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 37 .............................................................. حرج بشَّار... فيتهاوى فالديمير وينكمش أحمديالعقدة الساداتية: يتد

 2013( كانون الثانييناير ) 6«_الشرق األوسط»صحيفة 

ا فعله الرئيس السادات عندما تتعامل روسيا مع الموضوع السوري فيما العقدة الساداتية ماثلة أمام الرئيس بوتين الذي ال ينسى م
 باإلتحاد السوفياتي

 39 ............................................................................ نيفات وتراجعات مصرية على طاولة الميسر السياسيتص

 2013( كانون الثانييناير ) 20 -« الشرق األوسط»صحيفة 

على  راهية »إلى إرضاااااااع أصرا  مصاااااار  2010قصاااااادي الرئيس محمد مرسااااااي من دعوته المصاااااار ين عام تسااااااااالت عما  ا   
 «الصهاينة الذين هم أحراد الِقردة والخناز ر

 41 ............................................................................................ تُرى؟ ماذا ستكون مفاجأته العربية الثالثة يا
 2013( كانون الثانييناير ) 22بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

 بن عبدالعز ز تجاي مصر بعد مراجأته تجاي األمة في بيروت ثم في الكو ت هللا تساا  عما ستكو  عليه المراجأة الثالثة للملك عبد
 43 ................................................................................................. السفحتمامات أهل القمة وهموم أهل إه

 2013( كانون الثانييناير ) 27 -« الشرق األوسط»صحيفة 

وإتساامت  2013يناير  22و 21قراءة في أعما  القمة العربية التنمو ة اإلقتصاااد ة واإلجتماةية التي إسااتْااافتسها السااعود ة يوميس 
 والْمانات نتائجها بالجد ة

 44 ..................................................................................... 23 العربية الـ« الدولة» ختام التملص المتدرج..

 2013فبراير )شباط(  1بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

ئمين على وجوههم لوال منحة التسعمائة مليو  دوالر من السعود ة والكو ت تساا  عما ستكو  عليه حا  سبعة ماليين سوري ها
 ودولة اإلمارات خال  مؤتمر المانحين في الكو ت

 46 ................................................................................................ كي ال يصيب مرسي ما أصاب مبارك

 2013فبراير )شباط(  12 -« وسطالشرق األ»صحيفة 

الد تور محمد مرساااي بمجموعة من المساااتلاااار ن لمسااااعدته في  ااايا ة القرار  حو  إساااتعانة الرئيس المصاااري والمخلوع الحقا  
 وبالذات في ساعات اللدة

 48 ................................................................................. «منظمة التعاون اإلسالمي» لـ إياد مدني المختلف

 2013فبراير )شباط(  19 -« الشرق األوسط»صحيفة 

-الساااياساااية-الوزار ة-اإلعالمية-حو  إختيار الساااعودي إ اد مدني المتنوع اإلهتمامات والكراءات و ااااحر التجربة اإلساااتلاااار ة 
 تر ي أكمل الدين إحسا  أو ليلخلرا   «منظمة التعاو  اإلسالميل»اإلجتماةية أمينا  عاما  

 49 ..............................................................................................................توسيم عمر وتكريم علي

 2013فبراير )شباط(  25بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

عمر فؤاد حمزي والتكر م في لبنا  للسارير علي ل ْاا  لننتباياالتوسايم في الر ا  مصاادفة تكر م الفتة لننتباي مع توسايم الفت أ 
 عوا  عسيري 
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 51 ............................................................................................ هل تكون الطلقة األخيرة وحدة إندماجية

 2013( مارس )آذار 4 -« الشرق األوسط»صحيفة 

تسااالت حو  ما إذا  ا  ستحدث وحدة إندماجية بين إيرا  وسور ا على نحو الوحدة التي أبرمها الرئيس السوري شكري القوتلي 
 مع الرئيس المصري جما  عبدالنا ر

 53 .................................................................................................. اإلحباط اإلخواني والترياق العراقي

 2013مارس )آذار(  11-« الشرق األوسط»صحيفة 

م المصاااااري اإلخواني و يس أ  الرئيس محمد مرساااااي حاو  العاله لحالة اإلحباط هذي من  كس حو  حالة من اإلحباط  عيلاااااها الحا
 خال  إرسا  وفد إلى العراق

 54 ............................................................................. ية من الرياض إلى المدينة المنورةنسائم ثقافية وفكر

 2013مارس )آذار(  13بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

تدةيم أنلااااا تها  بن عبدالعز ز بن سااااالما  نظرة على أجواء ثقافية فكر ة عاشاااااتها المدينة المنورة التي بدأ أميرها الد تور فيصااااال
 الثقافية واإلجتماةية إضافة إلى أجوائها الروحية

 56 ...................................................................................................... موقف محتَرم... وآخر غير ذلك

 2013مارس )آذار(  30 -« الشرق األوسط»صحيفة 

سفير السعودي لدى لبنان علي عواض عسيري إلى دير للرهبانية األنطونية وإتسمت الكلمة التي ألقاها خالل قراءة في زيارة قام بها ال

 الزيارة بالكثير من الرقي

 58 ........................................................................... النأيان العربيان المحيران والتحرشان الدوليان الخبيثان

 2013أبريل )نيسان(  13 -« الشرق األوسط»صحيفة 

حو   الم معساااو  قاله الرئيس باراو أوباما خال  ز ارة قام بها إلى إسااارائيل والسااال ة الوصنية وموقد تحرشاااي  ااادر عن وز ر 
 الخارجية الروسية

 60 ........................................................................................ سماً ومسمىلبنان الحكومة تكليفا وتأليفاً.. إ

 2013أبريل )نيسان(  20«_الشرق األوسط»صحيفة 

لكيل  لو  الحكومة في لبنا  وذلك في ضوء تكليس النائر تمام  ائر سالم بت لكِ  سماء َمن   تأمالت في نوةية أ
 حكومة جديدة

 61 .......................................................................................................القمح مستعبِد اإلرادة المصرية

 2013أبريل )نيسان(  27 -« الشرق األوسط»صحيفة 

مليو  نسمة هم عدد سكا  مصر  80كيس أ  القمح  ا  في إستمرار حالة إستعباد إض راري لنرادة المصر ة ذلك أ  ب و  
 مليو  رغيس يوميا   300حتاه إلى ت

 65 ................................................................................................ أحرج تسديد ديون بعد أغرب تحالف

 2013مايو )أيار(  18 -« الشرق األوسط»صحيفة 

اري متمثلة بإرسااا  مقاتلين إلى األراضااي السااور ة لنصاارة النظام في للنظام البلاا  « هللا حزب»حو  عملية تسااديد ديو  من جانر 
 مواجهة المنترْين عليه

 67 .......................................................................................... ترميم لمصر المتكتمة ورئاستها المتشققة

 2013ن( يونيو )حزيرا 1 -« الشرق األوسط»صحيفة 

عندما بدت عملية إخت اف حدثت في مصر بأنه ين بق عليها القو  رب  ضارٍة نافعة خصو ا  أ  المخ وفين  انوا 
 سبعة عسكر ين
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 68 .................................................................................................... قمة روحية في مركز ملك الحوار

 2013يونيو )حزيران(  15 -« الشرق األوسط»صحيفة 

نية-حو  قمة روحية عربية في فيينا تبدو ألساااااباب  «هللا العالمي مر ز الملك عبد»شااااايعية من شاااااأ  عقدها في  -إساااااالميةي ساااااا
 موضوةية ضرورة اإلنعقاد

 69 .................................................................................................... المأمولة« روحانية» المبادرة الـ

 2013يونيو )حزيران(  29 -« الشرق األوسط»صحيفة 

تأمالت في المبادرة المأمو  من الرئيس اإليراني الجديد حساااااااااان روحاني البيام بها وبحيا تكو  بمثابة إسااااااااااتراحة تهدئة للنرو  
 وبدا ة ترميم للعالقات

اس الوطن والتراث  71 ................................................................................................................ حرَّ

 2013يوليو )تموز(  23بتاريخ  « الشرق األوسط»أرسلت إلى صحيفة 

يرتااه بن عباادالعز ز ورفيق مسااااااااااااا هللا على نحو مااا أرادي الملااك عبااد« الجنااادر ااةب »كيس أ  مهرجااا  الثقااافااة والتراث المعروف 
 «حرا  الوصن والتراث»عبدالعز ز التو جري أسبغ على الحر  الوصني  رة 

 72 ................................................................................................................. التوريث بالتي هي أهدأ وأعقل

 2013تموز )يوليو(  1بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

بن خليرة لنجله اللاي  تميم مع مالحظة أ  الوالد  ة على حالة تور ا خليجية مراجئة تمثلت في تنحي أمير َقَ ر اللاي  حمدنظر 
 اللي  حمد ليس في سن متقدمة لكي يانحي نرسه

مة واإلقتتال المحلَّل في رمضان الرحمة  74 .............................................................................. الهدنة المحرَّ

 2013يوليو )تموز(  27 -« الشرق األوسط»صحيفة 

تسااالت في  يغة اإلستغراب حو  أ  اإلحتراب الدائر في سور ا ال يتوقد ولو في شكل هدنة خال  شهر الصوم مبارو يتأمل 
 خاللها النظام والمنترْو  في أفعالهم الحربية
 75 ...................................................................................... نصر هللا بعد عرفات..  وكالم خارج المشورة

 2013أغسطس )آب(  10 -« الشرق األوسط»صحيفة 

أ  قاله دو  التعمق في نتائجه  السااايد حسااان نصااارهللا و لااابه في مررداته  الما  سااابق« هللا حزبل »حو   الم قاله األمين العام 
 الرئيس الرلس يني  اسر عرفات

 77 ...................................................................................................................... من جنرال إلى جنرال

 2013أغسطس )آب(  24 -« الشرق األوسط»صحيفة 

عبدالرتاح السااايساااي مقارنة مع جنراالت عرب  خر نا و يس أ  جنرا  الزمن المصاااري قراءة أولية ألحدث جنراالت األمة الرر ق 
  ملك موا رات توحي بأنه متميز

اح المغيَّبون  79 ................................................................................................ اإلبراهيمي الحاضر.. والنُصَّ

 2013بتاريخ أغسطس )آب( « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

ار بعبارة أبو بكر الصااديق ر الرئيس بلاا  إ  أحساانتا » تسااااالت حو  أنه ليس في أهل العقيدة البعثية المتمكنة من سااور ا من يذ ِ 
موني  «فأعينوني وإ  زا ت فقوِ 

 81 .................................................................................................... بشار الروسي.. وبوتين السوري

 2013سبتمبر )أيلول(  7 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ار األساااااد لروسااااايا وموقد من جانر الرئيس بوتين للمحنة التي  عيلاااااها النظام  مقارنة بين موقد مسااااااند من جانر الرئيس بلااااا 
 السوري مع مالحظة عدم شعبية  ل من الموقرين
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 83 ............................................................................................................... كما بشَّار.. كذلك بوتين

 2013سبتمبر )أيلول(  28 -« الشرق األوسط»صحيفة 

م الروسااي بالنساابة إلى المحنة السااور ة وهي أنهم ال ي كس ر دو  تكرار الخ أ الليبي ومن محاولة ترسااير المقولة التي يرددها أهل الحا
 عند  ل عملية تصو ت في مجلس األمن« الريتو»أجل ذلك  صرو  على إستعما  

 84 ........................................................................................................... سوريا المغلوب على أمرها

 2013تمبر )أيلول( بتاريخ سب« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

قراءة في أحوا  سااااااااااور ا المغلوب على أمرها حيا بات حديا القتل والقصااااااااااد وإكتلاااااااااااف المجازر المتنقلة وما يتالزم مع هذا 
 الملهد من لق ات خاصرة ألصرا  ينزفو  وأمهات يندبن فلذات األكباد هو السائد

 86 ............................................................................................. بة مفرحةأحزان ودماء في ذكرى مناس

 2013أكتوبر )تشرين األول(  19 -« الشرق األوسط»صحيفة 

كيس أ  النرس العربية حز نة حتى الموت بسااابر هذا الذي  حدث في د ار األمتين وبالذات في دو   انت الما  معقودة عليها 
 يها مجرد  وابيسفإذا بالذي  جري ف

 88 ...................................................................................... مرسي إلى السودان..  أو الجئاً في إسطنبول!

 2013نوفمبر )تشرين الثاني(  9 -« الشرق األوسط»صحيفة 

إلخواني الد تور محمد مرسااي بعد إسااقاصه وهل  كو  الجئا  في ضاايافة مجرد تساااا  حو  الدولة التي سااتأوي الرئيس المصااري ا
 في الخرصوم« اإلنقاذ»الرئيس أردو ا  في إس نبو  أو ضيرا على 

 89 ................................................................................................ التألم الفرنسي الخجول  تجاه سوريا وفلسطين

 2013( تشرين الثانينوفمبر ) 30 -« الشرق األوسط»صحيفة 

مخيما  لالجئين السااور ين في لبنا   وقبل أ   سااتبدلها بأخر    ااد قة الرئيس الررنسااي فرنسااوا هوالند «مدام فاليري » عندما زارت
 وتألمت على جيل من األصرا  سيْيع

 91 ............................................................................................ ق سعادته البريطانيمعاليه السعودي سب

 2013( كانون األولديسمبر ) 20 -« الشرق األوسط»صحيفة 

قراءة في ملااااااعر سااااارير بر  انيا لد  لبنا  لمناسااااابة ذ ر  اإلساااااتقال  بعد الملااااااعر الوجدانية للد تور عبدالعز ز خوجة وز ر 
 السعودي عندما  ا   لغل منصر سرير المملكة لد  لبنا  اإلعالم

 97 ........................................................................................................... القائد تاريخي.. والمناسبة إستثنائية

 2014( كانون الثانييناير ) 2بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

بن  هللا والتي هي األكبر بين ميزانياااات المملكاااة حتى ال  وم اااالباااة الملاااك عباااد 2014في الميزانياااة الساااااااااااااعود اااة للعاااام قراءة 
 العز ز للوزراء تنريذها بكل إخالص ودقة عبد

 98 .................................................................................................... جمائل أميركا وأخواتها في البئر اإلسرائيلية

 2014فبراير )شباط(  8 -« الشرق األوسط»صحيفة 

كسم ورجا  الدين المؤثر ن واألحزاب التي تحترف التعصر والعندي  عْو  األ ادي  كيس أ  اإلسرائيليين وبالذات بعض أهل الحا
 األوروبية توا ال  مع جوالت من العض لأل ادي األمير ية

 99 .............................................................................................................. نعمة اإلعتدال لَمن يحكم

 2014فبراير )شباط(  14 -« الشرق األوسط»صحيفة 

نيه التغيير ما  ع  2014-2-7-والعربية عندما إختصاااار وز ر الدولة لللااااؤو  الخارجية اإلماراتي أنور قرقال في إصاللة فْااااائية
 «مصر معتدلةااعالم عربي معتد » اإل جابي الحا ل في مصر بعبارة
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 101 .................................................................................................... الندم السوداني بعد فوات األوان

 2014مارس )آذار(  1 -« الشرق األوسط»صحيفة 

في اللااما  « اإلنقاذ»نلاا ار الذي حدث في السااودا  بحيا بات دولتين وتسااااالت عما إذا  انت سااتصااير نظام تأمالت في اإل
ل الجنوب  ستقل عن شماله  حالة ندم على جعس

 102 ......................................................................................... في ليبيا بعد لبنان« مآثر الثوريين»بعض 

 2014مارس )آذار(  8 -« الشرق األوسط»صحيفة 

إعادته اإلعتبار إلى الملك الراحل إدريس السنوسي، وذلك بموجب إجراءات رسمية تقضي بإعادة بعندما فعل العهد الليبي الجديد خيراً 

 النظر في كل القرارات القذافية لجهة جواز السفر والممتلكات

 104 ....................................................................................................... المبادرة الحل للوعد المعضلة

 2014مارس )آذار(  22 -« الشرق األوسط»صحيفة 

عندما  خ ر رئيس وزراء بر  انيا د ريد  اميرو  على أر  فلساااااااااااا ين فيرضااااااااااااي المعتدي اإلساااااااااااارائيلي ثم  صاااااااااااادم الجانر 
 لس ينيااا وبالعكسالر

 105 ............................................................................................... هل إستنفدت القمة الدورية الغرض؟

 2014مارس )آذار(  29 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ي وعما إذا 2014وحتى القمة الدور ة في الكو ت عام  1946تسااااااااااااااا  حو  مؤتمرات القمة العربية عموما  بدءا  من األولى عام 
 كانت القمة الدور ة أدت الغر 

 107 ............................................................................. ليس حباً بالسودان...  وإنما نكاية بمصر ومسانديها

 2014)نيسان( أبريل  12 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ثاني وبدت أنها ليسااات حبا  بالساااودا  وإنما  بن خليرة    بن حمد حو  ز ارة مراجئة قام بها إلى الخرصوم أمير َقَ ر اللاااي  تميم
 نكا ة بمصر ومسانديها

 109 ......................................................................................................... حكمة ملكية.. وحنكة سلفية

 2014أبريل )نيسان(  21بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

نظرة على لرتة إتسااااامت بالحكمة من جانر ملك المغرب محمد السااااااد  تجاي اللاااااي  السااااالري محمد الرزازي الذي إعتمد الحنكة 
 أسلوبا  عو  التحد ات في ما مْى

 110 ................................................................................................ النصيحة لإلصالح الخماسيسنوات 

 2014أبريل )نيسان(   23بتاريخ «  الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

كم وقراءة في ملااروعه اإل ااالحي با هللا قراءة لمناساابة الذ ر  التاسااعة لتولي الملك عبد لمعاني الخمسااة بن عبدالعز ز مقاليد الحس
 لن الح عربيا  وإسالميا  
 112 .................................................................................................سنة 71اللبناني المصاَدر حقه منذ 

 2014مايو )أيار(  10 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 71التي  عيلاااها لبنا  يوما  بعد يوم يتبين أ  المواصن اللبناني مصااااَدر حقه منذ كيس أنه عند التأمل في أحوا  األ ام الصاااعبة 
 سنة وبالذات في موضوع إختيار رئيسه

 113 .................................................................................................... النهاية الطبيعية للتعاهد باإلكراه

 2014مايو )أيار(  24 -« ألوسطالشرق ا»صحيفة 

تساا  في شأ  معاهدة تم إبرامها باإلكراي بين لبنا  وسور ا ثم تبدلت األحوا  فبات من ال بيعي إنهاء هذي المعاهدة 
 في أي لحظة
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 115 ............................................................................ الغصة اللبنانية والصدمة السورية  والبهجة المصرية

 2014يونيو )حزيران(  7 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ار األسااااد أ اااار على وال ة جديدة لها وأما البهجة فأل  رئيس  الغصااااة أل  لبنا  بال رئيس للجمهور ة والصاااادمة أل  الرئيس بلاااا 
  ما لم يلتروا حو  رئيس من قبلمصر بات الملير عبدالرتاح السيسي الذي إلتد حوله المصر و  

 116 ...................................................................................... هواياتهم في الزمن العصيب والمزاج الصعب

 2014يونيو )حزيران(  21 -« الشرق األوسط»صحيفة 

اسااااء وذلك في ضاااوء إصاللة الرئيس السااايساااي على المصااار ين و يرهم وهو نظرة على هوا ات  مارساااها بعض الساااياسااايين والر 
  مار  ر اضة إستعما  الدراجة الهوائية

 118 .................................................................................................. توأما العناد.. والفرصة الرمضانية

 2014وليو )تموز( ي 5 -« الشرق األوسط»صحيفة 

كيس أ  النظام العراقي وتوأمه النظام السوري ال  غتنما  مناسبة اللهر الرْيل رمْا  فيتخذ  ل منهما الموقد الذي ال يتسم 
 بالعناد وبذلك يتنرس النا  الصعداء في  ل من سور ا والعراق

 120 ............................................................................................. «كويت صدَّام»بعد « كركوك مسعود»

 2014يوليو )تموز(  16بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

تساااالت في  ايا ة اإلفترا  بأ  يتصارف الزةيم الكردي مساعود بارزاني في موضاوع  ر وو على نحو التصارف  ير المقِنع 
ام حسين تجاي الكو    تللرئيس  د 

 121 ............................................................................................................. هل هي لعبة أمم جديدة؟

 2014يوليو )تموز(  20 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ام من خال  لقائه السااريرة  الساابي إلى  و يس أ  السااياسااة «ا كو ت زوة ال»كيس أ  السااياسااة األمير ية إسااتدرجت الرئيس  ااد 
 « زوة  ر وو»نرسها من جديد تحاو  إستدراه الرئيس مسعود بارزاني بعد لقائه وليم هيغ إلى 

 122 ......................................................................................................... الفطنة كردية والفتنة لبنانية

 2014أغسطس )آب(  3 -« الشرق األوسط»صحيفة 

مقارنة بين حالتين عربيتين في الزمن الصااااعر الذي تعيلااااه األمةا و يس تصاااارف الرئيس جال  صالباني بر نة مقابل تصاااار ف 
 لبناني ربما يتسبر بالرتنة للبالد والعباد

 124 ............................................................................... العودة المتأخرة للرئيس والوداعية المبكرة للسفير

 2014أغسطس )آب(  17 -« الشرق األوسط»صحيفة 

مصاااادفة عودة رئيس الحكومة الساااابق ساااعدالدين رفيق الحر ري إلى لبنا  بعد غياب قساااري صو ل مع إنتقا  السااارير الساااعودي 
 في قرار نقل السرير  وأعيد النظر الحقا   علي عوا  عسيري إلى باكستا 

 126 ................................................................................... المبغوض« داعش»تغريدات على الورق حول 

 2014أغسطس )آب(  31-« الشرق األوسط»صحيفة 

لخارجين على جوهر الدين وتق يعهم راو  أشخاص حر م المبغو  على خلفية أسلوب هؤالء ا «الداعلي»تأمالت في الملهد 
 هللا والدين الحنيس إلحاق األذ  بهم

 127 .......................................................................... «قْطع رأس القومية العربية  بسيف اإلسالم الداعشي»

 2014سبتمبر )أيلول(  14 -« الشرق األوسط»صحيفة 

في نحر رقاب أشااااخاص ال حو  لهم وال قوة وإلى درجة أ  هذا « داعش»كيس ير  أحد رموز العمل الوصني ما  سااااببه أساااالوب 
ل الداعلي حالة ق ع لرأ  القومية العربية  الرمز  عتبر الِرعس
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 128 .................................................................. بالصدفة للِحنكة األفغانية السمعة أحياناً للحكمة اليمانية والفْعل

 2014سبتمبر )أيلول(  25 -« الشرق األوسط»صحيفة 

م السااال ة بين ال اجيك والبلاااتو  وما لم  حدث في اليمن بين النظام والحوثيين  مقارنة بين الذي حدث في أفغانساااتا  لجهة تقاساااا
 لمنترْين عليه مع أ  الحكمةي  ما هو سائدي  مانيةا

 130 .................................................................... السعي السعودي المشكور والتقاعس الخماسي غير المغفور

 2014 (تشرين األولأكتوبر ) 1بتاريخ «  الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

إسااتحْااار لبعض المساااعي السااعود ة الملااكورة التي تسااتهدف توحيد الصااد ومنها ما يتعلق بالعراق وفلساا ين وسااور ا ولبنا  
 واليمن و يس أ  التقاعس إزاء هذي المساعي  ير مغرور

 132 .................................................................................................. اإلثم بريطاني... والترياق سويدي

 2014( تشرين األولأكتوبر ) 21 -« الشرق األوسط»صحيفة 

واإلعتراف الرمزي من جانر البرلما  « دولة فلسااااااااااااا ينب »قراءة في الخ وة التي إتخذتسها الحكومة الساااااااااااااو د ة لجهة اإلعتراف 
 البر  اني بهذي الدولة

 134 ................................................................................. السودانية..  حديث ذو شجون-العالقات المصرية

 2014( تشرين الثانينوفمبر ) 6 –«الشرق األوسط»صحيفة 

السااااودا  بعد  حو  ز ارة قام بها الرئيس عمر البلااااير إلى القاهرة حققت بعض اإلنحسااااار في حالة العتر المصااااري على موقد
 إنحسار حالة العتر السعودي
 136 ................................................................................................... اللهم إنه قد نبَّه... ويعاود التنبيه

 2014( تشرين الثانينوفمبر ) 20 –«الشرق األوسط»صحيفة 

بن  هللا ز ز وعندما  ا  وليا  للعهد   رر التنبه في قمة العلااااار ن في أوساااااتراليا بعد الملك عبدبن عبدالع كيس أ  األمير سااااالما 
 «مبادرة السالم العربية» عبدالعز ز لْرورة األخذ با

 138 ................................................................................................. الوحدة الوطنية بلغة رئيس محكمة

 2014( كانون األولديسمبر ) 4 -« الشرق األوسط»صحيفة 

م والحكام في العالم العربي ومحرورا  في  «أجندة» ا  يوما  إساااتثنائيا  في  2014تلااار ن الثاني /نوفمبر 29لماذا يوم السااابت  كس الحا
 الذاكرة المصر ة لسنين صو لة

 139 .................................................................................... بن عبدالعزيز في عام عاصف هللا أمثوالت عبد

 2014( كانون األولديسمبر ) 18 –« الشرق األوسط»صحيفة 

م األحد بن عبدالعز ز قالها في عام عا د بالنسبة إلى مصير الكيا  الخليجي يو  هللا حو   لمة من نوع ما قل ود  للملك عبد
 أمام وزراء التعديل الوزاري األشمل 2014كانو  األو  /د سمبر 11

 141 .................................................. «التعاون الخليجي»لمكايدة وبعثرة « الصّدامي»األردوغاني بعد « التعاون»

 2014( كانون األولديسمبر ) 22بتاريخ  -« األوسط الشرق»صحيفة  لُكتبت 

الرفيع المسااتو  بين الرئيس أردو ا  واللااي  تميم أنه للمكايدة وبعثرة  «الَقَ ري  -مجلس التعاو  اإلسااتراتيجي التر ي»عندما بدا 
 «مجلس التعاو  الخليجي»

 147 ............................................................................. توريث وتحريمالرئاسات الثالث في لبنان  تعويض و

 2015( كانون الثانييناير ) 8 -« الشرق األوسط»صحيفة 

حو  تور ا الرئاسااااااااااااات الثالث في لبنا  لألبناء و يس أ  دواعي هذا التور ا هي تعو ض في بعض الحاالتي مع نماذه عن 
 ثر من نصد قر  هذي الحاالت خال  أك
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 149 ...................................................... هل تتكرر للبنان صيغة ترئيس األرثوذكسي والبروتستانتي بدل الماروني

 2015( كانون الثانييناير ) 22 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ن فراغ في منصاااااار رئيس الجمهور ة في لبنا  نتيجة عدم إتراق الموارنة على َمن يترأ ي هل تساااااااا  وساااااان التعقيد الناشاااااا  ع
  صار إلى ترئيس أرثوذ سي أو بروتستاني بد  الماروني

 151 ...................................................................................................... زائر فجر الجمعة للتراث التليد

 2015( كانون الثانييناير ) 28 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   نتا أدفع إلى الم بعة  تابي الثاني 2015يناير/كانو  الثاني  23بن عبدالعز ز في يوم والجمعة  هللا حو  رحيل الملك عبد
 «هللا سرينة عبد»وعنوا  الكتاب  «النهج السعودي في ترو ض األزمات والصراعات»عن ثالثية حو  

 153 ................................................................................................... بن عبدالعزيز عندما يكتب سلمان

 2015فبراير )شباط(  3بتاريخ  -« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   لغل منصر أمير الر ا  ي تجاوبا  مع صلر مني بن عبدالعز ز ويوم  ا  ما زا إستحْار ظروف مقالة  تبها الملك سلما 
 «معر  الر ا  بين األمس واليوم»عن  «التْامن»لنلرها في ملد خاص في مجلة 

 155 ............................................................................. بن عبدالعزيز هللا بن الحسين يقتبس من عبد عبد هللا

 2015فبراير )شباط(  14-« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

بن نا س من محاولة إ تيا  ترجيرا  وز ارته  بن عبدالعز ز عندما بلغه نبأ نجاة األمير محمد هللا مقارنة بين الذي فعله الملك عبد
 لل يار معاذ الكساسبة «داعش»دما بلغه نبأ إحراق هللا الثاني عن له على الرور في المستلرىي وبين الذي فعله إقتباسا  الملك عبد

 157 ..................................................................................... المستَْحَضر البوتيني إلزالة الشوائب البشَّارية

 2015فبراير )شباط(  19 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ار األسااد وهل أ  ز ارته إلى مصاار الساايسااي كيس أ  الرئيس بوتي ن يزور مصاار لكن في الوقت نرسااه ال يزور حليره الرئيس بلاا 
 هي من أجل تأمين حليس عربي بديل للحليس السوري 

 158 ............................................................................................................ العطَّار الخليجي والمقامر الحوثي

 2015مارس )آذار(  12 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ن  هللا  اااالح بالرئيس عبد تأمالت في الذي فعله الحوثيو  ومعهم حليرهم الرئيس الساااابق علي عبد ربه منصاااور هادي الذي تمك 
 من اإلفالت منهم والو و  إلى عد  محروفا  بالرعا ة الخليجية

 160 ................................................................. سوريا التي ضاعت منذ أربع سنوات..  في عهدة قاطرة سلمان

 2015مارس )آذار(  10بتاريخ «  الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

ْياع فإلى ملارف التهلكةتستعاد بمراعيلهي سور ا الذي رمى بها وبنرسه ال  حو  دور مأمو  من الملك سلما  ار األسد إلى ال  رئيس بل 
 164 ........................................................................ المصرية إلستنهاض األمة-تأمالت في األمثولة السعودية

 2015أبريل )نيسان(  2 -« الشرق األوسط»صحيفة 

بن عبدالعز ز  هللا بن عبدالعز ز إلى جانر الرئيس عبدالنا اااار في قمة الخرصوم ثم وقرة الملك عبد ملك فيصاااالكيس أ  وقرة ال
لت دورا  فاعال  في إسااتنها  مصاار من هز مة  إلى جانر الرئيس عبدالرتاح الساايسااي تليها وقرة الملك ساالما  بن عبدالعز ز شااك 

 «اإلخوا  المسلمين»وعا رة  1967

 166 ........................................................................ «األميركي -الربيع النووي اإليراني»وجهة نظر في قمة 

 2015أبريل )نيسان(  16 -«الشرق األوسط»صحيفة 

وأعا ااااااااايري التي  «الربيع العربي»توقعات عن ال  ختلد  ثيرا  من حيا الما  وال «األمير ي -الربيع النووي اإليراني»كيس أ  
 ال أصا  هللا زمنها «عا رة الحزم» خرها وليس أخيرها 
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 168 ................................................................................................. «يمانية نصرهللا»قراءة هادئة في 

 2015سان( أبريل )ني 30 -« الشرق األوسط»صحيفة 

في لبنا  السااايد حسااان نصااارهللا و نتا أتمنى لو ترو  «هللا حزب» لحو   الم بالغ الخلاااونة في حق الساااعود ة قاله األمين العام 
 قو  مثل هذا الكالم لَمن هم في الصد الثاني أو الثالا في الحزب

 170 ................................................................................................................ الهالالن المحلوم بهما

 2015مايو )أيار(   13-« الشرق األوسط»صحيفة 

ا قر بيس المنا ا الهال  الخصااااااااير الذي ناد  به زةيم الحزب السااااااااوري القومي ان و   ن ليساااااااا تأمالت في هالليس
ق له جنرا  الحر  الثوري ج عرري بعد المسااتلااار العسااكري للمرشااد سااعاديي والهال  اللاايعي اإليراني الذي  سااوِ 

 خامنئيعلي 

 171 ..................................................................................... الفتنة أشد من القتل  والشتيمة أشد من الفتنة

 2015مايو )أيار(  21 -« الشرق األوسط»صحيفة 

الرتنة  ما الرتنة أشد من القتلي وبالذات عندما تأتي هذي اللتيمة على لسا  الد تور علي أكبر  كيس أ  اللتيمة تصبح أشد من
 بن عبدالعز ز واليتي وفي لبنا  بالذات في حق الملك الراضل المخلص ألمتيسه سلما 

 173 ........................................................................................ عادل الطريفي... واإلعالم العربي المتوعك

 2015مايو )أيار(  26 -« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

للمجلس في زمن  46أهمية أ  يترأ   ااااااااااحر تجربة إعالمية رئاساااااااااة المكتر التنريذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب في الدورة 
  حتاه اإلعالم العربي إلى عاله

 175 .................................................................................................. واليات رئاسية في عز الشيخوخة

 2015يونيو )حزيران(  8بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

 يترا تأمالت في وال ات رئاسية في عز شيخوخة الذين  لغلونها ومنهم عبدالعز ز بوترليقة وفرنسوا م
 176 .................................................................................................................. الجنوح نحو اإلنتقام

 2015يونيو )حزيران(  14 -«الشرق األوسط»صحيفة 

ل ة  صبح نوعا  من مصادرة حق أرادي ا ل ة حلت محل سا  لخالق للمخلوق كيس أ  الجنوح نحو اإلنتقام من جانر سا
 178 ......................................................................... بن سلمان الروسية.. من عبدالناصر  إلى محمد الورقة

 2015يونيو )حزيران(  23 -« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

بن عبدالعز ز إلى روساااااااايا وإجراء محادثات مع الرئيس بوتين  بن ساااااااالما  األمير محمد حو  الز ارة التي قام بها ولي  ولي  العهد
أوحت التصر حات حولها بأ  السعود ة  مكن أ  تلعر الورقة الروسية على نحو ما فعل عبدالنا ر في الخمسينات التي  انت 

  رقة السالح السوفياتي ورقته
 180 ................................................................................................... م في زمن اإلستنهاضقمة التكري

 2015يوليو )تموز(  9 -« الشرق األوسط»صحيفة 

قراءة في معنى ملااااار ة الرئيس عبدالرتاح الساااايسااااي في تلااااييع جنازة النائر العام هلااااام بر ات الذي قْااااى في إعتداء إرهابي 
 رنة بتلييع الرئيس عبدالنا ر جنازة الرر ق عبدالمنعم ر ا  إستهدف مو بهي مقا

 181 ........................................................................................... لو أن السادات أخذ بإقتراح األمير سعود

 2015يوليو )تموز(  23 -« الشرق األوسط»صحيفة 

  تكو  عليه أحوا  مصار واألمتين عموما  لو أ  الرئيس والراحل  أنور الساادات أخذ بإقتراح َعَرضاه وز ر حو  ما الذي  مكن أ
 1978الخارجية السعود ة والراحل  األمير سعود الفيصل عام 
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 184 ............................................................................. الدواء لألزمة  السياسية الداء في لبنان« السيسية»

 2015أغسطس )آب(  6 -« الشرق األوسط»صحيفة 

تسااااااا  عما إذا  انت الصااااايغة السااااايساااااية للحل في مصااااار هي الكريلة بإ جاد حل لألزمة الساااااياساااااية التي عصااااارت بلبنا  ومن 
 مظاهرها تع يل إنتخاب رئيس جمهور ة

 لجار الذي يوصي به الرسول ا

 185 ...................................................................................................... «المفهوم الظريفي» والجار بـ

 2015أغسطس )آب(  20 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ونلرتسها  حيرة  «ثم الدارالجار »قراءة لها  رة نق ة نظامي في مقالة  تبها وز ر الخارجية اإليرانية محمد جواد ظر س بعنوا  
 في مصر «اللروق »في لبنا  و حيرة  «السرير»

 187 ..................................................................................... لعالج أحوال العرب في الزمن الحاضر..العاثر

 1520بتاريخ أغسطس )آب( «  الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

 حو  و رة من الزمن الغابر ألحوا  الزمن العربي الحاضر العاثر و احر الو رة هو الملك عبدالعز ز
 191 .................................................................................................... على أكف العفاريت« الدكتوقراطي»لبنان 

 2015سبتمبر )أيلول(  24 -« الشرق األوسط»صحيفة 

على التوالي أ  الوصن بات على أكاد  485عندما بدأ الملاااااهد الساااااياساااااي في لبنا  عند خلو منصااااار رئاساااااة الجمهور ة لليوم 
 العرار تاا وليس على  س عرر ت واحد

ف المرشد والسيد  كما فعل الروسي والصيني  193 ........................................................................... لو تصرَّ

 2015( تشرين األولأكتوبر ) 4 -« الشرق األوسط»صحيفة 

كسم في العالم لمناسااابة موسااام الحج و يس أنه ال  َلها أ اااحابها من أهل الحا مقارنة بين ثالثة تصااارفات لكل منها خصاااو ااايته ساااج 
 المينخادم للحرميسن سو  َمن يبغي مرضاة رب الع

 195 ..................................................................................... «الحرب اللبنانية الباردة»في«  لعبة الوطن»

 2015( تشرين األولأكتوبر ) 13-« الشرق األوسط»صحيفة 

 مرات إنقالبية في بعض دو  العالمالتي فرز مغا «لعبة األمم»فرعا  من  «لعبة الوصن»عندما تصبح 
 197 ................................................................................................. ما يحفظ ماء الوجه...وربما الوطن

 2015( تشرين األولأكتوبر ) 17بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

 وصن اللبناني من خال  أشغا  منصر رئاسة الجمهور ة بَمن هو مؤهل لذلك كيس تكو  هنالك محافظة على ال
 عندما تؤخذ المطالب تحرشاً 

 198 ............................................................................................. البعيد« العدو»بباألخ القريب وتهويالً 

 2015( تشرين األولأكتوبر ) 19 -« طالشرق األوس»صحيفة  لُكتبت 

ذ الم الر تحرشااا  باأل   كيس أنه في ضااوء اإلتراق النووي بين إيرا  والدو  الخمسو واحد إتْااحت معادلة إيرانية تقوم على أخس
 البعيد «العدو» القر ر وتهو ال  با

 مصر بين القبول الدولي 

 200 .............................................................................................................. نتخابيوعدم اإلقبال اإل 

 2015( تشرين األولأكتوبر ) 28 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 ااوتا  عْااوا   ير دائم في مجلس األمن لمدة ساانتيسني وفي المقابل عزوف ملحو  من  179 قراءة في معنى إنتخاب مصاار بااااااااااااااا
 عن الملار ة في اإلنتخابات البرلمانيةجانر ق اعات شعبية عر ْة 
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 202 .......................................................................................... قنابل إستباقية نْسلية للزمن القريب اآلتي

 2015( تشرين الثانينوفمبر) 5 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ا مصااااااار من تزاياد عدد الساااااااكا  فيما تر يا األردو انية تدعو اللاااااااعر إلى اإلكثار من اإلنجاب نظرة على الملاااااااكلة التي تعانيه
 و انت إيرا  الخامنئية سبقت تر يا في إصالق دعوة مماثلة

 204 ................................................................................................................. لزوم ما يَْلزم مصرياً 

 2015( تشرين الثانينوفمبر ) 19 -« الشرق األوسط»صحيفة 

حو   تابات في بعض وسائل اإلعالم المصر ة ترمي بلوم السعود ة ودو  الخليج على عدم رفسع نسبة المساندة لمعالجة األحوا  
 الصعبة التي تعيلها مصر

 نواتس 4اللحظة الصادمة إلسرائيل بعد 

 206 ............................................................................................. بين كيري المتعامي ونتنياهو المتعالي 

 2015( كانون األولديسمبر ) 8 -« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

ل ذلك  و يس  «مبادرة السااااالم العربية»ساااانوات على  6مليونا  بعد  11إحصاااااءات متصاااالة بعدد الرلساااا ينيين و أ  هذا الرقم شااااكِ 
  دمة إلدارة أوباما وحكومة نتنياهو

 211 .................................................................................................. لو أنهم أخذوا بعبارة األمير سعود

 2016( كانون الثانييناير ) -« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

وكانت كفيلة بوضع عالقة النظام اإليراني مع المملكة  2014أيار /مايو 16كلمة قالها األمير سعود الفيصل يوم الثالثاء  49من  حول عبارة

 العربية السعودية على طريق اإلستقرار

 212 .................................................................................................. صحوة عربية في لحظة الضرورة

 2016( كانون الثانييناير ) 13 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 ا   حوة عربية تأخرت  ثيرا  لكنها في  2011كانو  الثاني /يناير 10كيس أ  الذي حدث في رحاب الجامعة العربية يوم األحد 
 نها ة األمر حدثت وجاء حدوثها في لحظة الْرورة لدرء إحتماالت الْرر

 214 ............................................................................................... «قاطرة سلمان»شاهد مخضَرم على 

 2016يناير )كانون الثاني(  -« الشرق األوسط»أرسلت إلى صحيفة 

وليا  للعهد قبل أ  يباَ ع ملكا ي إنتهت إلى  تاب بعنوا  بن عبدالعز ز أميرا  للر ا  ووز را  للدفاع و  قراءة  متابع لمساااااااايرة ساااااااالما 
م على صر ق اإلستقرار العربي والتأسيس الثاني» م والعزس  «قاصرة سلما ا الحزس

 215 ............................................................................................................... ثمن اإلنشراح اإليراني

 2016يناير )كانون الثاني(  18-« شرق األوسطال»صحيفة 

دواعي إبتهاه الرأي العام اإليراني وإنلراح  در المرشد علي خامنئي وحرسه الثوري برفسع العقوبات األمير ية على إيرا  و يس 
 أ  الهد ة الثمينة ملغومة باإلشتراصات وبعبارات اإلنذار والتحذير

 216 .......................................................................................................أمالت في التغريب والتفريست

 2016فبراير )شباط(  9 -« الشرق األوسط»صحيفة 

الرنانين والرنانات  «ألبومات»حو  ظاهرة الفتة في المجتمع العربي وتتمثل بإساااااااتعما  أحرف اللغتين الررنساااااااية واإلنكليز ة على 
 عرب و ذلك إصالق أسماء أجنبية على ملار ع سكنيةال

 218 ....................................................................................... «قاعة جمال عبدالناصر»رؤية سعودية في 

 2016فبراير )شباط(  11بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

التعاو  »صروحة د توراي أعدها باإلنكليز ة الساارير السااعودي لد  لبنا  علي عوا  عساايريا األصروحة بعنوا  متابعة لمناقلااة أ
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 –لبنانية  –أما اللجنة التحكيمية فكانت مصااااااااااار ة ا «اإلقتصاااااااااااادي اإلقليمي في العالم العربيا الخيار األمثل بعد الربيع العربي
 «جامعة بيروت العربية»في  «لنا رقاعة جما  عبدا»أو سرورد ةي ومكا  المناقلة 

 220 .............................................................................................. القمة المأمولة بعد القمة المتبَّرأ منها

 2016فبراير )شباط(  27 -« الشرق األوسط»أرسلت إلى صحيفة 

المملكة المغربية عن إستْافتها وبات بالتالي ال بد من دولة تستْيرها أو يتم اإلنعقاد في مقر حو  دورة للقمة العربية إعتذرت 
 الجامعة العربية في القاهرة

 222 ................................................................................... سعود الفيصل بين وفاء البحرين وتقصير لبنان

 2016مارس )آذار(  1 -« الشرق األوسط»صحيفة 

حو  تكر م متميز من جانر الملك سااالما  بن عبدالعز ز ولرتة صيِ بة لألمير الراحل ساااعود الفيصااال من جانر ملك البحر ن حمد 
 بن ةيسى    خليرة

 224 ............................................................................................... «اإلمام الثالث»الثاني... « المرشد»

 2016مارس )آذار(  10 -« الشرق األوسط»صحيفة 

لسمه  «اإلمام الثالا»إضاءة على أدوار قام بها الد تور حسن الترابي و يس أنه  ا   خ ن ليكو   في السودا  ثم رَحل حامال  حا
 رمعه وفي ظروف ملابهة لرحيل الرئيس جما  عبدالنا 

 225 .......................................................................................................... بنكهة صْدرية« غاندية» لا

 2016أبريل )نيسان(  5 -« الشرق األوسط»صحيفة 

أسلوبا  لها وبذلك جاء اإلحتجاه  « اندي» لقراءة في حالة اإلحتجاه التي إختار رجل الدين العراقي السيد مقتد  الصدر النهج ا
 سلميا  وعلى درجة من الرقي

ار في جيب بوتين..  وبوتين في جيب نتنياهو  229 ........................................................................................... بشَّ

 2016مايو )أيار(  3 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ار األسد بات في جيسر الرئيس بوتين الذي حالة فر دة و  مبا تة لسور ا في شكل خاص وللعرب عموما  وتتمثل في أ  الرئيس بل 
 بات في جيسر نتنياهو

 231 ..................................................................................................... ال خوف منها... وال خوف فيها

 2016مايو )أيار(  17 -« لشرق األوسطا»صحيفة 

كيس أ  إنتخاب المحامي المساااالم البر  اني من أ اااال باكسااااتاني  ااااديق خا  رئيسااااا  لبلد ة لند ي أكد حبيقة أساااااسااااية وهي أ  
 الوصن الثاني وبر  انيا  للمسلم العربي و ير العربي مالذ  من ومحتَرم إذا هو إحترم األ و 

 233 .................................................................................................. صحوة الغنوشي.. وغفوة نصرهللا

 2016مايو )أيار(  24 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 دام  حقق اإلستقرار إتخذي ما ي لو أ  نظيري اللبناني السيد حسالسياسي التونسي راشد الغنوشيي والتمن -قراءة في موقد إتخذي الق ر الديني

 235 ........................................................................................................ الحج فريضة... وليس ورقة

 2016يونيو )حزيران(  2 -« الشرق األوسط»صحيفة 

لحج ورقة في مسااااالسااااال  اااااراعاته وتحر م تأد ة حو  قرار المرشاااااد األعلى في النظام اإليراني علي خامنئي إساااااتعما  فر ْاااااة ا
 الرر ْة على ألوف اإليرانيين و يرهم من الخامنئيي الهوي في لبنا  والعراق واليمن ودو  الخليج

 237 .................................................................................. مبادرة عربية فرنسية...  وكفى المنطقة الشرور

 2016يونيو )حزيران(  13 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 «اإلسرائيلي -الصراع العربي » قوم بها الرئيس فرنسوا هوالند قد تاحقق نتائج على صر ق تسو ة  «مباردة من أجل السالم»كيس أ  
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 239 ............................................................................................. المباغتة األحدبية والمفاجأة األشريفية

 2016يونيو )حزيران(  16 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ني العميد أو  عز ز األحدب وتْااام ضاااباصا  من  ل  1976إساااتحْاااار محاولة إنقالبية حدثت في لبنا  عام  قادها الْاااابن الساااا
 ال وائد لكن التدخل السوري ضربها

 241 ............................................................................................................ لبنان.. جعجعة بال طحين

 2016يوليو )تموز(  6 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 موقع رئاسة الجمهورية وهو المنصب الرفيع الخالي طويالً من الذي سيشغلهحول كثرة كالمية في شأن 

 242 ........................................................................................ سنة نالت موريتانيا ما ُحِرمت منه 51بعد 

 2016يوليو )تموز(  11 -« الشرق األوسط»صحيفة 

سانة من مؤتمرات القمم  51ر تانيا بعد التي إعتذر المغرب عن إساتْاافتها وبذلك تكو  نالت مو  27 لحو  القمة العربية الدور ة ا
 العاد ة واإلستثنائية والدور ة ما حارمت منه 

 244 ..................................................................................................... تأمالت في الصدمة األردوغانية

 2016يوليو )تموز(  21 -« الشرق األوسط»صحيفة 

في الخرصوم ضااااد نظام  1971يوليو  19أ  المحاولة اإلنقالبية في تر يا  انت  ااااادمة وشاااابيهة بمحاولة مماثلة حدثت في كيس 
 الرئيس السوداني جعرر نميري وقام بها الحزب الليوعي من خال  ضباط  بار منتسبين سرا  إليه

 246 .................................................................................................... إجتماع نواكشوط.. وما بعد ذلك

 2016يوليو )تموز(  28 -« الشرق األوسط»صحيفة 

افها الملك فاروق  لها عن القمة العربية األولى التي إسااااااتْاااااا افة مور تانية للقمة العربية ترصاااااا نظرة على مْاااااا
 سبعو  سنة

 247 ...................................................................................... 1990أغسطس  2ت فعل ذلك يوم لو أن عرفا

 2016أغسطس )آب(  4 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 خطوة لطالما كان من مصلحة الرئيس ياسر عرفات إتخاذها في مواجهة الغزوة الصدَّامية للكويت

 طاللة األممية األخيرة اإل

 025 .......................................................................................................... بين العرب وأوباما الشايب

 2016أغسطس )آب(  14 -« الشرق األوسط»صحيفة 

الثانية من صرف حو  اإلصاللة األممية األخيرة للرئيس باراو أوباما الذي أع ى العرب على مد  سااااااااااااانوات واليتيسن األاولى ثم 
 اللسا  حالوة من دو  أ   ري بأي من وعودي إليهم

 «.. إجراءات وخطوات مؤلمة»

 251 .............................................................................................................. ال حول وال قوة إالَّ باهلل

 2016أغسطس )آب(  23 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 12وتسااتهدف إنجاز اإلسااتدانة  «إجراءات وخ وات مؤلمة»و  قرارات ساايتخذها الرئيس عبدالرتاح الساايسااي ولخ صااها بتساامية ح
 مليار دوالر من  ندوق النقد الدولي إلى جانر إ راءات بالجنسية

 253 ................................................................................................... ما قلَّ ودلَّ قْبل ترامب أو هيالري

 2016أغسطس )آب(  30 -« الشرق األوسط»صحيفة 

نظرة أولية على السباق الرئاسي في الوال ات المتحدة وما يتخلل هذا السباق من أسالير تترو ندبات على وجه الحياة الد مقراصية 
 التي يتباهى األمير ا  بأنها من تراثهم
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 255 ........................................................................................................ لجنة تحكيم لعالج أم المهازل

 2016سبتمبر )أيلول(  5 -« الشرق األوسط»صحيفة 

رئيس الجمهور ة  كيس بات ال بد من لجنة تحكيم عربية أو ملااااتَركة مع مرجعيات دولية لحل أزمة التع يل المتوا اااال إلنتخاب
 من خال  عدم ممارسة بعض نواب البرلما  واجبهم ومقاصعتهم الجلسات

 257 .......................................................................................... على خطى الوالد والعمْين من أْجل الرؤية

 2016سبتمبر )أيلول(  12 -« الشرق األوسط»صحيفة 

بن عبدالعز ز التي شملت األقا ي األسيو ةي و يس  بن سلما  قراءة في معنى اإلصاللة لوليِ  وليِ  العهد السعودي األمير محمد
 هللا ووالدي الملك سلما  أنه بهذي اإلصاللة  سير على خ ى عمه الملك والراحل  عبد

 259 ................................................................................................ اإلنحياز إنحيازات وتدخالت في عدم

 2016( تشرين األولأكتوبر ) 4 -« الشرق األوسط»صحيفة 

نظرة على ما حققتسه حر ة عدم اإلنحياز وما  مكن أ  تحققه مستقبال  وذلك في ضوء إنعقاد دورة جديدة لها في فنزو ال بعد إيرا  
 زت مْامين الكثير من مواد ميثاق الحر ةالتي تجاو 

 261 ........................................................................... «حركة عدم اإلنحياز» لالملك سلمان.. وطبعة منقَّحة  

 2016(تشرين األولأكتوبر ) 5بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

بن عبدالعز ز متعاونا  في ذلك مع الرئيس عبدالرتاح الساااايسااااي  دور مأمو   ريل بإنعال هذي لحر ة  قوم بها الملك ساااالما ااا و 
 والرئيس التر ي رجر صيِ ر أردو ا  ومعهم رئيس الصين ورئيس حكومة الهند و خر ن  رْلو  إعتماد الحياد نهجا  

 263 ................................................................................................ اني واليقظة الفلسطينيةالتنويم اإلير

 2016( تشرين األولأكتوبر ) 10بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

 تأمالت في مرامي التعامل اإليراني مع الموضوع الرلس يني منذ أ ام اللاي وفي أ ام   ات هللا 
 264 ............................................................................................... سوريا وأخواتها بين العجز والتعجيز

 2016أكتوبر )تشرين األول(  25 -« الشرق األوسط»صحيفة 

لحل العربي بحيا  كو  مثل كيس أنه في ضاااوء التعجيز الدولي إل جاد حل للمحنة الساااور ة تصااابح من الْاااروري العودة إلى ا
 أو ما  لبه ذلك «صائد لبنا »

 266 ..................................................................................... إضاءات في عتمات سياسية عربية وإسالمية

 2016( تشرين الثانينوفمبر ) 1 -« الشرق األوسط»صحيفة 

بن عبدالعز ز قبل ثالثة عقود  بن سلما  ات حدثت إحداها من جانر رائد الرْاء العربي األو  األمير سل ا تأمالت في إضاء
 مكتوم بن راشد    وسن عتمة سياسية عربية وتحداث الثانية وسن عتمة سياسية أشد من جانر حاكم دبي اللي  محمد

 267 ........................................................................................................ العُْسرما بعد اليُْسر الذي تال 

 2016نوفمبر )تشرين الثاني(  10 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ر هللا األمور بعد العسر  عندما  حل اللعور بال مأنينة محل أجواء إحباط عاشها اللبنانيو  على مد  سنوات ثم  س 
.. ونال ما تمنَّى  269 .............................................................................................................. لم يتأنَّ

 2016نوفمبر )تشرين الثاني(  28 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 أعلن عنها حو  إستدارات من جانر الرئيس دونالد ترامر ستجعل أصيافا  إلترت حوله تبتعد عنه إذا لن  ري بمْمو  خ وات
 270 ........................................................................................................ فلسطين األصعب بعد الصعب

 2016( كانون األولديسمبر ) 6 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 كا  مؤتمر جميع الرلس ينيين «وعد بلرور»ر  انية اإلعتذار عن وم الر الرئيس محمود ةبا  الحكومة الب «حر ة فتح» لكيس أ  المؤتمر السابع 
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 272 ....................................................................................................... عمالت تغرق.. تغرق.. تغرق

 2016( كانون األولديسمبر ) 9بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  ل ُكتبت

 المصري الذي عرفناي في أعلى درجات العز و يس بات واحدا  من العمالت العربية التي تغرق  عن الجنيه
 273 ......................................................................................... الشيخ أحمد المتعجل.. وجبران المستعجل

 2016( كانون األولديسمبر ) 21بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

 حو  ز ارة متعجلة قام بها إلى بيروت مرتي الجمهور ة السور ة اللي  أحمد بدر الحسو  ولقي الكثير من العتر
 275 ....................................................................................................... أوالً وآخراً « الفيتو»العلة في 

 2016ديسمبر )كانون األول(  24 -« الشرق األوسط»صحيفة 

عندما تكو  المبادرة العربية للساااااااالم التي  ااااااادرت بموافقة إجماع الدو  العربية عليها وبالذات في القمة الدور ة في بيروت هي 
 «الريتو»العاله للعلة التي إسمها

 277 ............................................................................................... ن بالخير.. وجدوهيوم تفاَءل اللبنانيو

 2016( كانون األولديسمبر ) 29 -« الشرق األوسط»صحيفة 

حو  خ وة إختراقية من جانر الرئيس ساااعد الحر ري محورها ساااليما  صوني فرنجية تلتها  اااحوة تلو  اااحوة وباتت 
مات محل الت  المحر 

 283 ................................................................................. «السرية المصرفية»و« العلنية اإلعالمية»لبنان 

 2017( كانون الثانييناير ) 5 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ي «العلنية اإلعالمية»وورقة  «السر ة المصرفية»ي ورقة حو  حببة دامت نصد قر  شهد لبنا  فيها إزدهارا  نوةيا  بسبر إعتماد
 و يس بدأت مرحلة تواري الورقتيسن

 284 ..............................................................................................أمثولة سودانية للبنان المستبِشر نفطاً 

 2017ون الثاني( يناير )كان 10 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 تأمالت في حالة  عيلها لبنا  المستبلر نر ا  ومن األجد  له إستحْار األمثولة السودانية التي  انت خاسرة
 286 .......................................................................................... «عقيدة ترامب»نكهة قذَّافية وغيرها في 

 2017يناير )كانون الثاني(  26 -« الشرق األوسط»فة صحي

كالم قاله الرئيس دونالد ترامر و بدو في روحيته و أنما هو من النسااااااايج نرساااااااه لما دره العقيد معم ر القذ افي على قوله في عدة 
 مناسبات 

 288 ................................................................................................ المعارضة ذات األصول في السودان

 2017فبراير )شباط(  4 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ا  وبين الق ر السياسي المعار  السيد الصادق المهدي  نظرة على أ و  التخاصر بين النظام البليري السج 
  «المنفى المذَّهب» لوداع وجداني 

 290 ............................................................................................................... لتفادي الطَّامة الكبرى 

 2017فبراير )شباط(  6بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

 الذي إختاري الصادق المهدي مْ را  بات ال بد من اإلستقرار في السودا   «المنرى المذهبي»كيس أ  بعد عقود من 

 291 .......................................................................................... لتصحيح المسار« دبلوماسية الجنادرية»

 2017فبراير )شباط(  8بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

دبلوماساااااااية المهرجانات الثقافية »بنكهة مساااااااتجدة هي  إن باعات حو  الدورة الواحدة والثالثين لمهرجا  الجنادر ة التي إتسااااااامت
 لرأب التصدعات العربية واإلسالمية «والتراثية
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 293 ............................................................................. األقصى بعيون الحكام العرب من ضفاف البحر الميت

 2017فبراير )شباط(  21بتاريخ « األوسط الشرق»صحيفة  لُكتبت 

حو  قمة عربية دور ة  ا  مكا  إنعقادها الفتا  حيا إرتأت الدولة المْااااااااايرة واألرد   عقدها على ضاااااااااراف البحر الميت على 
  يلومتر من المسجد األقصى 15مسافة 

 294 ........................................................................................... حّيِ على التسامح.. حّيِ على خير العمل

 2017مارس )آذار(  7 -« الشرق األوسط»صحيفة 

مليو  نسااامة  250تأمالت في دعوة إلى من عليهم أ  يتعقلوا أصلقها الملك سااالما  بن عبدالعز ز من أندونيسااايا ذات األكثر من 
 ورابع دولة من حيا عدد السكا 

 296 ............................................................................................... لنْشر السالم وتثبيت التنوع« نوبل»

 2017مارس )آذار(  15 -« الشرق األوسط»صحيفة 

مسن جولة له شااااملت أندونيساااا يا إلى جانر ماليز ا حو  را  في موضااااوع التنوع وردت في  لمة للملك ساااالما  بن عبدالعز ز ضااااِ
 وبروناي والصين واليابا 

 297 ......................................................... األقصى والجوار الملتهب بعيون الحكام العرب من ضفاف البحر الميت

 2017مارس )آذار(  29 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 قمة عربية تنعقد على مسافة قصيرة من المسجد األقصى وفي الزمن العربي األكثر  عوبة نظرة على
 299 ....................................................................................................... ما فعله مبارك وال يفعله بشَّار

 2017ار( مارس )آذ 28بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

ار األسد  أمثولة  تأمالت في سلو يات إتبعها حسني مبارو بعد إسقاصه وهي برسم الرئيس بل 
 301 ............................................................................... األوروبية -الطبعة األردوغانية«:  توم آند جيري»

 2017أبريل )نيسان(  24 -« سطالشرق األو»صحيفة 

 اروتساا  في شأ  حالة إختبار حبيبية لمسألتيسن عالقتيسن تعيلها تر يا األردو انيةا العلمانية  ير المستقرة والد مقراصية من خال  التل
 303 .................................................................................................... يا إشتراكيي العالم الثالث إتعظوا

 2017مايو )أيار(  2 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 الثالا أ  يتعظوا على يدي الرئيس فرنسوا هوالند و يس بات على إشتراكيي دو  العالم «فرنسا اإلشتراكية»حو  إهتزاز قلعة 
 305 ............................................................................ «فور األسودبل»في مئوية « فلسطين البيت األبيض»

 2017مايو )أيار(  9بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

-تسااااااا  حو  ما إذا  ا  الرئيس دونالد ترامر قرر إقتبا  نهج الرئيس جيمي  ارتر في شاااااأ   ااااايغة حل للعالقة الرلسااااا ينية
 ناسبة مئو ة وعد بلروراإلسرائيلية لم

 306 ................................................................................................ «البوتينيسم»توأم « الماكرونيسم»

 2017مايو )أيار(  17 -« الشرق األوسط»صحيفة 

إ مانو ل ماكرو  رئيسا  لررنسا وبدا و وله إلى سدة الرئاسة نظرة على انتخابات الرئاسة الررنسية التي أنتجت السياسي اللاب 
  لبه و و  فالد مير بوتين إلى رئاسة روسيا

 308 .................................................................................................. الرياض... حاضنة األمم المتوافقة

 2017مايو )أيار(  22بتاريخ   «الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

حو  حراوة لقيها الرئيس دونالد ترامر في الر ا  لعلها األاولى من نوعها التي يلقاها أي رئيس الدولة بَمن في ذلك راسااااااااااااااء 
 الدولة الصد قة الوال ات المتحدة
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 309 ............................................................................................. الممانعة بأصول... والمقاومة بتواضع

 2017مايو )أيار(  31 -« الشرق األوسط»صحيفة 

حو  تجربة ممانعة ضمن األ و  وتتمثل في أربعة من األمراء السعوديين ت وعوا في  روف المقاومة المصر ة زادها تأ يال  
 أخاهم الملك سعود بقرارات حاسمة

 311 .................................................................................... هل يكمل "الجمهوري" ما بدأه "الديمقراطي"

 2017يونيو )حزيران(  17 -« الشرق األوسط»صحيفة 

عالم ال ر ق للمرحلة المقبلة ملاااااااعر من التراا  بأ  تكو  دورة عاد ة للجمعية العامة لألمم المتحدة إسااااااتثنائية لجهة توضاااااايح م
 للقْية الرلس ينية

 313 ........................................................................................................ عندما ال يحمد المرء ويشكر

 2017يونيو )حزيران(   27 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 كام أع اهم هللا  ثيرا  ولم  قابلوا الع اء باللكر وإنما بالتدخل في أمور  يرهم كيس أ  الحمد واللكر واجر وبالذات على ح
 314 .................................................................................................................... زمن الكيل الطافح

 2017يوليو )تموز(  6 -« الشرق األوسط»صحيفة 

عالقة تلاااااااااااااغل با  الدولة الكبر  التي هي هنا الوال ات المتحدة من صبيعة التعامل معها من جانر إيرا   نظرة على حالتيسن من
 و ور ا اللمالية

 315 ............................................................................................................... األسيوية بعد األفريقية

 2017يوليو )تموز(  11 -« الشرق األوسط»صحيفة 

د قمة سعود ةعندما عو   الملك سلما  بن عبدالعز ز األمة بدعوته إلى  العرب عن قمة  أفر بية في الر ا ي غياب القادة -عقس
 اإلتحاد األفر قي في أد س أبابا

 317 .................................................................................. (1تأمالت في أزمة على قاعدة العْمد واإلصرار)

 318 ............................................................................................. (2التشاور الذي سبق مسيرة التجوال)

 320 ...................................................................................... (3ال يستكين )« التصدي»السادات ال يلين و

 323 ................................................ (4الشيخ خليفة)« دوحة»و« فاس»أحاديث التضامن في رحاب القصور  بين 

 327 ................................................................................. (5الملك المصدوم )« هاشمية»ختام التجوال في 

 2017يوليو )تموز(  14بتاريخ  « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

حو  سلسلة من خمس مقاالت تتناو  مهمة "لجنة التْامن العربي" التي ترأ  أعْائها الرئيس التونسي والراحل  جعرر نميري 
 و ا  الهدف منها محاولة إعادة الرئيس السادات إلى الصد العربي

 329 ............................................................................................ الطبعة الفرنسية بعد اإلنكليز« شمالن»

 2017يوليو )تموز(  18  -« الشرق األوسط»صحيفة 

إضاااءة على خ وة من جانر الحكومة الررنسااية تتمثل في إضااافة العربية إلى الذين  لااغلو  منا اار في الساالك الخارجي وفي 
 مخابراتأجهزة ال

 330 ...................................................................................................... إعادة اإلعتبار... ولو بعد حين

 2017يوليو )تموز(  31  -« الشرق األوسط»صحيفة 

مد نجير أو  رئيس لمصاااار لجمهور ة الذي تم عندما رأ  الرئيس عبدالرتاح الساااايسااااي أ  ال بد من إعادة اإلعتبار إلى اللواء مح
ري  خلسعه وحجس
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 332 ............................................................................................. واجب أرثوذكسي« إنتفاضة األوقاف»

 2017أغسطس )آب(  12بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

ل خير أمثولى لمسيحيي فلس ين  ي  سارعوا إلى المباشرة  «قصىإنتراضة األ»كيس أ    «إنتراضة أرثوذ سية» بتلكِ 
 332 ........................................................................................................... للضرورة أحكام.. يا حكيم

 2017أغسطس )آب(  81 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 ى المبدئية بين الرئيس سعد الدين الحر ري والد تور سمير جعجعحو  سجا  وسن ظروف تتقدم الْرورة فيها عل
 335 ............................................................................................ الدولتان المستعصيتان حتى إشعار آخر

 2017أغسطس )آب(  24بتاريخ «  الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

 رونة بالتحليل على دولتيسن يتعثر السعي اإلقليمي والعربي ومعهما الخبا الدولي إلستيالدهمانظرة مق
 336 ................................................................................................................. حج مبرور... وُمْبهر

 2017ل( سبتمبر )أيلو 10بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

 نظرة على أي ت و ر مبهج للنرس أدخله أهل الحاكم السعودي على وسائل تأد ة الرر ْة
 338 ...................................................................................................... يا ليت الثالثة إستمروا شعراء

 0172سبتمبر )أيلول(  11 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 حو  رموز إخوانية من بينهم سيد ق ر ل الما  ا  المرء لو إستمروا  قرضو  الِلعسر وليس اإلنغما  في أجواء  ير مر حة للنا 
 340 ................................................................................................... لبنان المختلف.. الُحلم والكابوس

 2017( تشرين األولأكتوبر ) 3 -« الشرق األوسط» صحيفة

ة و يس أ  الوالء للخاره يتقدم على  ل ة وأصياف المعارضاااااااااا حو  الذي  جري في لبنا  في دواو ن أهل الساااااااااا
 الوالء للوصن

 رسالة الحياد المتوازن

 342 .................................................................................................. «السوري -بوتين اإليراني »إلى  

 2017( تشرين األولأكتوبر ) 12 -« الشرق األوسط»صحيفة 

بأهمية  «السوري  -بوتين اإليراني»قراءة في ز ارة تار خية قام بها الملك سلما  بن عبدالعز ز إلى روسيا هدفها إبالغي بل وإقناع 
 إعتماد سياسة الحياد المتواز  

 344 ........................................................................................ سواء السبيل الفلسطيني بين مكة والقاهرة

 2017( تشرين األولأكتوبر ) 19 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ألنها تسااااعد في تثبيت ساااواء السااابيل بين  حو  خ وة من جانر الرئيس عبدالرتاح السااايساااي بار ها الملك سااالما  بن عبدالعز ز
 رموز العمل الرلس يني و وال  إلى قيام الدولة وعا متها القد 

 345 .................................................................................. اإلسالمية –نسائم من الطمأنينة  للنفس العربية 
 2017( تشرين األولأكتوبر ) 31 -« وسطالشرق األ»صحيفة 

قراءة في مراعيل ز ارة إلى الر ا  قام بها رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بدعوة من البيادة السااااااااااااعود ة ومعه  و بة من 
م العراقي بعيدي النظر كس  أهل الحا

 347 ............................................................................................. التنحي بلسم جراح الصدمات والخيبات
 2017( تشرين الثانينوفمبر ) 7 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ل هذا النوع من العمل السااياسااي سااابقة  هها فْااائيا  من الر ا  وشااك  قرارة في دواعي رسااالة التنحي في رئاسااة الحكومة التي وج 
  ير مألوفة لكن للْرورة أحكام
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 348 ................................................................................ سلمان بعد فهد..  اإلنقاذ الثاني للبنان تثبيتاً لألول

 2017( تشرين الثانينوفمبر ) 10بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  ل ُكتبت

ساااااتوجر عملية إنقاذ من جانر الملك سااااالما  بن كيس أ  األحوا   ير الساااااو ة التي  عيلاااااها لبنا  نظاما  ومعارضاااااة وشاااااعبا  ت
 عبدالعز ز  تلك التي إرتب ت ماضيا  بلبيقه الملك فهد

 351 .............................................................................................. الحكمة سودانية راهناً.. يمانية ماضياً 

 2017( تشرين الثانينوفمبر ) 20 - «الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

 عندما إرتسمت في الرْاء السياسي السوداني مالمح تتسم بالحنكة الكريلة في معالجة وضع مرتبك سياسيا  وإقتصاد ا  
 353 .......................................................................................................... «موناكو كردية» …ِلم ال؟

 2017( تشرين الثانينوفمبر ) 25 -« الشرق األوسط»صحيفة 

مجرد فكرة بصااااااااااايغة التسااااااااااااا  بالنسااااااااااابة إلى إقليم  ردساااااااااااتا  العراقي لماذا ال  كو  مثل موناكو عو  أ   كو  دولة تتهدها 
 الصراعات

 354 ......................................................................................... جليد الكرملين على سواحل سودانية دافئة

 2017( كانون األولديسمبر ) 7 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 تأمالت في الخ وة المبغوضة المتعلقة بالقد  التي خ اها الرئيس دونالد ترامر وفي الموت  ير الرحيم للرئيس اليمني علي عبدهللا  الح
 356 ................................................................................................. المبهج والمحزن في عام المفاجآت

 2017( كانون األولديسمبر ) 14 -« الشرق األوسط»صحيفة 

وت  ير الرحيم من المراااجاالت التي إختلن فيهااا المبهج القلياال مع المحز  الكثير منهااا الم 2017نظرة على مااا حراال بااه العااام 
 للرئيس علي عبدهللا  الح

 357 ............................................................................................ واقع الحال األكثر سوءاً بالعين المجردة

 2017ديسمبر )كانون األول(  24 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 ر ا ترامر أكثرها  رابة عناق على المأل لمندوبته لد  األمم المتحدة لمندوب إسرائيلااا وتتمة خيبات عربية من أمي
 363 ..................................................................................................... رئاسات.. من والية إلى واليات

 2018( ن الثانيكانويناير ) 1بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

 تأمالت في مسألة تجديد الرئاسات العربية ر م تصر ح من هذا الرئيس أو ذاو أنه سئم تكاليس الترا  ولن  جدد
 365 ............................................................................................... الكردي المخذول واألميركي المعزول

 2018يناير )كانون الثاني(  16 -« لشرق األوسطا»صحيفة 

كيس أ  اإلدارة األمير ية تنا ااار الموضاااوع الكردي لرظا  إال  أنها عند حاجته المصاااير ة إليها تخذلها وهذا ما حدث في مناسااابة 
 اإلسترتاء على قياد دولة  رد ة مستقلة

 366 ........................................................................................... اليستي ومشتقاتهمنكم الوديعة.. وِمنَّا الب

 2018يناير )كانون الثاني(  22 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 كيس أ  المملكة العربية السعود ة ترفد اليمن بود عة مليار ة ثانية لكن الدعم اإليراني للحوثيين يتم من خال  تزو دهم بالصوار  
 الباليستية والتوجيه بإستعمالها ضد المملكة

 368 ............................................................................................. في ميزان قمتْين« الفيتو»أميركا ذات 

 2018( كانون الثانييناير ) 29بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

الذي تستعمله لمصلحة إسرائيل وبذلك ترقد  «الريتو»ل اإلدارة األمير ية مع القْية الرلس ينية بسالح قراءة في تعام
 دورها  وسين نز ه
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 370 ............................................................................................................... الجار للجار.. ولَْو جار

 2018فبراير )شباط(  18 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ْيس أميرها اللي   باح األحمر"المؤتمر الدولي إلعادة إعمار العراق"  كيس أ  الكو ت عمال  بقاعدة "الجار للجاراا ولو جار"  ست
 371 .............................................................................................................. ما قْبل قمة الرياض وما بْعدها

 2018فبراير )شباط(  21بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

 تأمالت في شأ  تباشير تنمو ة ونر ية و از ة وملار ع بالغة األهمية تسبق إنعقاد قمر عربية إستثنائية في الر ا 
 373 ............................................................................................. جامعة ال حول لها.. ومجلس أمن ظالم

 2018فبراير )شباط(  27بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

 مقاربة بين الواقع الذي تعيله جامعة الدو  العربية حيا ال حو  لهاي وبين مجلس األمن الظالم عموما  للقْا ا العربية
 375 ............................................................................................. زائر المحروسة في عز الِحرص عليها

 2018مارس )آذار(  9بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

ص من جانر تأمالت في ز ارة قام بها إلى مصاااااار ولي  العهد السااااااعودي األمير محمد بن ساااااالما  بن عبدالعز زي وعنوانها الحر 
 جيل األحراد  ما الباء والجد الملك عبدالعز ز على مصر

 376 ............................................................................................. اإلطاحة.. أساليب وأشخاص وموجبات

 لذين ينالهم عقاب التغييرحو  أسلوب الرئيس دونالد ترامر في تغيير الوزراء والمسؤولين في إدارتهي وإضراء مالمح اإلهانة على ا
 377 ................................................................................. «مانهاتن الشيخ رفيق»و«.. مانهاتن العم سام»

 2018مارس )آذار(  21بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

مانهاتن رفيق »التجاري األكثر شاااااااهرة في نيو ورو  ما الكسااااااااد في  «مانهاتن»حي  نظرة على حالة من الكسااااااااد بدأت تصاااااااير
 في بيروت «الحر ري 

 378 .................................................................................................. أنجزوها بنزاهة مقتنعين.. قانعين

 2018ان( أبريل )نيس 1 -« الشرق األوسط»صحيفة 

دوا من خال  القناعة واإلقتناع وال ة ثانية للرئيس عبدالرتاح السيسي في عملية إنتخابية هادئة بإمتياز  كيس أ  المصر ين جد 
 380 .............................................................................................. إستضافها عادية... وجعلَها إستثنائية

 2018أبريل )نيسان(  17 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 بن عبد العز ز فباتت قمة إستثنائيةكيس أ  قْا ا عربية عالقة نالت في القمة العربية الدور ة في الظهرا  إهتماما  معنو ا  من الملك سلما  
 381 ........................................................................................... «قمة القدس» ڊجامعة العرب المتعافية 

 2018أبريل )نيسان(  24 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ااا و يس باتت جامعة الدو  العربية على موعد مع التعافي وممارساااة الدور الراعل وذلك في ظل أجواء القمة هذي التي ساااماها 
 «قمة القد »الملك سلما  

 383 ................................................................................... اللبنانية -الليلة الكورية...  والبارحة المصرية 

 2018أبريل )نيسان(  30بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

 البيني  ما يؤسس لمز د من التوتر مقارنة بين حالتيسن من التهو ل الذي ال يثمر ما من شأ  إ الح ذات
 384 ....................................................................... أمثولة برْسم َمن يحتاجها: خيمة عبدالناصر وفؤاد شهاب

 2018أبريل )نيسان(  30بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

 السور ةي تبقى أمثولة لكثير ن  حتاجو  إلى إقتباسها -رئيسيسن جما  عبدالنا ر وفؤاد شهاب  في خيمة تم نصبها على الحدود اللبنانيةكيس أ  لقاء ال
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 386 ........................................................................................ «الربيع العربي»توأم « الربيع اإلنتخابي»

 2018مايو )أيار(  9 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 «الربيع العربي»وأنه توأم  «الربيع اإلنتخابي»تأمالت في حاالت إنتخابية على مستو  القمة تبدو إذا جازت التسمية 
 388 .................................................................... أْنسنة المدن وغربة اإلعالم:  مدن عريقة.. وإنجازات واعدة

 2018مايو )أيار(  15 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 رعاي في رحاب األجواء الروحانية أمير المدينة المنو رة الد تور فيصل بن سلما  بن عبدالعز ز «أنسنة المد »قراءة في مؤتمر حو  
 389 ................................................................................................. الملك فهد.. يليه جسر بوتينجسر 

 2018مايو )أيار(  19بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

راضااااي مقارنة تأملية بين جساااار سناجساااار الملك فهد الذي يربن السااااعود ة بالبحر ن وجساااار الرئيس فالد مير بوتين الذي يربن األ
 الروسية بأر   حتلها

 391 ................................................................................................. األمثولة الصدرية في ساعة الِشدَّة
 2018مايو )أيار(  22 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 السيد مقتد  الصدر تصلح لألخذ بها  أمثولة في ساعة اللدةوجهة نظر في خ وة إرتب ت بالمرجع الديني الليعي العراقي 
 393 ........................................................................................................ العراق وأمثولة السيد مقتدى

 2018مايو )أيار(  29 -« الشرق األوسط»صحيفة 

السياسي العراقي السيد مقتد  الصدر لعل أهمها عامق قراءته لللخصية العراقية -الديني حو  شمائل  ثيرة في شخصية الزةيم 
 وما يدور في خاصر النا 

 394 ........................................................................................... للتراث المعرفي والثقافي َسْلماٌن يصونه

 2018يونيو )حزيران(  2بتاريخ «  الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

كريل  «منارة سااالما  »كيس أ  إقامة  ااارح على شااااص  بحر بيوت  حوي ألوف المكتبات الخا اااة ذات التميز و حمل تسااامية 
 بصو  التراث المعرفي والثقافي

 395 ............................................................................................... رمضان الكريم بأنواع من المبادرات

 2018يونيو )حزيران(  19 -« الشرق األوسط»صحيفة 

تمثلت في مأدبة اإلف ار الرمْاااااااااانية األولى في عهدي وإلى جانبه السااااااااارير  حو  مبادرة عرو ة من جانر الرئيس دونالد ترامر 
 السعود ة األمير خالد بن سلما  بن عبدالعز ز

 397 ..................................................................................... التاريخ يعيد نفسه..  وللحزم أكثر من أسلوب

 2018يونيو )حزيران(  26 -« الشرق األوسط»صحيفة 

  رقات تم إعتمادها في زمن الملك عبدالعز زإستحْار معالجة لظاهرة السرعة البهلوانية التي  قْي بسببها األلوف على ال
 398 ................................................................................... جولة الحفيد الواضحة  وجولة الصهر الغامضة

 2018يوليو )تموز(  1 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ل ةا األمير وليم حريد -ع الرلسااااا ينيمقارنة بين جولتيسن في فْااااااء الصااااارا  اإلسااااارائيلي إلثنيسن من الجالساااااين في رحاب قمة الساااااا
 الملكة اليزابيت الثانيةا وجار د  وشنر  هر الرئيس دونالد ترامر

 400 .................................................................................................. رونق المجاورة للرئيس التسعيني

 2018يوليو )تموز(  17 -« الشرق األوسط»صحيفة 

إن باعات عن مجاورتيسن والكاتر فؤاد م ر  لرئيس الحكومة اللبنانية األسااااااابق الد تور ساااااااليم الحص الذي  ثر العيش البساااااااين 
 وليس  ما بعض أقرانه الذين سبقوي أو الذين أتوا بعدي
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 402 ............................................................................... دما يحزن الرئيس الماروني على الرئيس الُسنيعن

 2018يوليو )تموز(  24 -« الشرق األوسط»صحيفة 

يل رئيس حو   ااارحة من تقاليد الزمن الساااياساااي اللبناني الغابر إرتب ت بالرئيس اللاااي  بلاااارة الخوري من خال  حزنه على رح
 الحكومة إ تياال  ر ا  الصلح

 404 ........................................................................................ لطمأنة النفوس« فنجان قهوة»دبلوماسية 

 2018يوليو )تموز(  31 -« الشرق األوسط»صحيفة 

وهدفها  «دبلوماساااااية فنجا  القهوة»البخاري على وساااااائل التوا ااااال مع الخر ن  عندما أدخل السااااارير الساااااعودي لد  لبنا  وليد
 صمأنة النرو  والتلاور المنز ي عن الغر 

 405 ................................................................................................................ صبايا النضال بأصول

 2018أغسطس )آب(  7 -« الشرق األوسط»أرسلت إلى صحيفة 

تأمالت في مح ة أنثو ة على صر ق النْااااا  الرلساااا يني تتميز عن سااااائر الحاالت الثور ة بأنها تمت وفق األ ااااو  من جانر 
 الصبية عهد التميمي

 407 ........................................................................................ اللبناني -ذروة الرقي في التشاور السعودي
 2018أغسطس )آب(  21بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

اللبناني في زمن الملك عبدالعز ز والرئيس اللااي  بلااارة الخوريي ومد  أهمية الرقي في  -إسااتحْااار ل بيعة التلاااور السااعودي
 التخاصر والتعامل

 409 .............................................................................................. تفهم والتفاهم شعبياً وترؤسياً عوائد ال

 2018أغسطس )آب(  18بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

 و ير أخو ة عن عوائد أهمية الترهم والتراهم بين مصر والسودا  حو  قْا ا خالفية  ثيرا  ما تجاوزت العتر إلى مرردات قاسية
 411 ...................................................................................... حج سلمان بن عبد العزيز ...  أمثولة تُروى

 2018أغسطس )آب(  30 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 الملك سلما  بن عبدالعز ز هو أمثولة تارو   سنة و يس أ  الحج في زمن 53ذ ر ات عن أ ام تأد ة فر ْة الحج قبل 
 413 ..................................................................................................... يا ليته أصبح... ويا ليته يمسي

 2018سبتمبر )أيلول(  4 -« الشرق األوسط»صحيفة 

و تعلق بمن ساااايرث منصاااار رئاساااة  «حزب هللا» ليم قاساااام نائر األمين العام حو  تصاااار ح ججري المرردات أدلى به اللااااي  نع
 الجمهور ة

 414 ................................................................................................ قبل أن يفيض الكيل ويتبصرن لبنان

 2018سبتمبر )أيلول(  11 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 الخلية من أ  تصل األوضاع في لبنا  إلى ما و لت إليه في البصرة إل  اللعر العراقي ضاق ذرعا  بتدخالت إيرا  حو 
 416 ........................................................................................................ يوم إعادة اإلعتبار إلى لبنان

 2018سبتمبر )أيلول(  17بتاريخ «  سطالشرق األو»صحيفة  لُكتبت 

 قراءة في أجواء رافقت إتراق ال ائد الذي أعاد السالم إلى لبنا  و ذلك أعاد إليه اإلعتبار دولة ذات خصو ية فر دة
 418 ..................................................................................................... الصين المتسودنة تشق طريقها

 2018( تشرين األولأكتوبر ) 4 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 بالتعامل المودي الثابت مع السودا جنوح من جانر الصين نحو دو  في العالم الثالا ومنها بعض الدو  العربيةي هد ا  



27 

 

 419 ............................................................................................... "معاهدات صداقة" آيلة لإللغاء عاجاًل أم آجالً 

 2018( تشرين األولأكتوبر ) 9 -« الشرق األوسط»صحيفة 

نظرة على معاااهاادات أبرمتهااا دو  عربيااة في ظروف إظ رار ااة ولااذا باااتاات هااذي المعاااهاادات  يلااة لنلغاااء من جاااناار ال رف 
 األضعداا أو المْ ر

ر ر عليه أن يعّمِ  421 .............................................................................................................. َمن يدّمِ
 2018( تشرين األولأكتوبر ) 21 -« الشرق األوسط»صحيفة 

  «لدولة الصاااد قةا»دم ر الكثير في  «الدولة الروساااية»قراءة في ما تساااب ر به الدور الحربي الروساااي في ساااور ا و يس أ  صيرا  
 سور ا وعليه أ   عمِ ر
 423 ............................................................................. "الشراكات اإلستراتيجية" لوداعاً للفوقية...  البقاء 

 2018أكتوبر )تشرين األول(  21 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 مع الكرملين تابقي العالقة في منأ  عن التأزم «اللراكة اإلستراتيجية» ليس السيسي وضع قواعد ااا و يس أ  الرئ
 425 ...................................................................................................... أنياب الخليفة.. وأنامل الجنرال

 2018( ن األولتشريأكتوبر ) 28 -« الشرق األوسط»صحيفة 

قراءة أولية في ز ارة إلى روسااااايا قام بها الرئيس المصاااااري عبدالرتاح السااااايسااااايي وتعامله بكثير من المراعاة نبيض تعامل الرئيس 
 السادات مع البيادة السوفياتية

 427 ................................................................................................ "فتح هللا غولن"... بطبعة سعودية؟

 2018( 2نوفمبر )تشرين 1بتاريخ « الشرق األوسط»أرسلت إلى صحيفة 

مقاربة إفتراضية بين الدور الذي  مارسه الداةية التر ي فتح هللا  و  من منراي األمير ي ضد نظام أردو ا  والدور الذي مارسه 
 صير مأساوي الصحافي السعودي جما  خاشقجي وتسبر له في م

 428 ................................................................................................................... حذَر يغني عن َكدر

 2018( تشرين الثانينوفمبر ) 3بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

 سائر النا  من عاد ات الزمن وال يترو للعداوات سبيال  عندما  عتمد الصحافي بالذات الحذر بلتى موجباته فإنه  بيه  ما أي 
 429 ................................................................................................... أضاعوها... وأي فرصة أضاعوا

 2018( تشرين الثانينوفمبر ) 10 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 أزمة أو تصحيح وْضع أو حل خالف مستحكم لكن أحد الطرفْين ال يغتنم الفرصة وبذلك يكون خاسراً عندما تتوافر فرصة لترويض 

 431 .................................................................................................... تأمالت في عالقة عميقة الجذور

 2018( لثانيتشرين انوفمبر ) 18 -« الشرق األوسط»صحيفة 

إضاااءة على واقعة تعكس أهمية العالقة العميقة الجذور بين مصاار والسااعود ة في زمن الرئيس جما  عبد النا اار والملك سااعود 
 بن عبدالعز ز

 432 ...................................................................................................... المحروسة ذات األرقام الفلكية

 2018( تشرين الثانينوفمبر ) 25 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 يوليو علر ن مليو  نسمة 23إلى أرقام فلكية بعدما  ا  عدد السكا  عند قيام ثورة  2018عندما  صل عد اد المواليد في مصر في العام 
 434 ............................................................................................... التالقي واإلستنساب في مسألة القمم

 2018( كانون األولديسمبر ) 1 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 كيس أ  القمم بكل أنواعها هي خير مناسبة للقاءات  ريلة بتنبية األجواء وترو ض الصراعات
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 435 ............................................................................ وبوتفليقة... وغيرهما رئاسيات أميركية برسم البشير

 2018( كانون األولديسمبر ) 11 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 مقارنة بين راساء أمير ا  ينصرفو  بعد وال ة أو إثنتيسن فيما بعض الراساء العرب يتمسكو  بالرئاسة مد  الحياة إذا أمكن
 438 ................................................................................................... هذا نصيب ُشيَّاب صاحبة الجاللة

 2018ديسمبر )كانون األول(  16 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ي اب فيما الصحد في ل  بنا  تتوار  بسبر الظروف الصعبةنظرة على تكر م من جامعة لبنانية لعدد من الصحافيين اللا
 439 ............................................................................................. بريطانيا برهم الرئيس.. وحسام الحفيد

 2018ديسمبر )كانون األول(  21 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 اقية عن جنسيته البر  انية إلتزاما  بما ينص عليه الدستورحو  تخلي برهم  الح رئيس الجمهور ة العر 
 442 ............................................................................................................ تفاؤل بالخير.. ربما نجده

 2018ديسمبر )كانون األول(  25 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 صن العربي الذي  كابد معيلا  ووصنا  سو  التراا  بالخير على أمل إ جاديعندما ال يبقى أمام الموا
 447 ............................................................................................. قمتان للتباهي العربي: شتوية وربيعية

 2019يناير )كانون الثاني(  4 -« الشرق األوسط»صحيفة 

م قْا ا بالغة األهميةت  أمالت في ظاهرة قمة عربية سياسية وقمة تنمو ة تنعقدا  من دو  حسس
 448 ......................................................................................... المؤلم واألكثر إيالماً في قرارات الضرورة

 2019انون الثاني( يناير )ك 6 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 قراءة  في خ وة من جانر دولة اإلمارات تجاي سور ا بعد خ وة بالغر  نرسه من جانر سودا  عمر البلير
 451 ..................................................................................... "فتوى" العودة بعد قمح فهد ومعرض سلمان

 2019يناير )كانون الثاني(  15 -« الشرق األوسط»صحيفة 

مها سلما  بن عبدالعز ز وأمير الر ا   إلى الرئيس حسني مبارو  تأمالت في هد ة سعود ة رمز ة المعاني إلى مصر قد 
 453 ............................................................................................... عبد هللا السعودي... وتوأمه اللبناني

 2019يناير )كانون الثاني(  29 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ْا ا سياسية ووصنية وهما السعودي عبدهللا المحيسن واللبناني جوره  نصر مقارنة بين إثنين من رواد اإلخراه السينمائي الراقي الذي يتناو  ق
 455 ........................................................................................................ ُحْكم... وضجر المحكومينجنراالت ال

 2019( كانون الثانييناير ) 18بتاريخ  «  الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

من تأمالت في إحتجاجات شاااااعبية حدثت في الساااااودا  وتعكس حبيقة أسااااااسااااااساااااية تتعلق بحالة الْاااااجر التي  عيلاااااها النا  
كسم مستأثر ن بالسل ات  الجنراالت عندما   و  بقااهم في الحا

 459 ........................................................................................................... للتسامح واأُلخوَّة بداية في الطائف

 2019فبراير )شباط(  10 -« الشرق األوسط»صحيفة 

دث الروحي والتار خي المتمثل بز ارة البابا فرنساااااااااايس إلى أبو ظبي ولقائه على األر  اإلماراتية شااااااااااي  تأمالت في ضااااااااااوء الح
 األزهر الد تور أحمد ال يِ ر

 460 .................................................................................. ما رفضه الملك عبد العزيز... وإرتضاه السادات

 2019فبراير )شباط(  12بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

 « رقة  امر د ريد»قراءة في أفكار من روزفلت حو  المصير الرلس يني رفْها الملك عبدالعز ز مقارنة بقبو  الرئيس السادات 
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 462 ......................................................................................... عربية قبل فوات اآلوان –إنتفاضة نهرية 

 2019فبراير )شباط(  22 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ناةية  نو ا  ماليين األصنا  من النرا ات الصاااا حو  مياي األنهر العربية وبالذات نهر النيلي التي ترمي فيها ساااا
 والحيوانات النافقة

 463 .............................................................................. الشرق األسيوي من نظرة  الرئيس إلى رؤية األمير

 2019فبراير )شباط(  28 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ني وجاء التو اايس الباكسااتاني بعد اليابا-الهندي-حو   اايغة  انت تحتاجه العالقة العربية مع اللاارق األساايوي بمثلثه الصاايني
 من الملك سلما  بن عبدالعز ز

 465 ........................................................................................................ هجمة لبنانية ونخوة شارقية

 2019مارس )آذار(  6 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ومعنى إختياري الرد من خال  مؤتمر  «حزب هللا»بق فؤاد الساااااااااااانيورة على وجهة نظر في رد من رئيس الحكومة اللبنانية األساااااااااااا
  حافي عقدي في مقر نقابة الصحافة 

 466 ............................................................................................... قمة مداوة الِجراح.. قديمها وحديثها

 2019مارس )آذار(  6 -« الشرق األوسط»صحيفة 

قمة »بأنها من نوع القمم العربية التي تداوي جرح األمة ومنها على سااابيل المثا   عندما بدت قمة عربية دور ة تساااتْااايرها تونس
   التي إستْافها عبدالنا ر1970وسبتمبر  «الهيلتو  

 467 ............................................................................................... زيارتان ربيعيتان الفتتان... واعدتان

 2019مارس )آذار(  19 -« الشرق األوسط»صحيفة 

قراءة في مْاااامين ز ارة إلى روسااايا قام بها الرئيس اللبناني ميلاااا  عو ي وز ارة الفتة أ ْاااا  قام بها البابا فرنسااايس إلى المملكة 
 رتيسنالمغربيةا وماذا وراء هاتيسن الز ا
 469 .................................................................................................. العيون نائمة... والقلوب مستيقظة

 2019مارس )آذار(   29 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 م من مخاصرإستحْار بعض معاني إستغراق قادة عرب في النوم ساهين عن قْا اهم وما يهدد بالده
 470 ....................................................................................................... تأمالت في الملعوب الجوالني

 2019مارس )آذار(  24 -« الشرق األوسط»أرسلت إلى صحيفة 

 إلى نتنياهو «أهداي »العربي الذي  قراءة وتأمالت في ملعوب إدارة الرئيس ترامر في ما  خص الجوال  السوري 
 472 ........................................................................................................حراك ما قْبل أعتى العواصف

 2019أبريل )نيسان(  6 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ر ة أ  التالعر بالثوابت أمر مرفو  من جانبهم رافْاااااااين قرار الرئيس عندما أكد القادة العرب مرة جديدة في القمة العربية الدو 
 ترامر في شأ  الجوال 

 473 ....................................................................................................... في مسألة القالبين والمنقلبين

 2019أبريل )نيسان(  14 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ْس اللبه بحالة تلرشل وتاتلر  مقاربة بين حالتيسن من اإلعتزا  السياسي هما حالة بوترليقة وحالة بورقيبة قر بتيس
 475 ..................................................................................................... "الديراسينية" سودانياً وعراقياً 

 2019أبريل )نيسان(  23 - «الشرق األوسط»صحيفة 

 حو  مرهوم سياسي إستاحدث من خال  إنتراضة إكتملت فصوال  في السودا  وإنتراضة في العراق لم تكتمل بعد
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 476 .................................................................................................. اليقين في زمن بلوغ القلوب الحناجر

 2019مايو )أيار(  9 -« الشرق األوسط»حيفة ص

قراءة وتأمالت في  تاب روحاني المن لقات والصااايا ة من تأليس الكاتبة المصااار ة المتألقة ساااناء البيساااي  صااادر في زمن شاااهر 
 الصوم المبارو وزمن بلوغ القلوب الحناجر

 478 .......................................................................................... مورقمم الملك سلمان إلستدراك عظائم األ

 2019مايو )أيار(  24 -« الشرق األوسط»صحيفة 

م اإليراني النظر في ملاااروع التدخل  كس ل أ  تساااتبيم األمور بالحوار وبحيا  عيد أهل الحا كيس بعدما ضااااعت فرص  ثيرة من أجس
 لى قمم ضرور ة إلستدراو عظائم األمورفي شؤو  الخر ني هنالك حاجة إ

 480 ............................................................................................. لبنانية للعلة اإليرانية –وصفة عراقية 

 2019يونيو)حزيران(  4 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ن كيس أ  مبادرة  قوم بها ال رف العراقي ال ساااااااااااااااس متواز  مع مثيل له في لبنا  لد  النظام اإليراني إلقناعه بحا
 الجوار مع العرب

 482 ......................................................................................................... ما قْبل مكة ... وبْعد المنامة

 2019ن( يونيو)حزيرا 18بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

حو  ملاااااااهد ساااااااياساااااااي عربي ةبارة عن حالة من إختبار النوا ا وترجمة األقوا  إلى أفعا  من جانر إدارة الرئيس دونالد ترامر 
 الذي  كثر الوعود للعرب وال تنريذ على النحو المأمو 

 483 .................................................................................................. عيون بوتين الشاخصة على لبنان

 2019يونيو)حزيران(  23 -« الشرق األوسط»صحيفة 

تسااااالت حو  ما إذا  ا  الرئيس فالد مير بوتين يت لع ضاامنا  إلى حالة إحتواء متدره للبنا ي من خال  تمدد الدور 
 الروسي في سور ا

 484 .................................................................................................... إلحباط اللبنانيإختراق سعودي ل

 2019يونيو)حزيران(  26بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

من  مراعيل في ِعلسم الغير والتمنيات لز ارة قام بها وفد من مجلس اللااااور  السااااعودي إلى لبنا  تتو جا  لساااانتيسن من البذ  الراقي
 جانر الدبلوماسية السعود ة في شخص السرير وليد بخاري 

 486 .................................................................................................... السودان الخائر.. الثائر.. الحائر

 2019يونيو)حزيران(  27بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

دةبدا ة تأمال  ت في اإلنتراضة المبهرة التي حدثت في السودا  و يس إلتقى المدني مع العسكري في وقرة واحدة موح 
 489 .........................................................................................................وصفة.. ال صفقة وال فرصة

 2019يونيو)حزيران(  29بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

ع العالقات العربية عموما  مع النظام اإليراني في مدار  كيس أ   ال  من العراق ولبنا  قادرات على البيام بدور  سااااااااتهدف وضااااااااس
 التهدئةا وتلك فر ة للجميع

 491 ............................................................................................. مصرية للكتاب -نسائم إنعاش سعودية

 2019يوليو)تموز(  14 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ثقافية في الساااااااعود ة يتولى االهتمام بتثبيتها وت و رها وز ر الثقافة في المملكة األمير بدر بن عبدهللا بن فرحا  الذي حو  صررة 
ر األمور أ ْا  في معر  الر ا  الدولي للكتاب   س 
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 492 ............................................................................................................. حاالت مكروهة في صيف الهب

 0192يوليو)تموز(  28 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ئق في  ابات حو  عمليات همجية ومكروهة أقدم عليها الدواعش وإسااااااتهدفت سااااااهو  القمح في سااااااور ا والعراق وتزامنت مع حرا
 عربية ودولية

 493 ................................................................................................................... رئاسات وثالث نِعم

 2019أغسطس)آب(  2بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

د السااااابساااااي التي تلااااابه بعض اللااااايء وداةية اللاااااعر نظرة على وداةية مؤثرة من جانر اللاااااعر التونساااااي للرئيس الباجي قاي
 المصري للرئيس عبدالنا ر

 495 .............................................................................................................. وطن في مهب األمزجة

 2019أغسطس)آب(  11 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ية يتنوع صبائع حكامها  عيش حالة  مكن أ  تزلز  خصااااو اااايته و صاااابح في مهر أمزجة كيس أ  لبنا  دو  سااااائر أنظمة عرب
 هذا الحاكم أو ذاو

 496 ............................................................................................... مبادرة ُمبهجة وسط الفوضى الخنَّاقة

 2019آب( أغسطس) 18 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 «الساعود ة اللبنانية-معر  الذاكرة الدبلوماساية»حو  مبادرة من جانر السارير الساعودي لد  لبنا  وليد بخاري تتمثل في إقامة 
 «شواهد نابْة»وتحت عنوا  

 497 .................................................................................. أهوال "رئة األرض"..  وهوالع "قْلب المشرق"

 2019أغسطس)آب(  25 -« الشرق األوسط»صحيفة 

عندما إ  حر بعض النل اء من رجا  وسيدات أوالدهم ومعهم شتالت من الصنوبر واألرز والصرصاف والياسمين لغرسهاي 
 فيما حرائق  ابات األمازو  تتزايد إشتعاال  

 499 .......................................................................................... رُجالن" إستثنائيان من العراق والكويت"

 2019أغسطس)آب(  28بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

و ت اللااي  إضاااءة على بعْاائل شااخصااية سااياسااية عراقية متميزةورئيس الجمهور ة برهم  ااالح  ومثيله في التميزوولي  عهد الك
 نواف األحمر الجابر الصباح 

 501 .......................................................................................................... صياداً  26طريدة رئاسية و

 2019سبتمبر)أيلول(  6 -« الشرق األوسط»صحيفة 

يادا  فإنهم الذين قرروا خو  هذا السااااااباق الرئاسااااااي وهم  ثرة  اااااا 26 لااا وال ر دة هي منصاااااار رئيس جمهور ة تونسا وأما ا
 فْال  عن أ  ذلك  ير مألوف

 503 ...................................................................................................... "اليوم الوطني" بالمتحف الوطني يزهو 

 2019سبتمبر)أيلول(  10 -« الشرق األوسط»صحيفة 

حو  إختيار الفت و ير مساابوق وهو أ  الساارير السااعودي وليد بخاري رأ  فيما األزات الوصنية تعصااد بلبنا  إقامة حرل العيد 
 الوصني السعودي في المتحد الوصني اللبناني

 504 ........................................................................................................... فرصة مثالية إلعادة النظر

 2019سبتمبر)أيلول(  22بتاريخ «  الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

في هذا الجنوح من جانر النظام نحو العداوا  بإسااااااتهداف مح ات نر ية عندما ساااااااد اإلسااااااتغراب لد  المتابع لللااااااأ  اإليراني 
 «أرامكو»للر ة 
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 505 .................................................................................. شهد السوداني..  ونفرته المبتكرةتأمالت في الم

 2019سبتمبر)أيلول(  26 -« الشرق األوسط»صحيفة 

نظرة على جوالت الحراو اللااعبي الذي  حدث في السااودا  و لقي تعاصرا  من جانر بعض الجنراالت في الجيشي وهذا أمر  ير 
 وق في دو  العالم الثالامسب

 507 ...................................................................................................... المجني عليها« أرامكو»دورة 

 2019سبتمبر)أيلول(  28 -« الشرق األوسط»صحيفة 

التي أرسااالت  «أرامكو»لألمم المتحدة  انت دورة المجنى عليها  للجمعية العامةكيس أ  الدورة العاد ة السااانو ة الرابعة والسااابعين 
 إليها إيرا  بعض الصوار  

 508 ............................................................................................ علينا وعليكم وعليهم بالسياحة الوطنية

 2019( تشرين األولأكتوبر) 2بتاريخ «  الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

 ماذا بعدما أ اب الزلزا  السياحي اللر ة البر  انية الرائدة واألهم في عالم السياحة و يس تهاوت بعد  مود دام أكثر من قر  
 509 ............................................................................ قرارات األمير عبدالعزيز برسم الوزيرة ريا واآلخرين

 2019( تشرين األولأكتوبر) 2بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

الئحة المحافظة على الذوق »قراءة في قرارات إتخذها وز ر الداخلية السعود ة األمير عبدالعز ز بن سعود بن نا س تحت مسمى 
 جانر وز رة الداخلية ر ا الحسن و حتاه لبنا  إلى إعتماد مثيل لها من «العام

س..  وذكريات عن األمير  510 ................................................................................... ختامها وشاح المؤّسِ

 2019( تشرين األولأكتوبر) 5بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

متميزا  من الملك سااالما  بن عبدالعز ز وما يرو ه  ر عبيد مدني الذاكرة الحية للدبلوماساااية الساااعود ة تكر ما  عندما لقي الد تور نزا
 نزار مدني عن األمير سعود الفيصل

 513 ....................................................................................................... ثواب برهمي.. وعقاب أنوري

 2019( تشرين األولأكتوبر) 9بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

 مقاربة في مسألة حر ات اإلحتجاه اللعبي بين أسلوب إعتمدي الرئيس العراقي برهم  الح أسلوب إعتمدي الرئيس أنور السادات
 514 ................................................................................................................... نسمة فرح عروبي

 2019( تشرين األولأكتوبر) 17 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ااا وتتمثل هذي النساامة بالز ارة التي قام بها المنتَخر السااعودي إلى رام هللا لمالقاة المنتَخر الرلساا يني في التصاافيات األساايو ة 
 2023و أ   سيا  2022المؤِهلة لكأ  العام 

 515 ....................................................................................................... أمثوالت من سيدة اإلنتفاضات

 2019أكتوبر)تشرين األول(  26 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 د حكومات أو أنظمة مستبدة األخذ بهاعندما أفرزت اإلنتراضة السودانية أمثوالت  ثيرة من المناسر لَمن هم في حاجة إلى اإلنترا  ض
 517 ........................................................................................................ لبنان األزمة.. ولبنان الجيش

 2019أكتوبر)تشرين األول(  29 -« الشرق األوسط»صحيفة 

و يس أ  الرئيس األو  للجمهور ة في لبنا  المسااااااتقل اللااااااي  بلااااااارة الخوري  حو  دور الجيش في األزمات اللبنانية العا اااااارةي
 صلر من قائد الجيش التدخل ضد النا  لكن لم يتجاوز معه

 518 .............................................................................................. هوامش جنرالية من الماضي للحاضر
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ار...  العقدة الساداتية: يتدحرج بشَّ
 فيتهاوى فالديمير وينكمش أحمدي

تتعامل روساايا في الموضااوع السااوري وبما يتعلق برأ  
زاء أحد إامل الذي تقوم به شااااااااااااااار ة  بر  النظام مثل التع

أهم المدراء فيها الذي تصااااااااافق على ظهر اللاااااااار ة صمعا  
بمردود الصااارقة التي أبرمها لمصااالحته أو تجاوز األ اااو  
متسببا  لللر ة بخسائر ضخمة وسمعة بالغة السوءي فتجد 
نرساااااااااااااااها تقرر إع اء هذا المدير إجازة مرتوحة بحيا إما 

هذا المدير عمله وإما تكو  خال   تهدأ العا ارة فيساتأند
ضاااااها ما خسااااارتسه  هذي اإلجازة إساااااتنب ت أسااااالوب إدارة  عوِ 

 و مأل هذا األسلوب فراغ ذلك المديرا
ار  وما نعنيه باإلجازة المرتوحة بالنسااابة إلى الرئيس بلااا 
األساااااااااااد هو تحو له إلى شاااااااااااخص يترأ  إنما ال  حكم فال 

لت النظام إلى  مار  بالتالي  ل هذي الممارسات التي ح و 
مجموعة منتقمين تعكس الملااااااااهد التي تبثها الرْاااااااائيات 
بالصوت والصورة مد  البغْاء المتباَدلة بين أهل النظام 
واللاااااااااااااااعارا أماا الاذي يادير شاااااااااااااااؤو  البالد والعبااد فاإنهاا 

 الحكومة اإلنتقالية بصالحيات رئيس الدولةا
والذي  جعل روساايا تجترح هذا الحل العجير من دو  

 سااااتوقد رئيسااااها أ  ما  ا  جائزا  في األشااااهر الثالثة  أ 
األولى لألزمة الساااااور ة لم  عد ممكنا  بعد إنقْااااااء سااااانتين 
من الرواجع المتتالية وبلوغ عدد الْااااااحا ا سااااااتين ألرا  وفق 
تقر ر أممي موثوق ال  لااااااامل أعداد الالجئين والملاااااااردين 
 وال الخسااااااااائر الماد ةي فْااااااااال  عن أ  دوال   ثيرة حساااااااامت
اري وإ   ا   أمرها وقررت ساااااااااحر ثقتها من النظام البلااااااااا 
ذلك في  اايغة تصاار حات أو ملااار ة في مؤتمرات لدعم 
المعارضااة أو في قرارات عقابية إنرراد ة وإسااتنسااابية ومنها 
قرار الجاااامعاااة العربياااة الاااذي عز  النظااااما  ماااا أ  الاااذي 
 جعل روسااااااايا تجترح هذا الحل العجير هو أ  الحْاااااااور 

لمؤثر لهااا خاااره حاادودهااا  قتصااااااااااااااار على الورقااة الوحيااد ا
الساااااااااااور ة وبالذات العالقة مع النظام وهي بعد السااااااااااانوات 
ار الحكم وارثا  والدي  الثالث األولى من تسااااااااال م الرئيس بلااااااااا 

 -  اإللتراف األمير ي أالرئيس حافظ األساااااااااااااااد الحظت 
ار ثم  ثرة الز ارات المتباَدلة  األوروبي حو  الرئيس بلااااااااااااااا 

وبيااة ذات التااأثير وبااالااذات بر  ااانيااا ر و ن الاادو  األبينااه وبي

ساابانيا  مكن أ  يت ور بحيا  قلص من إوفرنسااا وألمانيا و 
أهميتهاي  ما الحظت الترو ض الالفت من جانر اإلدارة 
ار وذلك من خال  إ راد  األمير ية إلساااااتق اب الرئيس بلااااا 
أكثر من مساااااااؤو  أمير ي إلى دملاااااااق للتمهيد لز ارة  قوم 

لى البيت األبيض إستكماال  للقاءات منتصد ال ر ق بها إ
في جنيس بين والدي والرئيس األسااااااااااااابق بيل  لينتو ا وفي 
ضاااااوء تحليل لما  مكن أ   حدث مساااااتقبال  وضاااااع الرئيس 
بوتين في الحساااااااااااااااباااا  إحتماااا  أ  يت ور هاااذا اإللترااااف 

ار إلى لحظااااة  -األوروبي  األمير ي حو  الرئيس بلاااااااااااااااااا 
إعتماد لعبة الرئيس أنور « ار الصااديقبلاا  »مراجئة وبقرار 

الساااااااااااااادات عندما فاجأ قادة الكرملين وهم في ذروة الحرب 
البااااااااردة مع الوال اااااااات المتحااااااادة و ملكو  ورقاااااااة الوجود 

النا ر  العسكري في مصر نتيجة العالقة الوثيقة مع عبد
وبْاااااااع صائرات مقاتلة ميغ مت ورة ومئة صيار من النخبة 

ي وحوالى ألد خبير دفاع جوي في ساااااالح الجو الساااااوفيات
و اااروخي وبْااع مح ات إصالق  ااوار   ورادار و لها 
من النوع المت ور على أساااااا  أنها في عهدة الساااااوفيات  
بأنه وتجاوبا  مع مغر ات جاءته من وز ر خارجية الوال ات 
المتحدة زمنذاو الد تور هنري  يساااااااانجر أبلغ وز ر الدفاع 

بأمر  1972وليو/تموزي 7الرر ق محمد أحمد  ااااااادق يوم 
إخراه الخبراء الساااااوفيات وأي قبل أربعة علااااار شاااااهرا  من 
موعد قرري من دو  اإلفصاااااااااااااح عنه لخو  حرب تحر ر 
سااااااايناء وإنهاء إحتال  إسااااااارائيل للْااااااارة اللااااااارقية من قناة 
الساااو س اللااار ا  اإلقتصاااادي المهم الذي ع  لته إسااارائيل 

لمراجأة متسااااااااااااببة برقدا  مصاااااااااااار عوائد مليار ة ا وبلغت ا
ذروتها عندما قا  السااادات للساارير السااوفياتيي الذي جاءي 
مساااااااترسااااااارا  عما سااااااايحدث متمنيا  عليه إعادة النظر في ما 
ساااااااااااايقوم بهي إنه وصبقا  لما رواي لي األمين العام األساااااااااااابق 
للجامعة العربية محمود ر ا  بصاااااااااااااارة  وني المراساااااااااااااال 

وي اللبنانية في المثلا الق «النهار»المتجو  لصاااااااااااااااحيرة 
في موضاااااوع الخبراء لن  الساااااودا ي ليبيا  المرتبك مصاااااري

 عيد النظر لكنه على إستعداد إلستبقاء الوحدات العسكر ة 
الساااوفياتية التي تتولى تلاااغيل مح ات الصاااوار   والرادار 
والدفاع الجويي إنما تحت البيادة المصااااااااار ة أي بما معناي 

في حا  يانرِ ذ العساااااكري الروساااااي أوامر القائد المصاااااريي و 
 17الرفض تغادر هذي الوحدات األراضااااااي المصاااااار ة قبل 

وأي أمام هؤالء علاااارة أ ام فقن للترحيل وهو  1972يوليو 
قرار في  ا ة اإلذال  لدولة عظمى ا وإستكماال  من جانبه 
لورقة الْغن على اإلتحاد السوفياتي فإنه من باب اإلبقاء 
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لعوب على خين رفيع يربن العالقات خلااااااااااااااية أ  ينتهي م
كيساااااااانجر إلى أ  السااااااااادات فقد جحيم العالقة مع االتحاد 
الساااااااااااااااوفياااتي من دو  أ  يربح نعيم العالقااة مع الوال ااات 
المتحدة وهذا حصال إلى حد ما بعد ذلك  فإنه إرتأ  إ راد 
الد تور عز ز  اااااادقي أحد ار ا  نظامه الم لع منذ عهد 

 -النا اااااااااار على خصااااااااااو ااااااااااية العالقة المصاااااااااار ة  عبد
ة إلى موساااااااااااكو ليقترح على قادة الكرملين فكرة الساااااااااااوفياتي

إ ااااادار بيا  ملاااااترو  خرد من  ااااادمة قرار إنهاء عمل 
الخبراء السوفيات وذلك بتْمين البيا  تسجيل اللكر من 
جانر البيادة المصااااااااااااااار ة للدور الذي أداي هؤالء الخبراءا 
لكن ووالعهااادة على الراوي األمين العاااام للجاااامعاااة العربياااة 

« ترو كااا»لزةيم الساااااااااااااااوفياااتي األهم في محمود ر ااا   ا
المخذو  مما فعله  - الكرملين ليونيد بر جيند والمصااااادوم

السادات به رد على اإلقتراح الساداتي بما معناي إ  مصر 
هي التي قررت وهي وحدها تساااااااااااااجل اللاااااااااااااكر وليس من 
خال  بيا  ملاااتروا وتدليال  على حدة الغْااار والصااادمة 

ت بعدم تساااااااااااااااليم فإ  تعليمات لقائد الخبراء ا لين وجه  لمرح 
لكترونية المت ورة للجيش المصاااااااااااااااريا وتجدر المعدات اإل

شااااااااااااااااااارة هنااااا إلى أ  هاااذي الخ وة من جاااانااار الرئيس اإل
السااااادات الذي  انت العالقة بين مصاااار وليبيا في أفْاااال 
أحوالها أثلجت قلر العقيد معمر القذافي الذي ساابق له أ  

ات مع االتحاد السوفياتي إعتبر المعاهدة التي أبرمها الساد
و تم عقسدها على شااار كه اإلساااتراتيجي الليبي زمنذاو بأنها 
على حاااد قولاااه في مقاااابلاااة أجر تهاااا معاااه خال  توق راااه في 

ال أجد أي فرق »القاهرة لبْااع ساااعات  تيا  إليها من جدة 
بين المعاهدة التي وق عتسها الحكومة المصااااااااااااااار ة في العهد 

الساااوفياتية  -ن المعاهدة المصااار ة الملكي مع اإلنكليز وبي
كمااا أنني أر  في توقيع المعاااهاادة خ را  شااااااااااااااايوةيااا  على 
الثورة الليبياااة ذلاااك أ  االتحااااد الساااااااااااااااوفيااااتي إساااااااااااااااتعماااار 

أ السااااااااادات من روع شاااااااار كه «ا شاااااااايوعيااا وفي حينه هد 
ا د لك أنني وق عت المعاهدة من أ»القذافي بالتوضاااااااايح له 

«ا  فيها مالحق ساااااااار ةاااموقع االسااااااااتقال  الوصني وليس 
وتمر األ ام و صبح  رملين بوتين هو نصير ليبيا القذافية 
مع إساااتمرار الحذر إلى درجة الخصاااومة أحيانا  مع مصااار 

« الكرملين اللااايوعي» السااااداتية التي لم تغرر بدورها لاااااااااااااااااا
تذبذبه في موضاااااااوع إ ااااااارار الساااااااادات على بدء المعر ة 

هزا  إلسااااااااااااااترداد النا اااااااااااااار بناءي وبات جا بجيش أعاد عبد
ساااااايناء وإنهاء االحتال  اإلساااااارائيلي لللاااااار ا  المائي وقناة 
السااااااو س  وبذلك يرصِ ر السااااااادات قلر الخز نة المصاااااار ة 

التي تكاد تتيبس حالها مثل حا  الخز نة المصااااااااااااااار ة في 
الزمن اإلخواني الحالي نتيجة التخبن الساااااااياساااااااي وإتسااااااااع 

م الذي بدأ يوم العجز الملياري في الميزانية المصاااااااار ة للعا
  والمتوقع أ   صبح حوالى 1/1/2013الثالثاء الماضي و

مليار دوالر وإنخرا  مر ع في الجنيه المصاااااااااااااري قد  32
جنيهات للدوالرا ومع ذلك نر  أهل الحكم  7 صااااااااااال إلى 

اإلخواني الواثق في  اااااااوابية إدارته لللاااااااؤو  الساااااااياساااااااية 
ونسااامعهم  دساااتورا  وحوارا  وإنتخابات  كثرو  من ال مأنينةي

في شااااااااااااخص رئيس الدولة محمد مرسااااااااااااي ورئيس الوزراء 
إ  ذلك ال  خيرنا وال  اقلقنا وخال  »هلاااااااااااااام قنديل  قولو  
وهذا رأي ال يتناسااااار مع واقع « مورأ ام ساااااوف تتواز  األ

الحا  وال مع خبراء الما  واإلقتصااااد الذي يرو  في الجو 
هذي اإلقتصاااااااادي والمالي المصاااااااري  يوما  داكنةا  ما أ  

الثقة بالنرس تلااابه في بعض مالمحها الثقة الملموساااة في 
ار والرر ق المحين به من بعثيين وأمنيين  نرس الرئيس بلاااااا 
و عبِ رو  عنهاااا بكالم ال يوحي باااال ماااأنيناااة معتمااادين في 
شاااااااااعورهم بالثقة على أ  الكرملين في عهدة الرئيس بوتين 

ار ة مثل الكرملين اللااااااااااي وعي لن  كو  مع سااااااااااور ا البلاااااااااا 
بزعامة بر جنيس مع مصاااااار الساااااااداتية وأنه ال بد ساااااايأخذ 
الِعبرة مما جر  زمنذاوي خصااااو ااااا  أ  عالقة سااااور ا مع 
روسااايا أكثر إرتباصا  من عالقة مصااار مع روساااياا وعندما 
ار إلى موساااكو   قرر الرئيس بوتين خال  ز ارة الرئيس بلااا 

شاااااا سر أربعة علاااااار مليار  2005في يناير/كانو  الثاني 
ر ديونا  مسااااااااتحقة برعل التراكم على سااااااااور ا فإنه  رعل دوال

األوروبي  -ذلاااك لق ع ال ر ق على الساااااااااااااااعي األمير ي 
اري ولكي يؤ د أ  سور ا هي حصة  إلستق اب الرئيس بل 

وسن وأ  األحبية روسيا في الخارصة المرسومة لللرق األ
  1944ربعينات و  سااااااور ا األأبهذي الحصااااااة تسااااااتند إلى 

لااااة عربيااااة تتباااااد  السااااااااااااااارراء مع االتحاااااد كاااااناااات أو  دو 
الساااااوفياتي و انت معه في مواجهة ضاااااد هتلر  ما تساااااتند 

مع  1980إلى تلك المعاهدة التي أبرمها األسااد األب عام 
االتحاد السااوفياتي و ْااعها الرئيس بوتين منذ تولى الحكم 

   كو  أفي أجناااااادة مخ  ااااااه الرامي إلى  1999عااااااام 
أو  ماااا  اااا  « ر  األكبرب »مثااال  «فالد مير األكبر»

مع مالحظااااااة أ  هااااااذي « الترو كااااااا»الكرملين في عهود 
حالم قابلة للتحو  إلى  وابيس على نحو ما حدث في األ

زمن مصاااااار الساااااااداتية التي تسااااااببت خ وة محسااااااوبة من 
جانر الرئيس الساااااادات وإخراه الخبراء الساااااوفيات و أنهم 
 م رودو   في أ  أعماادة الهيكاال اللااااااااااااااايوعي تااداعاات ثم



39 

 

تهاوت بالتتابع على أيدي  ورباتلااااااااااااااوف ثم يلتسااااااااااااااين ثم 
بوتينا وأ اا   اانات صبيعاة مخ ن الرئيس بوتين فاإ  الحلم 
مرشح أل   صبح  ابوسا ي ذلك أ  روسيا بوتين ترتقد إلى 
اللاااااعبية في ساااااور ا  ما ساااااابقا  في مصااااارا ولو  انت لها 
شاااااااااااعبية لكا  تردد الرئيس الساااااااااااادات في ما فعله وأوجزنا 

ه هذيا وبالنسبة إلى سور ا فإ  عدم إستيعابها لما هو ِفعلت
حا ااااااااااااال و يس أنها في نظر النا  شااااااااااااار كة للنظام في 
العاله األمني التاادميريي سااااااااااااااايجعاال النظااام الباادياال التي 
عااااجال  أم  جال ي واألرجح عااااجال ي  رعااال ربماااا أكثر مماااا 
فعله السااااااااااااااااداتي ذلك أ  الكرملين اللااااااااااااااايوعي تباصأ في 

النظام المصاااااااري على تحر ر األر  ولم تحقيق إ ااااااارار 
راقاااة دم مواصن لكن  رملين بوتين إيتسااااااااااااااابااار عملياااا  في 

اري عمليا  في ما  مارسااااه منذ ساااانتين   لااااارو النظام البلاااا 
وبحيااا إ   اال نق ااة دم أر قاات ل راال أو امرأة أو عجااائز 
أو فتية وشاااااااااابا  وشااااااااااابات تواقين إلى التغيير و ل تدمير 

مساااااؤوليتها الموقد الروساااااي لمناز  ومؤساااااسااااااتي يتحمل 
ومعه الموقد اإليراني  و  اإلثنين  ساااات يعا  على األقل 
ع حد لجوالت  إحراه المعارضااااة أو تلااااقق  ااااروفها ووضااااس
القتل و اااااااوالت التدمير جوا  وأرضاااااااا  ومن دو  خرقة قلر 
إشاااااااااااااراقا  على أرواح حر م هللا قتسلهاي لكنهما ال  رعال  ذلك 

ير مسااااااتعدين إلسااااااتمرار خلااااااية من تغييرساااااايكو  رموزي  
العالقة الحالية معهما وبحيا ينزع التغيير ورقة المعاهدة 
ع االسااااااا و  ومن  ل الخبراء و ودِ  من  تاب العالقات و رحِ 
ع الساااااااااااااااوري على ذلااكا وعلى هااذا  دو  أ   عتر  الجمس
األساااا   صااابح جائزا  القو  إ  العقدة السااااداتية هي التي 

خيصاااااااااااااااهااا بااالمعااادلااة تتحكم في موقد ال رفين و مكن تل
ارااا فيتهاااااو  فالد مير و نكمش  التيااااةا يتاااادحره بلاااااااااااااااااا 

 محمود أحمديا وهللا أعلما
 2013( كانون الثانييناير ) 6_« األوسطالشرق »صحيفة 

     

تصنيفات وتراجعات مصرية على طاولة 
 الميسر السياسي

تأث را  منه بقامو  الرئيس محمود أحمدي نجاد الحافل 
د إساااااارائيل واللااااااعر اليهوديي أو تعبيرا  عن بمرردات ضاااااا

را ته  إخواني عر ق لألوضاااااااع والد انات والمذاهري فإ  
الاااااد تور محماااااد مرسااااااااااااااايي البياااااادي في حر اااااة اإلخوا  
المساااااالمين الرئيس المصااااااري األو  لمرحلة ما بعد إسااااااقاط 
نظااام الرئيس حساااااااااااااااني مبااارو قااا  خال  مؤتمر إنتخااابي 

ع  2010برلماني عام  أرضاااااااعوا أصرالكم »حاشاااااااد أمام جمس
على  راهية الصاااااااااااااااهاينة الذين هم أحراد القردة والخناز ر 
وأنهم مصاااااااا اااااااو ومثيرو حروب ومعتدو  على اللاااااااعر 

ولقد أراد في تو ااايره هذا وقوله أ ْاااا  أمام «ا الرلسااا يني
َمن عدونا؟ انهم الصااااهاينة وإنها أمير ا »الجمع اإلنتخابي 
الرئيس الساااااااادات على النيسل من إنرتاح « وفرنساااااااا وأوروبا

إسارائيل ومن موا الة الرئيس الخَلد حساني مبارو الساير 
على النهج الساداتي نرسهي مع مالحظة أ  الرئيس مبارو 
حاو  جاهدا  اإلبقاء على مساااااااااااااااافة محساااااااااااااااوبة بينه وبين 
إسااااارائيلا وفي إصار هذي المساااااافة لم يتلرظ بكالم  ساااااتغله 

سؤولين التين من اإلسرائيليو   ما أنه حصر إستبباله للم
أبير في حدود البروتو و ا وإلى ذلك فإنه لم  حجر  تل

مواقد منلاااااااااورة على  ااااااااارحات الصاااااااااحد أو من خال  
الرْاااااااااااائيات واإلذاعات تصااااااااااادر عن مركر ن ورجا  دين 
ودبلوماسااااايين أو وزراء ساااااابقين و رمي هؤالء الساااااياساااااات 
 اإلسااااااااااااااارائيلية بالنقد وأحيانا  بالهجوم الحاد وبالذات عندما
دم إساااااااااااارائيل على إعتداءات من نوع العدوا  على لبنا   تاقس

 والعدوا  تلو العدوا  على الرلس ينيينا
ب بيعة الحا   انت الجهات المختصاااااااااة في إسااااااااارائيل 

اليهودي في الوال ات المتحدة تر ااااد  ل « اللوبي»و ذلك 
المواقد التي  سجلها مسؤولو  أو شخصيات سياسية في 

في الااااادو  التي إنرتحااااات على  العاااااالم العربي وباااااالاااااذات
شااااقاء بما ارتلي ومن دو  التلاااااور مع األ« هد ا  »إساااارائيل 

العرب الرئيس أنور الساااداتا وهذا الر ااد له تبعاته حيا 
إ  إساااااااااااااارائيل توظ د ما  قا  ضاااااااااااااادها وترفع الصااااااااااااااوت 
اإلساااااااااااااااتغاااااثي عاااااليااااا  أمااااام اإلدارة األمير يااااة والحكومااااات 

ياسيا  وماليا  وعسكر ا ا األوروبية  ي تبقى هذي داعمة لها س
وهي ترعال ذلاك ألنهاا بادأت تر  في األفق الادولي مالمح 
ضاااااااااجر منه وبعض اإلساااااااااتعداد إل جاد تساااااااااو ة لللاااااااااعر 
الرلس يني وهذا ما حدث بلكل أولي في حصو  فلس ين 

 31والجمعااااة  2012مع نهااااا ااااة اليوم األخير من العااااام 
ألمم في ا« دولة مراقر»د سمبر/كانو  األو   على  رة 

ل ما  لاابه الصاادمة لها أل  معظم  المتحدة وبتصااو ت شااك 
الدو  األوروبية إقترعت لمصاااااااااااالحة ال لر الرلساااااااااااا ينيا 

وساااااتراليا وألمانيا وهولندا إمتنعت أ  بر  انيا ومعها أور م 
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عن التصااااااااااو تي والوال ات المتحدة ومعها  ندا وإساااااااااارائيل 
رار وسااات دو  بالكاد محروظة اإلسااام عارضاااتي إال  أ  الق

شااااق صر قه وأحدث الصاااادمة القو ة في النرس اإلساااارائيلية 
دولة مع قرار القبو  بالعْاااااااو ة  ير  138بعد تصاااااااو ت 

المكتملة من بينها فرنساااااااااااااااا وإ  اليا وإسااااااااااااااابانيا ونيوز لندا 
وسااو ساارا والسااو د وايرلندا والهند والبراز ل إضااافة إلى دو  

 سيو ة وأفر بية وأمير ية التينيةا 
مة والتي أعقبتسها  ااااااااااااادمة فوز باراو بعد هذي الصاااااااااااااد

أوباما بوال ة رئاسااية ثانية وإساانادي حقيبة الدفاع إلى تلاااو 
هافل  ااااااحر المواقد المناهْاااااة إلسااااارائيل ر م أنه من 
الجمهور يني فْاااااااااااااال  عن ساااااااااااااعي إخواني ملحو  لتوحيد 
الصااااد الرلساااا يني توالي شااااخصاااايا  الرئيس محمد مرساااايي 

ن إضااااااااااااابارات تحترظ بها بدأت إسااااااااااااارائيل نتنياهو تاخره م
لسااااعة اللااادة ولجوالت اإلبتزاز أوراق ضاااغن تعود بالنرعي 
خصاااو اااا  أ  الصاااراع الذي  خوضاااه نتنياهو للروز بوال ة 
رئاساااية  تلك التي فاز بها باراو أوباما  ساااتوجر في نظري 
ع الكثير من تلاااك األوراق على صااااولاااة الميسااااااااااااااار  وضاااااااااااااااس

ج من  الم الساااياسااايي خصاااو اااا  أ ْاااا  أ  نتنياهو إساااتنت
قاله أوباما حديثا ي وخال اااته أ  نتنياهو  قود إسااارائيل إلى 

حزب »الهاااااو ااااةي أ  الرئيس األمير ي  مياااال إلى مؤازرة 
من أجل إساتعادته إلى ترا  الحكومة اإلسارائيلية « العمل

سااااااعيا  منه إلى تحقيق ملااااااروع الدولتينا وألنه إسااااااتنتج ما 
  السااااناتور جو  نلااااير إليه فإنه أصلق وفي اليوم الذي  ا

ماكين ينتزع من الرئيس محمد مرسااااااااااااي في القاهرة تراجعا  
هو أكثر من توضااااايح واقل من إعتذار لما سااااابق أ  قالهي 

« أحرااااد القردة والخنااااز ر»و اااا  لم يترأ  بعااادي من أنهم 
إرضااااااااااع أصرالهن على  راهية »مهات مصااااااااار أصالبا  من 

 وعلى هذا األساااااااااااااااا  فإ  رئيس لجنة«ا الصاااااااااااااااهاينةااا
العالقااات الخااارجيااة في مجلس اللااااااااااااااايو  األمير ي جو  
ماااااكين الجمهوري الخاااااسااااااااااااااار األماااال بترا  أمير ااااا قااااام 
وبالنيابة عن نتنياهو بتوظيس ورقة ضاااااغن من شاااااأنها أ  
تغيظ الرئيس أوبااااامااااا من دو  إلحاااااق الْااااااااااااااارر الرااااادح 
بملاااااااااااروع الدولتينا وفحو  التوظيس أ  الرئيس مرساااااااااااي 

ي الخانق وما  مكن أ  وتحت وصأة الوضاااااااااااع اإلقتصااااااااااااد
تلعبه أوسااااااااااااااااط الما  واإلقتصااااااااااااااااد األمير ية التي لليهود 
وبالتالي للصاااهاينة من تأثير على قراراتها صمأ  الساااناتور 
ماكين فخره األخير بتساااليرة إلسااارائيل ربما تريدي في حا  
كا  ينوي رئاسااة بعد أربع ساانواتا أما  يس جاء الت مين 

ي بإساام الرئاسااة المصاار ة فمن خال  بيا  للمتحدث الرساام

الد تور  اسااار علي جر  توز عه على وساااائل اإلعالم بعد 
 2013يناير  16إجتماع دام سااااااااااااااااعة  املة يوم األربعاء 

بين الرئيس مرسااااي والسااااناتور ماكينا وفي هذا البيا  قا  
إ  الرئيس مرسي أكد إلتزامه بالمبادئ »المتحدث الرسمي 

وهي اإلحترام الكامل األسااااااااااااااساااااااااااااية التي صالما أكد عليها 
لألد ا  وحر ة اإلعتقاد وممارسة اللعائر وخا ة األد ا  
السااماو ة وأ  اللااعر المصااري وافق على الدسااتور الجديد 
الذي  ع ي أ حاب الد انات السماو ة الحق في ممارسة 
شاااعائرهم بحر ة  املة واإلحتكام إلى شااارائعهم في األحوا  

سي  انت مجتزأة وأوضح أ  تصر حات مر «ا الخا ةااا
وأنها جاءت في ساااااااااااياق تعليقه على العدوا  اإلسااااااااااارائيلي 
على الرلسااااااااااااا ينيين في  زة ولذا فإ  الرئيس شااااااااااااادد على 
ع التصاااااااار حات في السااااااااياق الذي أوجبت  ضاااااااارورة وضااااااااس
الت ورات البالغة اللاااراساااة من جانر إسااارائيل اإلدالء بهاي 
أي بما معناي إ  الرئيس مرساااااااااااااااي قا  ما قاله في لحظة 

ل اإلساااااااااارائيلي العدواني وما معناي ث ورة  ْاااااااااار على الرعس
إساااات رادا  أنه لوال ذلك العدوا  لما  انت هنالك ربما دوافع 
للقو  المنساااااااااااوب إلى الد تور مرساااااااااااي المرشاااااااااااح زمنذاو 
لننتخابات البرلمانية ومن دو  أ   خ ر في باله أنه في 

ساااايصاااابح رئيس الجمهور ة الثانية في مصاااار  2012العام 
ر عليهاااا ثالثاااة  1952لعاااام مناااذ ا بعاااد األولى التي َتعااااقاااَ

راسااااااء من أ اااااو  عساااااكر ة توزعت أدوارهم بين مواجهة 
 1956إساااارائيلي علم  -فرنسااااي  -عدوا  ثالثي بر  اني 

وملااااااا لة عدوا  إساااااارائيلي  النا ااااااري إسااااااتهدف ثورة عبد
 1967النا ر المرتبك سور ا  ثم  منيا  عام  على عهد عبد

الاااااذي عزز شاااااااااااااااعبياااااة  1956دوا  ثاااااأرا  من إخرااااااق عااااا
النا اااااار إلى حيني وحرب مصاااااار الساااااااداتية لتحر ر  عبد

والتي حقق فيهااااا الجيش  1973أكتوبر  6سااااااااااااااايناااااء يوم 
المصري إنتصارا  مبهرا  سرعا  ما تحو   إلى معاهدة سالم 
مع إسااارائيل ورثتسها مصااار مبارو وأورثها بدوري إلى مصااار 

قااااةا ومن مظاااااهر اإلخوانيااااة المحتااااارة في أمر هااااذي العال
مع المعاهدة وضااااااااادها في « جمهور ة اإلخوا »الحيرة أ  

الوقت نرسااااااه وأ  ما  قا  من تصاااااار حات تسااااااترز ال رف 
اإلنحيااااااااز األمير ي األعمى « حيااااااااء»الخر وتخااااااادل 

إلساارائيل من نوع تصاار ح الد تور محمد مرسااي إنما قيلت 
لْاارورة إنتخابية وأ  التراجع عنها هو لْاارورة إقتصاااد ة 
في الدرجة األولى وعمال  بقاعدة للْااااااااااااااارورات اإلنتخابية 
تصااانيرات تليها للْااارورات الرئاساااية تراجعات على صاولة 
الميسااار الساااياساااي في  از نو المجتمع الدوليا ونقو  ذلك 
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مع األخااااذ في اإلعتبااااار أ  تراجعااااا  من نوع  خر وعلى 
صاولة الميسر السياسي سنسمع عنه ذات يوم من الرئيس 

أحراد القردة »ذي وفي التصاااااااار حات إ اها حو  مرسااااااااي ال
على خ ااااباااه  قاااا  عن الرئيس أوبااااماااا تعليقاااا  « والخنااااز ر

اللاااااااااااااااهير الااذي ألقاااي من على منبر جااامعااة القاااهرة عااام 
خال  الز ارة األولى له إلى المن قة  رئيس وحِرل  2009

إ  أوباما قا   ذبا  » بمرردات ذات نكهة تراثية إسااااااااااااااالمية
ا صي ر الخاصر اليهودي فإنه سيا يِ ر الخاصر و م«ا كثيرا  

األوباميااا خصاااااااااااو اااااااااااا  أ  أوباما جاثم على الصااااااااااادر 
المصري و يري في المن قة أربع سنوات وأ  أزمات مصر 

 اإلقتصاد ة من تراقام إلى أفقما وهللا المعينا
 2013( كانون الثانييناير ) 20 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 ُترى؟ جأته العربية الثالثة ياماذا ستكون مفا
نا  على وقسع مناحات قرأسنا مْاااااااااامينها وأرقامها وسااااااااامعس
تصاااااااار حات وتبر رات في شااااااااأنها وتتمحور حو  عجوزات 
في ميزانيات أكثر ة دو  شااااارق األمة ومصااااار على سااااابيل 
المثاااا   ودو  مغربهاااا والمملكاااة المغربياااة على سااااااااااااااابيااال 

خارجية المصااااااااااااااار ة المثا  ي بدت الز ارة المراجئة لوز ر ال
يناااير/كااانو  الثاااني  5محمااد  اااماال عمرو يوم الساااااااااااااااباات 

إلى الر ااا  حااامال  رسااااااااااااااااالااة إلى خااادم الحرميسن  2013
العز ز من الرئيس محمد  بن عبد هللا اللاااااار ريسن الملك عبد

مرسااي ذات  االة بالوضااع العربي الكثير التأزم خصااو ااا  
نا  الوضااع السااوري والوضااع العراقيي  ما أنها متصاالة ضاامس 

في بعض جوانبها بالمأزق اإلقتصادي الذي تعيله مصر 
وبلغ ذروتااه أ  حاااكم المصااااااااااااااارف المر زي فاااروق العقاادة 
ه  اساااااااااااتقا  أل  اليد الحكومية إمتدت إلى المحظور لمساااااااااااس
ونعني به الما  اإلحتياط الذي هو إذا جاز التو ااااااااااااااايس 
ع حره على  مثل جهاز التنرس الذي يابقي مر ْا  في وضس

ة لكن نزسع هذا الجهاز  ْاااااع المر ض على حافة قيد الحيا
خ ر النهااااا ااااةا و ااااا  التراجع المخيس لساااااااااااااااعر الجنيااااه 
المصااااري الذي و اااال إلى ملااااارف الساااابعة جنيهات لكل 
دوالر بمثابة إنذار إلى الحكومة المصااااااار ة  ير المساااااااتقرة 
بأ  عليها أ  تتوقد عن مد اليد إلى الما  اإلحتياط الذي 

لاااااااااي والز ت وتسااااااااديد الروائد على هو لتأمين السااااااااكر وال

الااااديو ي وتاااادبير األمور ب ر قااااة تحقق وقسد اإلناااادفاااااعااااة 
ألحاديا تكاثرت حو  أ  مصااار عرضاااة لنفال  وأ  ال 
إنقاااااذ لهااااا إال إذا إساااااااااااااااتبااااد  النظااااام اإلخواني المنقوص 
اإلجماع وبغير لغة  اااااااااااااندوق اإلنتخاب أسااااااااااااالوب إدارته 

ار وإلبا  مصااااار للبالد و بسح جماح شاااااراهته نحو اإلساااااتئث
ثوبا  سااياساايا  ال يناساابها متمسااكا  في الوقت نرسااه بأسااالير 
مارساتسها ثالثة عهود ساابقة إنما من دو  أ  تلغي هوامش 
فكر ة وإجتماةية وفنية وثقافية وسااااااااااااياسااااااااااااية على نحو ما 
نالحظ إناادفاااع النظااام اإلخواني الحااديااا العهااد في إتجاااي 

 اإللغاءا
العربية السااااااااااعود ة تجاي  و ما هو المأمو  من المملكة
العز ز صي ر هللا ثرايي فإ   مصر ومنذ الملك المؤسس عبد

الوز ر المصاااااااااااااااري لقي في إجتماعه مع وليس العهد نائر 
بن  رئيس مجلس الوزراء وز ر الاااادفاااااع األمير سااااااااااااااالمااااا 

العز ز خير النصااااااااايحة ونابسل الملااااااااااعر والتعبير عن  عبد
العز ز على  باادبن ع هللا خلااااااااااااااايااة وليس األمر الملااك عبااد

مصااااااااري وعلى نحو ما ساااااااابق وأوجزها لد  إسااااااااتبباله في 
الوفاااد الحزبي  2012ماااايو/أ اااار  4الر اااا  يوم الجمعاااة 

الجااامع لكاال األصياااف المصااااااااااااااار ااة بااالقو  وهو  علن صي 
 اااااااااااااارحة العتر و أمر بإعادة الساااااااااااااارير إلى القاهرة وفتسح 

إ  »الساارارة وقنصااليتيس المملكة في اإلسااكندر ة والسااو سا 
لتار   الملاااااااترو بين مصااااااار والمملكة العربية الساااااااعود ة ا

والقائم على وحدة الدين والنصاااااااارة في الحق ليس  اااااااارحة 
عاااابرة  مكن ألي  اااائن َمن  اااا  أ   عباااا بهااااي بااال هو 
بالنساااااابة لنا أولو ة ال تقبل الجد  أو المساااااااومة عليهاا ثم 
إ  العتر بين األشاااااقاء واساااااع تدخل منه العقالنية والوعي 

المجا  ألي إلتبا  قد  لاااااااااااااااوب تلك العالقة ليقو   فاتحة
لها إ  مصااااااااااااااار بهمومها و مالها وصموحاتها لها في قلر 

وهااااذي ا «المملكااااة المكااااانااااة الكبيرة والعكس  اااااااااااااااحيحااا
المبدئية في توضااااااااااااااايح خادم الحرميسن اللااااااااااااااار ريسن للعالقة 

الساااااعود ة أوجزها الوز ر المصاااااري بعد الذي  -المصااااار ة 
األمير سااالما  الحادب بإمتياز على  سااامعه من وليس العهد

مصاااااااار ماضاااااااايا  وحاضاااااااارا  ودائما  وبالذات عندما تواجهها 
إ  العالقات المصاااااااااااار ة »محنة أو تتعر  لعدوا ي بقوله 

مها الدولتين إلى التأثير لتكو   - السااااااعود ة تتعد  في زخس
عنصااااارا  حاساااااما  في عدد من القْاااااا ا في من قة اللااااارق 

لمبدئية  انت وردت في سااياق كما أ  هذي اا «األوساانااا
  2012د ساامبر/كانو  األو   14خ بة جمعة إسااتثنائية و

الرحمن العر ري في  بن عبد ألقاها اللااااااااااااي  الد تور محمد
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مساااااااجد البواردي في الر ا  حيا قا  عن مصااااااار ما لم 
ت ابها بهذي اإلشاااااااااااااااادة الحنونة على بلدهما  لسه علمااها و ا  قا

ا مصااااااااااااارا إذا أردت القر   ومما جاء في الخ بة "نعم إنه
وتجو دي فإلترت إلى مصااااااااااارا إذا أردت اللغة والرصااااااااااااحة 
فإنك تنتهي إلى مصااااارا و ا أيها المصااااار و  إ  اإلساااااالم 
فيكم وجاااد أةياااادي و نتم يوم الرتح أجناااادي و نتم في عاااام 
الرمادة مداديا وأحرقتم العدوا  الثالثي وأساااااااااااااايادي وح متم 

بور أسااااااااايادي وقواديا و م خن بارليس وعتادي و نتم يوم الع
رنا اليوم وهللا من تللد بين مساااااااااااالمي مصاااااااااااار وبين   سااااااااااااا
ى رسااو  هللا عليه الصااالة والسااالم األمة  أقباصهاا لقد و اا 
كلها بمصااااااااااااار وبأهلهاا وهي و اااااااااااااية لكل من تعامل مع 
المصااااار ين أ   احسااااان إليهم وأ   كرمهم وأ   عرف قدرهم 
ا وأ   قد معهم عناااااد حااااااجتهم وأ  ينصااااااااااااااارهم عنااااادمااااا

 يؤذو ااا"ا
لكن مع األسد اللديد نالحظ أ  المصر ين هم الذين 
يؤذو  بعْاااهم بعْاااا ا لعل وعساااى في ضاااوء الجديد من 
التلاااااااااااااكي المصااااااااااااري واتصااااااااااااا  الرئيس مرسااااااااااااي بالملك 

العز ز فيما أزمة مصاااااااااااااار تتراقم  سااااااااااااااأ   بن عبد هللا عبد
المصاااري نرساااها هل من المعقو  أ   كو  الحادبو  على 

العز ز وإخوانااه  بن عبااد هللا لملااك عباادمصااااااااااااااار وبااالااذات ا
وشعر المملكة وعلمااها أمثا  اللي  محمد العر ري أكثر 

 حر ا  على بلدنا وشعبنا من حر نا نحن؟
لعل وعساى أ ْاا  بعد تعميم خ بة اللاي  العر ري من 
رها  املة في  ااحيرة "األهرام" بعد علاار ن يوما   خال  نلااس

من جانر النظام اإلخواني من التنبه لها تحدث وقرة تأم ل 
ومعارضيه   وي الجميع بعدها هذي الصوالت من الصراع 

 الذي سيدفع بمصر إلى المز د من التبعثرا
ال  أ ْا  ونحن نتأمل حالة اإلنقسام السياسي األكثر 
خ ورة في مساالساال اللعبة السااياسااية التنافسااية منذ إسااقاط 

لى نظاااام الرئيس حساااااااااااااااني مبااااروي نرتر  ا  األمتين ع
مع  2013كاااااانو  الثااااااني /ينااااااير 21موعاااااد يوم اإلثنين 

بن  هللا مباااادرة من أجااال خير األماااة تاااأتي من الملاااك عباااد
العز زا ونقو  ذلك اساااتحْاااارا  للخ وة التي سااابق أ   عبد

وتمثلاات في أ  رموز  2012مااايو  4خ اااهااا يوم الجمعااة 
الصاااااااااااااااراع الراهن هم الذين جاءوا زمنذاو لكي يز لوا  ثار 

ساااااااااااااااتهاادف من خاللهااا مصااااااااااااااار و  عااابثو  وربمااا أزمااة إ
مدفوعو  اإلسااااااااااااااءة إلى المملكةي وذلك على أساااااااااااااا  ا  

العز ز هو رجااااااال المباااااااادرات  بن عباااااااد هللا الملاااااااك عباااااااد
اال اااااااااااااااالحيااااة للااااداخاااال ولألمتين باااادلياااال انااااه في القمااااة 

 19اإلقتصااااااااااااااااااااااد اااااااة العربياااااااة في الكو ااااااات يوم اإلثنين 
األمتين  أثلج قلوب أبناااااااء 2009كااااااانو  الثاااااااني /يناااااااير

بتجاوزي إساااااااااءة جاءت على لسااااااااا  رئيس منقوص الحنكة 
وباعد النظر وتساااااااااااااااببت في خصاااااااااااااااومة دفع العمل العربي 
الملاااااااااااااااترو ثمنهاااي وقو  الملااك أمااام القااادة الملااااااااااااااااار ين 

نا مرحلة » اساااااااامحوا لي أ  أاعلن بإساااااااامنا جميعا  إننا تجاوزس
ناااا بااااب االخوة العربياااة والوحااادة لكااال العرب  الخالف وفتحس

و  إساااااااااتثناء أو تحر ظ وإننا سااااااااانواجه المساااااااااتقبل نابذين بد
 ا«خالفاتنا  را  واحدا   البنيا  المر وصااا

وأ ا   انت صبيعة المبادرة فإنها من أجل خير األمتين 
ال ر ر في ذلكي بحيا يتوقد النزف الساااااااااااوري عند حدي 
و لتئم الصااااااااااد المصااااااااااري بما من شااااااااااأنه درء اإلنقسااااااااااام 

نيين بحيا يز لو  بالتوحد الخالي وإستنها  ِهمم الرلس ي
من التناور واسااااتمرار الحذر العربي من  ثرة تسااااو رهم في 
إتجاي أ   كونوا  را  متماسكا  وبموقد ال يتم التعبير عنه 
بالعديد من األلساااانةي و رسااااو العراق على شاااااص  اإلقتناع 
ني المؤاَزر من  بأ  اإلنتراضاااااااة الحا ااااااالة في الجمع الساااااااا

ي قاد تابعثر بالد الرافادين إذا  اانات بعض الجمع اللااااااااااااااايع
إرادة اللااااااااااخص األوحد سااااااااااتبقى هي األعلى دو  سااااااااااائر 

 اإلراداتا
وبصااارف النظر عن التدةيم المالي للمبادرة من جانر 

العز ز لهااااا  بن عبااااد هللا المملكااااة التي حققاااات قيااااادة عبااااد
ميزانية للسااااااااااااااانة المالية الجديدة  ير مسااااااااااااااابوقة من حيا 

ومن أجل اإللتراف على مرردات  ناهاي بقصاااااااااااااد ترعيلهاي 
هواجس اإلفال  ألكثر من دولااااااااة بين محين األماااااااة 
وخليجهاااااي فااااإ  أهميااااة المبااااادرة المااااأمولااااة تكمن في أنهااااا 

اإلساااااااااااااااالمياااة  -ساااااااااااااااتخرد من حاااالاااة اإلحبااااط العربياااة 
المسااااااتلاااااار ةا ومثل هذا األمر حدث من قبل عندما أصلق 

مااااااة العز ز ِمن على منبر الق بن عباااااااد هللا الملاااااااك عباااااااد
اإلقتصااااااد ة في الكو ت مبادرة التساااااامح  ما حدث أ ْاااااا  
قبااال ذلاااك بعاااد تحقيق اإلجمااااع حو  مباااادرتاااه في القماااة 

ماااار / ذار  28الااادور اااة الثاااانياااة في بيروت يوم الخميس 
ا وهنا نتساااء ا ماذا سااتكو  مراجأته العربية الثالثة 2002

 تار ؟  ا
هذا  أصا  هللا عمر رجل المبادرات ال يبة أبو متعرا

هو لساااااااااااااااا  حا  أبناء األمتين الذين يتابعو  بالكثير من 
األلم العميق  يس أ  بعض أاولي األمر في األمتين 
 معنو  إحراقا  وتلااااااو ها  بأوصانهم وقْااااااا ا أمتهمي و ت لع 
المتاااابعو  المتاااألمو  إلى ماااا  مكن أ   عاااالج باااه وبنخوة 
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 القائد  ااااااااحر الحنكة والحكمة هذي المأسااااااااة التي تتساااااااع
رقعتها ساااااااااااعة بعد ساااااااااااعةي تماما  مثل نار اشااااااااااتعلت في 

 حقو  تيب س زرعهاا
 2013( 2كيناير )22بتاريخ  «الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

     

 إهتمامات أهل القمة وهموم أهل السفح
«  القمااة الحكوميااة» بمتمثلااة « دافو  الخليجيااة»قباال 

في دبي  اإلقتصاد ة األولى التي تستْيرها دولة اإلمارات
و لااااارو فيها حوالى  2013فبراير/شااااباط  12و 11يوميس 

اإلساااااتثماري الذي إساااااتعاد بعض اللااااايء عافيته في دبيي الريس شااااااااااخصااااااااااية عربية وعالمية وتسااااااااااتهدف تلميع الوجه 
التي تساااااتْااااايرها ساااااو سااااارا في موسااااام « دافو  الدولية»و

م معالم األحوا  اإلقتصاد ة  الثلج وتأخذ صابع التنظير ورسس
القمة » لتقبلية في العالمي جاء إنعقاد الدورة الثالثة المسااااااااااااااا

في الر ا  « العربية التنمو ة اإلقتصااااااااااااااااد ة واإلجتماةية
ينااااااير/كاااااانو  الثااااااني يبعاااااا الكثير من  22و 21يوميس 

ال مأنينة في النرو  العربية التي أضااااااااااااااناها اإلحباط مما 
هو حا ااااال من  اااااراعات ومغامرات من جانر أنظمة ال 

ا وال تتقي هللا في ما ترعله إزاء الوصنا وما ترحم شاااااااااااااااعبه
كا  ألي موضاااوع  ير إقتصاااادي إدراجه في أعما  القمة 
لوال أ  الرئيس المصاااااااااااااري محمد مرساااااااااااااي الذي جاء إلى 
الر ا  بعدما زار مثو  الرسو  وص  في المدينة المنورة 
ثم بعاد ذلك أد  العمرة وحذا حذوي في هذا اإلساااااااااااااااتهال  

سااااااوداني عمر البلاااااايري خص  المحنة للملااااااار ة الرئيس ال
الساااااااااااااااور ااة بوقرااة وموقد في الكلمااة الم ولااة التي ألقاااهااا 
و انت ةبارة عن م العة أعدها بعنا ة إلضاااااااااااااااراء بعض 
السااكينة على الجمع المصااري المعتر  عليه والذي  ث د 

«  يناير 25ثورة » من اإلعترا  لمناسبة الذ ر  الثانية لاااااا
ابي »وأبيهاا بين المتنااَزع على تحاديد أمهاا  ياَ ال يس اللاااااااااااااااا

وبينهما ال يس « ال يس اللاااااااااابابي الوصني»و« اإلخواني
الحالم بدور ساااياساااي على مساااتو  القمةا وفي  لمته التي 
ألقاها بصرة  و  مصر في شخص الرئيس مبارو ترأست 
الاادورة الثااانيااة معلنااا  تساااااااااااااااليم رئاااسااااااااااااااااة الاادورة الثااالثااة إلى 

لوقد نز س »ى التحرو الساااعود ةي دعا المجتمع الدولي إل
كمس النظام في دملق  الدم السوري وإنهاء هذي الحببة من حا

ثم تالي أمير الكو ت «ا وتمكين اللااااعر من إختيار قيادته
اللي   باح األحمد بصرة  ونه إستْاف الدورة األولى 

ها مبد ا   كل األسااااااااااااى واأللم إلى المأساااااااااااااة »للقمة وترأساااااااااااا 
انا في سااااااور ا حيا  لة شااااااقاأاإلنسااااااانية التي يتعر  لها 

رواح القتل والدمار ما زالت مساااااااتمرة في حصااااااااد  الف األ
وتدمير  ل ما حولها دو  تمييز ولم تحقق جهودنا وعلى 
كافة المساااااااااااااااتو ات ما تهدف إليه من إصراء لهير األزمة 
الملتعلة في سور ا لعدم تجاوب النظام مع  افة المبادرات 

ومن الواضاااح أ  «ا ااعلى المساااتو ين اإلقليمي والدولياا
فيما  لمة اللاااااااااي   «إخوانية»دوافع  لمة الرئيس مرساااااااااي 

المؤتمر »  باح هي توضيح لدواعي استْافة الكو ت لاااااا
  «نساااني لللااعر السااوري الدولي للمانحين لدعم الوضااع اإل

 ا وهاتا  الكلمتا  2013يناير  30يوم األربعاء المقبل و
مرساااااااي و لمة حو  المحنة الساااااااور ة وكلمة الرئيس محمد 

اللااااااي   ااااااباح  حر زت األمين العام للجامعة العربية نبيل 
العربي المرجوم بأقذع المرردات من جانر الحكم الساااااوري 
ار  ردا  على موقره  ير المسااااااااتحر من جانر الرئيس بلاااااااا 
األسااااااااااااد على أ   قو  في  لمته إ  إتصاااااااااااااالت المبعوث 

 لم تثمر حتى»العربي األخْااااااااااااااار اإلبراهيمي  -األممي 
ع األزمة الساااااااااور ة على  ال  عن أي بارقة أمل في وضاااااااااس
صر ق اإلنرراه وبااادء المرحلاااة اإلنتقاااالياااة التي تقررت مناااذ 

 «استة أشهرااا
الااااذي هو بمثااااابااااة قرارات « إعال  الر ااااا »ومع أ  

ملزمة وتكتساااااااار أهمية  ونها محددة بتوار   على  ير ما 
حوي فإ   الم الليل  م»كا   حدث ساااااااااااابقا  ومن أجل ذلك 

على نحو قو  اللاااااااااااعري خال من أي فقرة تتعلق « النهار
بالوضاااااااااااااع الساااااااااااااوري المأسااااااااااااااويي إال أ  ما قاله الرئيس 
المصااري ثم أمير الكو ت اللااي   ااباح األحمد ثم األمين 
العام للجامعة العربية نبيل العربي حو  اللاااااااااأ  الساااااااااوري 
وخلو مقعاد ساااااااااااااااور اا في القماة برعال العز  العربيي جعال 

ارجية الساااااعود ة األمير ساااااعود الفيصااااال وبصااااارة وز ر الخ
كونه أ ْاااااااااااا  رئيس الوفد الساااااااااااعودي في القمة  جير عن 
هت إليه في المؤتمر الصااحافي الذي تقليد ا  يتلو  أساائلة واجِ 

أا اااااابنا بخيبة أمل في »الجلسااااااة الختامية للمؤتمري فيقو  
العااديااد من المرات إزاء اإلتصاااااااااااااااااالت التي أجر ناااهااا مع 

ور ة على مسااااتو  الجامعة العربية أو األمم الساااال ات الساااا
المتحااادة وهاااذي الماااأساااااااااااااااااااة زادت بعاااد تعيين األخْاااااااااااااار 
اإلبراهيميا نحن في مااااأزق  بيرا ماااااذا  مكن أ  نرعاااال 
تجاي ساااااور ا والوضاااااع يزداد ساااااوءا  في دملاااااق التي تاعتبر 
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أقدم مدينة في العالما  يس  مكن التراو  مع شااااااااااااااخص 
أمر  ير مقبو  لديناا  دمر تار   بلدي وشااعبها ما  حصاال

مم المتحدة واجر رئيسااااي لترعلهي والمجتمع الدولي أمام األ
عليه البيام ومن خال  مجلس األمن بما هو م لوب منها 
إلى أي حد سااااااااااااااانساااااااااااااااتمر في هذي الحلقة المرر ةي ناحيل 

 «االقْية إلى مجلس األمن والقْية  ير قابلة للحلااا
من الكالم حو   لكن عندما  اكترى بهذا القدر البساااااااااين

الموضااااوع السااااوريي و كو  التر يز داخل القمة وفي  لمة 
العز ز  بن عبااد هللا خااادم الحرميسن اللااااااااااااااار ريسن الملااك عبااد

الدفاع األمير سلما  الذي  ا  في ذروة التألق وهو يترأ  التي ألقاها نيابة عنه ولي  العهد نائر رئيس الوزراء وز ر 
بعد تراسااااه القمة الخليجية  للمرة األولى قمة عربية شاااااملة

فقن  ي2012في البحر ن أواخر د سااااااااااااااامبر/كاااانو  األو  
على الجوانااااار اإلقتصااااااااااااااااااااد اااااة والتنمو اااااةي فأل  الملاااااك 

مسن را ته لألولو ات ير  أ   بن عبد هللا عبد العز ز وضاااااااااِ
ساسية في هذي المرحلة  جر أ  تلمل من اإلهتمامات األ

يديهم إتخاذ القرارات جانر أهل القمة القادة العرب الذين بأ
الراعلة واألمر متروو لْاااااااااااااااميرهم على نحو قو  األمير 
سااااااااعودي األحوا  المتصاااااااالة مباشاااااااارة بالمجتمعات العربيةا 
ومن هنااا  ااا  التر يز على صمااأنااة الق اااع الخاااص لكي 
 سااااتثمر في ملااااار ع إنتاجية من شااااأنها أ  تحل الْااااائقة 

ري وعلى إمتصااااااااص متد ره عند الذين  عيلاااااااو  في عاساااااااس
للب الة العربية التي تتصاااااااادر من حيا النساااااااابة الب االت 
في العالمي وعلى إنتلااااااااااا  بعض المئة مليو  عربي الذين 
 عيلااااو  إما تحت خن الرقر أو على ملااااارفه من وهدتهم 
وذلك بإعادة ضاااااااااااا  الحيو ة في ال بقة المتوساااااااااااا ة التي 
تزداد إنخراضاااااا ي وعلى هرولة تنمو ة في إتجاي أ  تصااااابح 

اإلقتصاااااااد ة العربية الملااااااتر ة وبالتدره على نحو  العالقة
مااا هي عليااه العالقااة بين دو  االتحاااد األوروبيا واألهم 
من ذلك أ   صااااااااااااار إلى عاله أبدا  الماليين من العرب 
من أمرا  ترتك بهمي وإ جاد حلو  لل اقة خصااااو ااااا  أ  
نسااااااااابة العرب الذين ال  لاااااااااكو  من إنق اع متكرر للتيار 

تتجاوز علرة في المئة مع أننا األمة التي ال الكهربائي ال 
تغير اللااامس والر اح عن سااامائها وفْاااائها صوا  أشاااهر 
الساانة مما يوجر التوجه جد ا  نحو ال اقة اللاامساايةا وإلى 
ذلااك إ  في القرارات مااا أوجااد ال ماااأنيناااةي لمجتمع رجااا  
األعما  العرب ورموز أ اااااااااااااحاب الثروات في األمة وبما 

العز ز  بن عباااد هللا ري بعاااد قماااة عبااادمعنااااي أ  إساااااااااااااااتثماااا
اإلقتصااااااااااااد ة في أما  وإنه ال موجر للخلاااااااااااية من عودة 

ظاهرة التأميمات التي ازدهرت في الماضاااي ولذا فإنه بد  
اإلسااااااتثمار بالكامل في بالد الغير في دو  أوروبا أو عبر 
المحين في الوال ااااات المتحاااادة و يرهاااااي فااااإ  بالد العارب 

و بجزء من اإلسااااااااااااااتثمارات على أا أولى باإلسااااااااااااااتثمار فيه
 نواعهااأ

العز ز  بن عبد هللا خال اااااااااااة القو  إ  أهمية قمة عبد
أنها تتسااااااااام بالجد ة والْااااااااامانات وأنها المرة األولى تتحدد 
فيهاااا واجباااات وصبيعاااة إهتمااااماااات أهااال القماااة من حكاااام 
وحكومات تجاي أهل الساااااااارح أي شااااااااعوب األمةاا وبالذات 

يترأف بهاا  ما أنها القمة التي  األكثر ة المحتاجة إلى من
تؤسااااس لعالجات وصموحاتا لكن مع ذلك فإننا لن نلمس 
النتاااائج إال بعاااد سااااااااااااااانتين وقبااال إنعقااااد القماااة الرابعاااة في 
تونساا هذا في حا   تر التوانساااااااااة فر اااااااااة االساااااااااتقرار 
لبلدهم شااأنهم في ذلك شااأ  ببية الحائر ن في أمر هو تهم 

يديهم مقاليد أالذين في  الساااااااااااياساااااااااااية واإلجتماةية وبالذات
يناير  22-21الحكم في مصاااااااااااار وليبياا ومن ال  وحتى 

هل القرار العربي أو فلنقل بعْااااااااهم أ فإ  ضاااااااامير  2015
  على المحكا وأما اللعر السوري فأمري على هللاا

 2013( كانون الثانييناير ) 27 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 ختام التملص المتدرج..

 23 لعربية الـا« الدولة»
للمرء أ  يتصااااور قساااااوة الملااااهد الذي يزداد سااااوداو ة 
لوال التسااااااعمئة مليو  دوالر من المملكة العربية السااااااعود ة 
والكو اااات ودولااااة اإلمااااارات منحااااة من جااااانبهااااا للنااااازحين 

لوال المنحة السااااااااخية التي  السااااااااور ينا وللمرء أ  يتصااااااااور
 30ربعاء إنتهى إليها مؤتمر المانحين في الكو ت يوم األ

ي أي حا  ساااااااااااااااتكو  عليه حا  2013يناير/كانو  الثاني 
السااااابعة ماليين ساااااوري الهائمين على وجوههم أربعة منهم 
كرقم تقر بي داخااال الماااد  والبلااادات واألر ااااف الساااااااااااااااور اااة 
وثالثة  رقم تقر بي أ ْاااااااااااااااا  الجئين  بيمو  في مخيمات 
ناصبت لهم على مساحات من أربع دو  مجاورة هي تر يا 

ي إرتااد نظااامهااا األردو اااني على الصاااااااااااااااااداقااة العميقااة الت
ار شااخصااا  ونظاما  وأحل  محلها خصااومة بالغة  للرئيس بلاا 
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هللا الثاني بين الخلاااية  اللااادةي واألرد  المنقسااام ملكاها عبد
اري والتعاصد مع القوافل من  من التوتر مع النظام البلاااااااااااا 

أت الساااااااااااااااور ين صالبي األما  والغذاء في المملكة التي بد
الغيوم اإلخوانية تأخذ مكانا  لها في سمائهاا وهذي الماليين 
التساااااااعمئة مْاااااااافة إليها المنحة البحر نية ببيمة علااااااار ن 
مليو  دوالر ساااااااااااااااتكو  على األرجح قااااابلااااة للز ااااادة أل  
الاادولتين الخليجيتين ق ر وسااااااااااااااال نااة عمااا  ال بااد من أ  
تمنحاااا وباااالاااذات ق ر ماااا في تقاااديرهماااا وقااادرات اللاااااااااااااااي  

بن خليرة منحها وفي أي حا  إ  منحة التساااااااااااااااعمئة  حمد
مليو  بالتساااااااوي بين السااااااعود ة والكو ت واإلمارات ومعها 
منحة العلااار ن مليو  من البحر ن وفي إنتظار ما ساااتجود 
به ق ر والساااااااااااااال نة تع ي فكرة عند المقارنة بمساااااااااااااااهمة 
دولتين مقتااادرتين مثااال الوال اااات المتحااادة وألماااانياااا عن أ  

ين سااااااخيتا  أمام اإلبتزاز اإلساااااارائيلي بخيلتا  هاتين الدولت
وفي الوقت  أمام أي محنة تصير صرفا  عربيا  أو إسالميا ي

نرسااااه ال تساااااعدا  هما و يرهما سااااياساااايا  أو عسااااكر ا  في 
لر األمر موقرا  حازما  وخ وة تحقق محا ااااااااااااااارة  حا  ت  
النزف اليومي  ما هي الحا  الراهنة في سااااااااور اا ونلااااااااير 

 155الرئيس أوبااااماااا أعلن عن منحاااة ببيماااة  هناااا إلى أ 
مليو  دوالر في معر  تملصااااااااااه  ما التملص الروسااااااااااي 
وبينهماااااااا بوادر تملص ظهرت في  اااااااااااااااروف االئتالف 
الساااااااااوري المعار  وتتمثل في إعال  رئيساااااااااه أحمد معاذ 
ار األسااااااد  الخ ير إسااااااتعدادي للحوار مع نظام الرئيس بلاااااا 

قها بإساااااااااتعداد إنما بلاااااااااروط من نوةية شاااااااااروط مماثلة أرف
مماثل الد تور محمد البرادعي في موضاااااااااااااااوع الحوار مع 
الرئيس مرسااااي شااااجعت إمام الجامع األزهر الد تور أحمد 
ال ير على أ   قتحم  مار األزمة المصاار ة بمبادرة  ير 

من حيا المبدأا وإلى المنحة  فْاااااااااااااااراضاااااااااااااااة لقيت قبوال  
ورو األمير ية المتواضعة منحة أوروبية ببيمة مئة مليو  ي

ك»مع  ببيمة علااارة ماليين يورو « إكرامية»أو « حبة ِمساااس
مْااااااااااااااافة من جانر األخت األلمانية لحاتم ال ائياا إنما 

  قتصر الكرم عندها على إسرائيل  ما أشرناا
ما نر د قوله هو إ  في الملااهد الراهن للمحنة السااور ة 
مؤشاااااااااااارات توحي  ما لو أ  المجتمع الدولي ال ير د حاليا  

محنة أ  تتوقد عند حدا بل لعله من الجائز القو  لهذي ال
دارة األمير ياااة ارتاااأت أخيرا  اإلكترااااء بااادعوات مثااال إ  اإل

إ  السااااااااور ين يواجهو  وحلااااااااية نظام »قو  المانح أوباما 
ار األساااد المز د من »وأنه بالمحنة الملاااار إليها ير د « بلااا 

من  دو ة للمسااااااااااااانين والمز دالمالبس الدافئة والمز د من األ

ال حين واألحذ ة والساااااااااااااخانات للذين  عيلاااااااااااااو  في أبنية 
 «امتْررةااا

و ااأننااا بااالرئيس أوبااامااا ال وقاات لااد ااه لمتااابع مااا تبثااه 
الرْائيات عن المحنة السور ةي أو ربما إنتهى إلى  رقة 
باردة مع الرئيس بوتين تقوم على مبدأ أ   قتصااااااااااار الدور 

حاااااااذ اااااااة األمير ي على المالبس الااااااادافئاااااااة وال حين واأل
والساااخانات مقابل أ  تتملص روسااايا مثل تملصاااه هو من 
موقد حااااااازم يتخااااااذيا وإال فمااااااا معنى أ   قو  الرئيس 
ميدفيد س بلسااااانه أو بالنيابة عنه وعن لسااااا  بوتين تراد ا  

إ  روسااايا ال تؤ د النظام وال »لعدم إحراه  اااد قه الرئيس 
ار و  إ  معارضااايه وإنه  ا  يتعين عليه و قصاااد الرئيس بلااا 

ر اسااااااااااااااامااه  التحرو بسااااااااااااااارعااة أكبر ودعوة  هو تراااد  ِذ س
المعارضة السلمية التي  انت مستعدة للجلو  إلى صاولة 
ار   مراوضاااتا إنه خ أ فادح ِمن ِقَبله ولم  ساامِ  أ ْااا  بلاا 
قد  كو  قاضاااايا ي و بدو لي أ  فر ااااته في البقاء وأي في 

 «االحكم  تتْاء  يوما  بعد يومااا
يتساااااع بإنْااااامام النظام اإليراني إلى هذا التملص ربما 

المتملصاااااااااااااااين ومن دو  أ   عني  الم علي أكبر واليتي 
مساااعد المرشااد   ة هللا خامنئي أ  إيرا  ال تتملصا ومما 
قاااالاااه واليتي وباااالتزامن مع  الم أوبااااماااا و الم ميااادفياااد س 

الخليجي  ير المكتمل في مؤتمر المانحين في  والساااااااااااخاء
اسااي للغا ة ورئيسااي في المن قة لسااور ا دور أساا»الكو تا 

في ما يتعلق بتقر ر ساااااااااااااااياساااااااااااااااات المقاومة الثابتةي ولهذا 
السااااابر فإ  أي هجوم على ساااااور ا  اعد هجوما  على إيرا  

فكماااا أ  الرئيس أوبااااماااا ال ير اااد ساااااااااااااااو  «ا وحلراااائهااااااا
ال خيل » تماما  مثل قو  اللااااااااعرا« المكرمة اإلنساااااااانية»

ساااااايا باتت تر  أ  فر ااااااة ي ورو «عندي أهديها وال ما ااا
ار على رأ  السااال ة تتْااااء  ودو  الخليج التي  بقاء بلااا 
قدمت حتى ال  ما يتجاوز الملياري دوالر مسااااااااااااااااعداتي 
فإ  إيرا  ال بد هي األخر  تلجأ إلى إعادة اإلنتلاااااااار  ما 
 رعاال الجيش في المعر ااة أي تتراااد  ر وب المغااامرة  ي 

ل في سااااور ا منذ ال تجد نرسااااها وقد أ ااااابها ما هو حا اااا
سنتين وما ربما سيستمر حصوله على مد  سنتين وأكثر 

وليبيا والعراق في حا  إساااااااااااااااتمر التجبر هو  في مصااااااااااااااار
أساااااااااااااالوب أهل الحكم ومن دو  أ  تنرع في ذلك إختراقات 

الخ ير الذي رأ   معاذ« فيس بو ي» من نوع إختراق الااا
فيه رفاق دربه المعترضااااين الذين   البو  بالقصاااااص من 

لنظاااامي أناااه إختراق مخجااال ِعلماااا  باااأ  اللاااااااااااااااي  ال اااامح ا
ار األسااااااااد إشااااااااترط في مبادرته إصالق  للترا  بديال  لبلاااااااا 
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اري مئة وساااااااااااتين ألد معتقل من الساااااااااااجو   النظام البلااااااااااا 
وخصااااااااااو ااااااااااا  النساااااااااااء وتمديد أو تجديد جوازات الساااااااااارر 
للسااور ين الموجودين في الخاره مرترضااا  أنه بهذي الروحية 

ال  الر وال » أ  تلق صر قها نحو حل الااااا  مكن لمبادرته
ي ومن نوع مباااادرة البرادعي التي  رد بهاااا خااااره «مغلوب

ودعا فيها رفاق المواجهة  «جبهة اإلنقاذ»ساااارب رفاقه في 
إلى خ وة حوار ة مع الرئيس مرساااااااااااي وهي مبادرة با تت 

على نحو مبا تة الحليس السلري وحزب « اإلنقاذ»أق اب 
 «ا  المسلميناإلخوا» النور  لا

لقااد اختل اات األوراق  مااا لم تختلن من قباالا ولم  عااد 
هناو تر يز من جانر الدو  الكبر  وحليراتها المسااااااااااااااتقرة 

خر ي أمن دو  أوروبية وعربية وخليجية على قْااية دو  
ذلك أ  ال اولة في دواو ن حكام هذي الدو  امتألت بكل 

على  نواع األزماااااااتا وإزاء ذلااااااك يلوح في األفق وبناااااااءأ
تصااار حات ومواقد أشااارنا إليها ما  مكن تساااميته اساااتراحة 
الالعبين األمر الذي  عني أ  تبقى األزمات على ما هي 
عليه تلتعل وتصل نارها إلى ما قبل الحر ق األكبر ثم ال 
يلبا أ  ينحساار بعض اللاايء لهيبهاا وهذا  عني بالنساابة 

ين إلى ساااااور ا التي تعيش المحنة األكثر ضاااااراوة منذ سااااانت
أ  األلوف من الملاااااااااااااااردين والنازحين والهائمين والجرحى 
والقتلى سيْافو  إلى ما هي عليه الحا  حتى ال ا ولن 
 كو  في مقاادور المليااار من الاادوالرات تقااد م مااا هو أكثر 
من بعض مقومات الغذاءا وهذا الكم الهائل من الهائمين 

ليهم األربعااة إولئااك الااذين ينزحو ي مْاااااااااااااااااافااة أوبااالااذات 
اليين الج  فلسااا يني يتوزعو  على مخيمات في بْاااع م

دو  عربياااااةي ومثااااال هاااااذا العااااادد من الالجئين العراقيين 
والمصاار ين والسااودانيين والليبييني  عني أننا على ملااارف 
نلااااااااوء الدولة العربية الثالثة والعلاااااااار ن بعدما توق د ق ار 

سااااااا  أاألمة عند اثنتين وعلاااااار ن دولةا ونقو  ذلك على 
جوء في ضوء ما أ اب فلس ين بات حالة مستقرةا أ  الل

ما  وهذا على ما  جوز التوقع وال نتمناي ساااااااااايصااااااااااير أكثر
الهائمين السااااااااااور ين في  -الالجئين  - صااااااااااير النازحين 

قد  حدث إستنادا  إلى ظاهرة  حا  لم يتم حسم األمرا وهو
والروساي نتيجة « أساباب إنساانية» التملص األمير ي لااااااااااااااااا

ارة متوقعة للرها  اإليراني الذي سيراو  خيبة األمل وخس
اري  حصل  على موص  قدم في سور ا ما بعد النظام البل 
عليها  ما حصاااااااو  روسااااااايا على موص  قدم أو حْاااااااور 
ضااااااااها ما خساااااااارته في ليبياا  ما ال قد ر هللا  متواضااااااااع  عوِ 
ساايصااير قوافل من المصاار ين في حا  أو اال العناد أهل 

المصاااير الذي نبه إلى إحتما  الحكم وأهل المعارضاااة إلى 
وز ر الدفاع المصااريا وشاايئا  « إنهيار الدولة»حدوثه وهو 

فلاااااايئا  ساااااايتسااااااع مجتمع الالجئين العرب وتنلااااااأ تبعا  لذلك 
العربية الثالثة والعلاارو  التي  كو  حا  أفرادها « الدولة»

مثاال حااا  قبااائاال الزمن الغااابر أي ةبااارة عن مجتمع يهيم 
ينتظر منحة تأتيه من ملاااااارقين عليه الررد فيه على وجهه 

بعد الذي أ ااااااااااااااابه من عدو إ تصاااااااااااااار الوصن  ما الذي 
أ اااااب الرلساااا يني قبل أكثر من نصااااد قر ي و ما الذي 
 صااااااير السااااااوري ال  من حاكمه وقد  صااااااير المصااااااري 
والعراقي والليبي في حا  بقيت أساااااااااااااالير الذين  أتو  قرزا  

ي إلى الحكم تختصااااااار اللاااااااعر في شاااااااخصاااااااها والوصن ف
حزبهاااا أو عاااائلتهااااا وعنااادماااا نجمع أعاااداد الاااذين نزحوا أو 
لجأوا أو هاموا على وجوههم بعدما فقدوا الدار أو المعيل 
أو فلذة الكبد من السااااااااااااور ين دو   يرهم نر  أنهم وحدهم 
من حيااااا العاااادد باااااتوا أكثر من ساااااااااااااااكااااا  بعض الاااادو  

«  الاادولااة»المحكومااة بعقالءا ومن هنااا فااإ  إفترا   قيااام 
ال  عود من ضااروب التهيؤات في ضااوء  23 ية الاااااااااااااااااالعرب

 التملص المتدره دوليا  وإقليميا ا
 2013فبراير )شباط(  1بتاريخ  «الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

     

 كي ال يصيب مرسي ما أصاب مبارك
في واحدة من ساااعات اللاادة واجهها الرئيس المصااري 

من  الد تور محمد مرساااااااااااااي ارتأ  أ   حين نرساااااااااااااه بعدد
المسااااااااتلااااااااار ن اختارهم من بين النخبة المصاااااااار ة  ل في 
مجالها فهذا من المتبحر ن في أ اااااااااااااااو  الدين وذاو من 
الرقهاااااء في القااااانو ا  مااااا هنااااالااااك من جاااااء من النخبااااة 
الهندساااااااااااااااية والنخبة العلمية والنخبة الركر ةا و انت هذي 

م روقة من حيا اللااااااااااااااامو ا وتكاد  الخ وة نوةية و ير
بن  لتي صالما إعتمدها الملك الراحل حسااينتلاابه الخ وة ا

صال  مع فارق أ  العاهل األردني ر ز على مساااااتلاااااار ن 
من أهل السياسة واإلقتصاد والخبرة في أ و  التعامل مع 
المجتمع العلاااائريا وعلى حد ما نعرفه  ا  الملك حساااين 
 حرص على اإل اااااااااااااااغااء وبعاد ذلك  قوم بترتيار األفكار 

ع  اااايغة ألمر في  ااااد د اإلعال  عنهي داخليا  ا  ووضااااس
هذا األمر أو هو يتصاااااااااال بالسااااااااااياسااااااااااة الخارجيةي وأحيانا 
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 بالصراع المستد م مع إسرائيلا

بااااالعودة إلى الخ وة التي أقاااادم عليهااااا الرئيس محمااااد 
مرساااااااي نلاااااااير إلى أ  حلقة المساااااااتلاااااااار ن الذين اختارهم 
بهدف اإل ااغاء إلى را تهم ومساااعدته في  اايا ة القرار 

اإلعال  عنه أ ابها نوع من الوهن ثم ما لبا الذي ينوي 
معظم أفراد مجلس المساااااتلاااااار ن هذا يبتعدو  عن الرئيس 
إما بصمت وإما باإلعال  عن استقالتهم من هذا المنصر 
الااذي أرادي الرئيس مرساااااااااااااااي على نحو مااا تبين نوعااا من 

 رئيس للسل ة األعلى في أكبر  -الزخرفة وليس أمرا هو 
ه إليه وبالذات في ساااااعات اللاااادة وما  حتا -دولة عربية 

 أكثرهاا
حالة الرئيس مرسااي بعد ارفْااا  الجمع االسااتلاااري 
عنه تلااااااااابه حالة الرئيس حساااااااااني مباروا  الهما لم  أخذ 
أهمية دور المسااتلااار الذي ينظر بموضااوةية إلى األموري 
مع أ  اإلثنين أصلقااا إشااااااااااااااااارات إلى أنهمااا لن  كونااا مثاال 

 حبذو  االسااااااااااااتئنا  بلراء الغير  خر ن من أهل الحكم ال 
ممن في دواو نهم أو من  ختارو   مساااتلاااار ن لهم ساااواء 
كانت االساااااتلاااااارة ظرفية وعابرة أو  ا  للمساااااتلاااااار موقع 

 ثابت في ديوا  الحاكما
هنا أساااتحْااار حالة لم يوظد الرئيس مبارو مردودها 
مع أ  األخذ بها  ا  ربما ينجي تار خه من إهانات يرمى 

وحذا الرئيس مرساااااي حذو سااااالره الرئيس مبارو بها عهديا 
وها هو  عيش مأزقا نتيجة عدم األخذ باالسااااااااتلااااااااارةا وفي 
الحالتين فإ  المسااتلااار هو األسااتاذ محمد حساانين هيكلي 
فعند اشااااااااتداد األزمة مباشاااااااارة بعد ترئيس الد تور مرسااااااااي 
صلاار األخير من هيكاال رأ ااا فيمااا حاادث وفيمااا  مكن أ  

ذا إلى أ  محمد حسااااانين هيكل  حدث مساااااتندا في صلبه ه
يوليو وتموز   23عااا ش العهااد الجمهوري منااذ باادا ااة ثورة 

النا ااااار صوا   وقام بدور المساااااتلاااااار للرئيس عبد 1952
النا اااار بوفاة مراجئة  ثمانية علاااار عاماا وبعد رحيل عبد

مار  بصااااااايغة الكتابة دور المساااااااتلاااااااار أل  الرئيس أنور 
عظم  تاباته حو  السااااادات اختار  خر ن لمجلسااااها وفي م

اللااااااااأ  المصااااااااري  كتر أو يتحدث في مقابالت تلرز ونية 
عما  ا  سااااااااايقوله للرئيس الساااااااااادات لو أنه صلر منه رأ ا 

 في أمور سيتخذهاا
بعد رحيل الساااااادات إ تياال حذا الرئيس حساااااني مبارو 
حذو الرئيس السادات مكتفيا بإخراه هيكل من السجن مع 

العلماء  ا  السااااااااااادات نخبة من أهل الركر والسااااااااااياسااااااااااة و 
أودعهم الساااااااااااااااجن ألنهم  انوا ينادو  ببعض ما ينادي به 

المعترضاااااااااااااااو  حاليا على الهيمنة اإلخوانيةا لكن مع ذلك 
سااااار هيكل على النهج ذاته  كتر أو يتحدث في مقابالت 
بعقلية المسااتلااار وإ   ا  ال  سااتلااار من الرئيس مباروي 

عدما نأ  وعلى نحو ما حدث مع الرئيس مرسااااااااااااااي الذي ب
المساااااااتلاااااااارو  عنه اختل ت األمور عنديا وعندما سااااااامع 
الرأي من هيكل خال  إجتماعه به اكترى باإل اااااااغاء دو  
ترجمة الملورة إلى فعل أل  الكلمة في النها ة هي للمرشد 

 وليس لخر ن حتى إذا  ا  هيكل واحدا  منهما
ومن جملة ما سااااااامعته وومعي الزميال  بكر عو ْاااااااة 

مار / ذار  28لاااااااااارناي بتار   الساااااااااابت وإحسااااااااااا  بكر ون
التي  نت أ ااااااااااادرها من  «التْاااااااااااامن»في مجلة  1987

لند    رأي لو أ  الرئيس مبارو صلر ذات يوم من هيكل 
اساااتلاااارة فيما يراي مساااتحسااانا بل ومن الْاااروري البيام به 
في فترة الرئاساااااااااااااااة الثانية بعدما  انت الرترة األولى على 

لى الرئيس مبارو أ  يولي أتمنى ع»أهبة االنقْاااء قولها 
إهتماما  خا اااااااااا لثالث قْاااااااااا اا مواجهة حازمة للرساااااااااادي 
وتصاااااد حازم للرتنة ال ائفيةي ووقرة حازمة في وجه عملية 
االختراق الجار ة للمجتمع المصاااريا إ  الرسااااد اساااتلااار  
وتحو  إلى نوع من حرب العصااااااااااااااااباتا والرتنة ال ائفية 

الذي  ملك مقدرة  ت ل برأساااااااااااااااها على البلد العربي الوحيد
التماسااااااااااااااك الداخلي والوحدة الوصنيةا وملااااااااااااااكلة االختراق 

 «اماضية في مصر ال تعرف حدا وال رادعاااا
هذا الكالم قيل و ا  مبارو أمْى ست سنوات رئيسا 
لمصاااارا وإذا  ا  مبارو لم  ساااامعه شااااخصاااايا ومن هيكل 
فااإنااه ال بااد أ  نقلوي إليااها مع ذلااك لم  ااأخااذ مبااارو بهااذا 

أمْى ثالث دورات رئاسية تراكم فيها الرساد وصرا الرأي و 
ملاااااااااروع التور ا على السااااااااا ح وداخل  واليس الرئاساااااااااة 
والعائلة اللاااخصااايةا  ما ترساااخت الرتنة ال ائفية وتعددت 
أنواع االختراقات للمجتمع المصاااااااااااااااري التي أبرزها اختراق 
اإلخوا  المساااالمين لهذا المجتمعا وهو اختراق يؤسااااس في 

ما هو أعظم ولن ينرع فيه سااو  ملااار ة ضااوء ما  حدث ل
اإلخوا  في مصااااااير البلد وليس وضااااااع اليد عليها وعندما 
نر  أ  الرئيس مرسااااااي من دو  مسااااااتلااااااار ن وأنه حبيس 
قصااااااااار تلاااااااااتعل النيرا  خارجه و رمي الغاضااااااااابو  حد قة 
القصااااااار بالقنابل الحارقة فهذا  عني أ  الرئيس الذي ظهر 

لتا يد ه سترته ليقو  ما على النا  لحظة ترئيسه  اشرا بك
معناي إنه ال  خلاااااااى اإل تيا   حذو حذو الرئيس السااااااالد 
حساني مبارو المساجى على نقالة بين المساتلارى والساجن 
والمحكمةا  الهما ال  ساااااااااتلاااااااااير مع أنهما مسااااااااالما  وأ  
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القر   الكر م والحديا اللااااااااااار س وأقوا  الصاااااااااااحابة تجعل 
واألدب في  الملاااااااورة في المقام األو ا وحتى أهل اللاااااااعر

الزمن الغابر اعتبروا الرأي يتقدم على شجاعة اللجعا ااا 
 واست رادا على عناد المعاندين في الكالما

 2013فبراير )شباط(  12 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 إياد مدني المختلف

 «منظمة التعاون اإلسالمي» لـ
 25بتار   « منظمة التعاو  اإلساااااالمي»عند تأسااااايس 

 مرت النرو  العربية واإلسااالمية  1969وأيلو   ساابتمبر 
ملاااااااااااااااااعر من اإلرتياااح وذلااك أل  المااا  المعقودة على 
الجامعة العربية خابت للمرة الثالثة عندما تحدت إسااااااااارائيل 
األمتين وأشاااااعلت حر قا في المساااااجد األقصاااااىا أما الخيبة 
األولى فكانت عند ا تصاااااااااااااااب فلساااااااااااااا ين ثم تلتها الثانية 

ا و ا  رد الرعل 1967الخامس من يونيو  متمثلة بهز مة
اإلسااااااااااااااالمي بعد إجتماع قادة العالم  -لد  الجمع العربي 

اإلساااااااااااااالمي التين إلى الرباط بدعوة من الملك الحسااااااااااااان 
الثاني هو أ  الحر ق الذي أحدثته األ ادي الصاااااااااااااااهيونية 
الثمة في رحاب الحرم الثالاي ال بد ساااااااااااااايْااااااااااااااع القلوب 

ق للمرحلة المقبلة تؤ د أ  المتبا ْاااااااااااااة على خارصة صر 
األمة هي خير أمة أخرجت للنا ا  ما أ  المساااارعة إلى 
إنلااااااااء أمانة عامة للمنظمة بعد ساااااااتة أشاااااااهر من إجتماع 
القادة في الرباط واختيار مدينة جدة التي تتوسااااان الحرميسن 
مقرا مؤقتا للمنظمة في انتظار أ  تتحرر القد  و صاااااااابح 

أضااارى المز د من الجد ة وأشااااع بالتالي المقر الدائم فيهاي 
الكثير من المااا  في النرو ا وهكااذا بااات ألمااة المليااار 
ونصااااد المليار نساااامة منظمة مثل منظمة األمم المتحدةي 
ذات مؤسااااااااااسااااااااااات وأجهزة متنوعة االختصااااااااااا ااااااااااات من 
السااياسااي إلى اإلعالمي والثقافي إلى العلمي واإلقتصااادي 

لجنااة أاني اات  والتجاااريا واألهم من ذلااك أنااه بااات للقااد 
 رئاستها بالملك الحسن الثانيا

 ااا  عاادد الاادو  األعْااااااااااااااااااء في  2001وحتى عااام 
دولة  ودو  االنتساااااااااب  25المنظمة بين دو  التأساااااااايس و

دولة  يؤهل هذي المنظمة اإلساااااااااااااااالمية إلى أ  تكو   57و

بمبيا  العدد والتنوع والتوز ع الجغرافي الذي  لااامل ثالث 
همية بعد منظمة األمم المتحدة قاراتي الثانية من حيا األ

التي تتخذ من نيو ورو مقرا لهاي مع مالحظة أ  ثمة دوال 
 لااااااكل المساااااالمو  فيها نساااااابة ملحوظة مثل الهند والرلبين 
صلبت االنْاااااااااامام إلى عْااااااااااو ة المنظمة لكن الذي حا  
دو  الموافقة أ  شااااااااااااااارط االنتسااااااااااااااااب ألي دولة أ  تكو  

لمسااااالمو  فيها أقلية إساااااالميةا  ما أ  دوال أخر   لاااااكل ا
مثل تايالند وروساااايا فتم تصاااانيرها على أنها دو  ملااااار ة 
بصااااااااارة مراقبة شاااااااااأنها في ذلك شاااااااااأ  منظمات دولية تتم 

 دعوتها إلى حْور مؤتمرات القمةا
والقمة الثانية علااااااااااارة التي  1969بين قمة الرباط عام 

 6اساااااااتْاااااااافتها مصااااااار في عهدها اإلخواني يوم األربعاء 
عاشااااااات األمة اإلساااااااالمية ومعظم  2013 فبراير وشاااااااباط 

دولها ظروفا مأساااااااااااااو ة و اااااااااااادمات جعلت حالة اإلحباط 
منظمة »تتساااااااعا وبإساااااااتثناء خ وتين تأديبيتين لم تساااااااجل 

موقرا يتسم بالحزما ونلير هنا إلى أ  « التعاو  اإلسالمي
الخ وة األولى تمثلت في تعليق عْااااااااااااااو ة مصاااااااااااااار عام 

الرئيس أنور  لماادة خمس سااااااااااااااانوات ردا على إبرام 1979
الساادات معاهدة ساالم مع إسارائيل وتكرر اإلجراء العقابي 

في حق ساااااااااااااااور ا  محااولة  2012في أ سااااااااااااااا س و ب  
ار األسااااااااد  ي  عيد النظر في  للْااااااااغن على الرئيس بلاااااااا 
الحل األمني الذي تساااااااااااابر في تدمير لم  رعله حاكم ببلدي 
من قبل فْاااااااال  عن نزوح وتلااااااار د أكثر من ثالثة ماليين 

 جانر قتلى باأللوف وجرحى بعلرات األلوفاإلى 
وأما دور األمناء الذين تعاقبوا على األمانة العامة من 
األو  محمود الساااااااافياني الذي  ا  شااااااااغل منصاااااااار وز ر 

الرارسااي الذي شااغل  فؤاد الحج في الحكومة السااعود ة إلى
قباال ذلااك منصاااااااااااااااار وز ر الثقااافااة واإلعالم في الحكومااة 

ل الدين إحسا  أو ليي فإنه  ا  السعود ة إلى التر ي أكم
دور من يواكر األزمة التي تعيلااااها الدو  اإلسااااالميةي أو 
فلنقاال إ  الاادور لم  ختلد عن الاادور الااذي أدايي ومااا زا  
الحاااالي نبيااال العربي يؤد اااهي أمنااااء الجاااامعاااة العربياااة من 

الخاالق حساااااااااااااااوناة إلى محمود  الرحمن عزام إلى عباد عباد
المجيد إلى  إلى عصااامت عبد ر ا  إلى اللااااذلي القليبي

 عمرو موسىا
هنااا نجااد أنرسااااااااااااااانااا وقااد تم اختيااار إ اااد ماادني المتنوع 

 -اإلهتمامات والكراءات و اااااااحر التجربة االسااااااتلااااااار ة 
اإلجتماةيةا هل  -السااااااااااااياسااااااااااااية  -الوزار ة  -اإلعالمية 

تر  ساااايكو  مجرد األمين الرابع للمنظمة يدير شااااؤونها   ا
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لِ م المنصاااار إلى أمين عام لبْااااع ساااانوات ثم بعد ذلك  ساااا
جاادياادي مكتفيااا بوسااااااااااااااااام أتاااتور ي رفيع  قلاادي إ اااي الرئيس 
أردو ا  بافترا  أنه سيكو  زةيم تر يا القوي و ستْيس 

على  2016بالتالي القمة اإلساااااااااااالمية الثالثة علااااااااااارة عام 
نحو تقليد األمين الساااااالد أكمل إحسااااااا  أو لي من جانر 

نية علاااااااارة وشاااااااااح الرئيس المصااااااااري المْاااااااايس للقمة الثا
 النيلا

نا اختيار إ اد مدني أمينا عاما  ضااااااااااااااا منظمة »لقد عو 
فر ااااااااة ضاااااااايعتها المناورات العربية « التعاو  اإلسااااااااالمي

و ا  بموجبها سااااايحظى المرحوم الد تور  ازي القصااااايبي 
وهو منصر يليق بها « اليونيسكو»بمنصر مدير منظمة 

 وبعااد إفلااااااااااااااااا  محاااوالت في الكواليس  تلااك التي حاادثاات
وترْااااااايل بعض العرب « اليونيساااااااكو»بالنسااااااابة إلى مدير 

ضااامنا للياباني على العربي الساااعوديي فإ   ماال عر ْاااة 
نتوقع أ   حرل بها الملااااااااااهد اإلسااااااااااالمي في ظل إسااااااااااناد 

إلى « منظمة التعاو  اإلساااااااااالمي»منصااااااااار األمين العام 
إ اد مدني  ونه ير  أ  المنظمة ليست مجرد تجمع للدو  

دق عن  ااوت األمة وتجساايد لروحها بل هي تعبير  ااا»
وهي تنتهج قيما فر دة جوهرها الوسااااا ية وروحها المسااااااواة 
وإعمار األر  فْاااااااااااال  عن أنه ال حراو لألمة دو  إرادة 

 «اوال إرادة دو  زعامة وال زعامة دو  را ة
وهذي المرردات التي صالما  ا  يتسم بها خ ابه عندما 

 ات تبدو بمثابة  سااااااااتلااااااااار في مرحلة تجربة حرلت بالتحد
ترجمة من جانبه لرا ة البيادة السعود ة التي تر د على ما 
 جوز االعتقاد نقلة نوةية في مسيرة منظمة استحدثت ردا 
على حر ق أشعله الثمو  الصهاينة في المسجد األقصى 
وما زا  هذا المسااااااااااااااجد في انتظار من ينقذي من العابثيني 

النقلة مع األمل بأ  وجاء اختيار إ اد مدني من أجل تلك 
يدعم العمل اإلسااالمي في ساانوات قمة الدورة الثانية علاارة 

المساااعى الحثيا الرلسااا يني « منظمة التعاو  اإلساااالمي»
الذي بدأ بحصو  فلس ين على مقعد الدولة المراقر على 
أملي وبعد أ  تتحقق المصااالحة الرلساا ينية التي ال رجوع 

 ية وعا متها القد اعنهاي إعال  قيام الدولة الرلس ين
وتلك خ وة ساااااااااااااتحسااااااااااااام الحيرة في أمر الرئيس باراو 
أوبااامااا التي قر باااا إلى المن قاااة بحياااا يتبين أهو العاار 
 عد و ري أم أنه فيما  خص الموضاااااااوع الرلسااااااا يني مجرد 
متالعر مثل سااااااااائر المتالعبين الذين تعاقبوا على اإلدارة 

الرئيس  هاري تروما  إلى 33 األمير ية من الرئيس الاااااااااااااااااا
أيزنهاور  34 جوره بول اإلبن بإستثناء الرئيس الاااا 43 الاااا

الوحيد الذي جاء إلى الرئاساااااة من المؤساااااساااااة العساااااكر ةا 
وربما ألنه ال  لاااااااكو عقدة اإلنتصاااااااار في الحرب والمكانة 
شأنه في ذلك شأ  الجنرا  الخر شار  د غو  الذي جاء 

الدي إلى الرئاسااااااااة الررنسااااااااية منتصاااااااارا على عار احتال  ب
للجزائري فااإ  هااذين الجنرالين  ااانااا أكثر ترهمااا للْااااااااااااااايق 

اإلسااالمي الناشاا  عن انتزاع فلساا ين من أمتها  -العربي 
 العربية واإلسالمية وتسليمها للصهيونيةا

لذاي عسااى ولعل  كو  الرئيس أوباما من السااائر ن في 
واليته الثانية على صر ق الجنرالين الصااااااااالحين وليس رقما 

لمتالعبين خصااااااو ااااااا أ  قساااااااوة اسااااااتمرار هذا في قائمة ا
منظمة التعاو  »الْيق هي أبرز التحد ات التي تواجهها 

في ظاال األمااانااة الواعاادة التي يتوالهااا إ اااد « اإلساااااااااااااااالمي
 مدنيا وهللا الموفقا
 2013فبراير )شباط(  19 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 توسيم عمر وتكريم علي
حيا إنه في الوقت الذي ال مرارقة في منتهى الغرابة 

 رارق الوضع اللبناني سعي المملكة العربية السعود ة لدرء 
مخاصر الرراغ الساااااااياساااااااي و نرِ ذ سااااااارير المملكة لد  لبنا  
علي عوا  عسااااااااااااايري توجيهات البيادة في هذا اللاااااااااااااأ  
و جوب على معظم المرا ااال داةيا  إلى التهدئة وبمرردات 

ا  من جانر شااااااعر تعكس الملاااااااعر المخلصااااااة تجاي لبن
المملكة وقيادتهاي ينبري بعض الوسااااااااااواسااااااااااين الخن اسااااااااااين 
للتلاااااااااااااااو ش على هذي األجواء ال يبة مقترفين إثم الت او  
على مقامات منز هة عن اإلسااااااااااااااااءات في حق أحدي وفي 
بعض األحيا  تتحمل حماقات المسيئين حر ا  على عدم 

 إسقاط التسامح من  تاب العالقات األخو ةا
في الوقاااات الااااذي ال ينساااااااااااااااى أبناااااء الملااااك  كمااااا أنااااه

العز ز رحمااة هللا عليااه اللبناااني فؤاد أمين حمزة الااذي  عبااد
عمل في رحاب والدهم مترجما  ومساااتلاااارا  وساااريرا  في زمن 
بدا ة التأساااااااايسي و لاااااااامل خادم الحرميسن اللاااااااار ريسن الملك 

العز ز بااااالتكر م عمر حمزة نجاااال ذلااااك  بن عبااااد هللا عبااااد
العز ز من  ر النقاء بمنحه وسااااااااااااام الملك عبداللبناني الكثي

   كو  هنااالااك 2013فبراير  19الاادرجااة األولى والثالثاااء 
في مكا  ما من العا مة اللبنانية فاعل شر ينرِ ذ تعليمات 
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فاعل أكثر شاااااارا  مساااااايئا  بالرعل اللاااااار ر هذا إلى مبدأ الرد 
على اللهرة بالتقدير واإلمتنا  راميا ي على نحو التلااااااااااااااابيه 

ذي هو جزء من الثقااافااة اللاااااااااااااااعبيااةي حجرا  في بئر ماااء الاا
يروي في سااااااااااعة اللااااااااادةا وبالنسااااااااابة إلى لبنا  واللاااااااااعر 
اللبناني عموما  وعلى إمتداد أرضااااه من جنوبه إلى شااااماله 
فعا اااامته فإلى جباله وبقاعهي فإ  اللاااادة بالمواسااااما ولوال 

إتراق »تلك النجدة التي تتسااااااااااااااام باللهرة والنخوة ونعني بها 
ونجاااادات مااااا بعااااد اإلتراااااق من أجاااال اإلعمااااار  «ئدال ااااا

فالنجدات بعد اإلعتداءات اإلسرائيليةي لكانت اللدة باأل ام 
 بل وبالساعاتا

وقد يبدو توسااااااااااااااايم عمر فؤاد حمزة بأنه مجرد لرتة من 
هللا أو ااال أمر التعبير عنهاااا إلى ولي   لرتاااات الملاااك عباااد م  بن عبد العهد سااااااااااااااالما  مكتبة العز ز أل  األ  عمر قد 

والدي بكل ما تحو ه من وثائق و تر ومخ وصات و اااور 
العز زا لكن األمر في نظر  نااااادرة إلى دارة الملااااك عبااااد

هللا  را اااااااد مثل حالي للحيثيات التي ترافق لرتة الملك عبد
إزاء أمر لااه دالالتااهي أ  هو توسااااااااااااااايم عمر حمزة بمثااابااة 
تاااذ ير ألصيااااف لبناااانياااة تمتهن العباااا بجوهر العالقاااات 

اللبنانية بأ  لبنا  الزمن الغابر وفي شااااخص  -سااااعود ة ال
المرحوم فؤاد حمزة  ا  ومن خال  الدور اإلساااااااااااااتلااااااااااااااري 
لق الساااااااااااوي مسااااااااااااهما   ما  يري من  وحميد الساااااااااااجا ا والخا
مسااتلااار ن بينهم الليبي والسااوري والمصااري في أهم عملية 

العز ز بعز مة  ير مساااااااااابوقة  بناء دولة قام بها الملك عبد
ئم رموز نلاار الدولة اإلسااالمية والحرا  عليها بعد عدا عزا

وفاة الرسااااااااو   اااااااال ى هللا عليه وساااااااال ما و أننا بولي  العهد 
األمير سااااالما  الذي  ا  منلااااارح الصااااادر مبتساااااما  بعرو ة 
وهو  ساااااالِ م عمر فؤاد حمزة شااااااهادة البراءة بالوسااااااام العالي 
الاادرجااةي  قو  بينااه وبين نرسااااااااااااااااه إ  لبنااا  جاادير بااالااذين 

ر و  األثر ال ير عندما يؤدو  دورا   ر ما  خاره بلدهم يت
أمثا  فؤاد حمزة و يري ماضااايا  وأمثا  رفيق الحر ري الحقا  
و ير جاادير بااالااذين يؤذو  بلاادهم والخيِ ر ن من أبناااء البلااد 

 وذلك من خال  وسوسات خن اسية بتكليس من الغيرا
ع المقتنيا ت وثمة نق ة جديرة باإلهتمام وهي أ  وضااااااااااس

الركر ة والوثائبية و ذلك المخ وصات والصاااااااااااااااور القد مة 
العز زي هو السبيل إلى أ  تبقى  النادرة في دارة الملك عبد

في المكا  األ اااااح واألضااااامن واألحرز وبحيا إ  أجياال  
من الباحثين ستتمكن من إستزادة ما  مكن إستزادته معرفة 

ذي منهاا و ا ليت  رعل اللااااااايء نرساااااااه  ل من لد ه مثل ه
 التراثياتا

وبالنسبة إلى اللق الخر من المرارقةي فإنه في الوقت 
الذي  انت أصياف لبنانية ومن ال وائد التسسع علرة التي 
يتلاااكل منها النسااايج اللبناني متوا ااالة اإلنزعاه من أفعا  
الوسواسين الخن اسين وإساءتهم إلى القامة العربية التي هي 

خوتهااا ونعني بهااذي القااامااة األماال المعقود على عز متهااا ون
العز زي خره من بين هذي األصياف  بن عبد هللا الملك عبد

راعي أبرشية بيروت للموارنة الم را  بولس م ر  احر 
العقاال المساااااااااااااااتنير الااذي ياادرو تمااام اإلدراو أي حااا  هي 

بن  هللا عليااااااه حااااااا  لبنااااااا  وأي أماااااال معقود على عبااااااد
للبناانيو  يترنحو  العز ز لتخفيس األثقاا  التي  كااد ا عباد

تحت وصأتهاا أما  يس رأ   احر العقل المستنير تبديد 
تصاااااار ف مقيت تعم د الموسااااااو  الخن ا  أ   كو  مساااااارح 
التصااااااااااااااارف هذا في محين ال ائرة المارونيةي فمن خال  
إساااتْاااافة سااارير خادم الحرميسن اللااار ريسن إلى مأدبة  داء 

الم رانيااة فبراير وفي رحاااب دار  22أقيماات يوم الجمعااة 
لما لمكا  اإلسااتْااافة من معنى وخصااو ااا  أ  المدعو ن 
إلى المأدبة  انوا رموز ال ائرة من رجا  دين وسااياساايينا 
وأل  المسألة ليست مجرد صعام وإنما  الم   يِ ر الخاصر 
و هدئ البا  و ابقي على الود و بدد الغيمة السااااااااااوداء التي 

ردات تتسااام تم ر إسااااءاتي فإ  الم را  بولس م ر وبمر
لق والكياسااااااة قا  من  باألدب الرفيع ومناقر أ ااااااحاب الخا
الكالم الذي يازهق الباصل والذي لم  سااااااااااااااابق أ  قاله بهذي 
العرو ة أهل السااااياسااااة المساااايحيو  من قبلا ومن جملة ما 

نعرب عن عرفاننا للمملكة اللااااااااااابيقة »قاله الم را  بولس 
متسه للبنا  وشعبه وبخا ة  إبا  ِمَحنه من أجل  ل دعم قد 

القاساااااااااايةي ومحبتنا في لبنا  للعربية السااااااااااعود ة اللاااااااااابيقة 
العز ز الذي هو في نظرنا  بن عبد هللا الكبر  والملك عبد

كما أصلق إشاااااارات صيبة تعكس ا «رمز في دنيا العربااا
الحس الوحاادوي في نرس أحااد الرموز الروحااانيين ل ااائرااة 

ش أحاد أبناائهاا يترأ  لبناا  أحاد أبناائهاا و تولى قياادة الجي
فْااااال  عن مواقع سااااياد ة وقْااااائية وعسااااكر ة ذات أهمية 
لجهة ترسااااااااي  االسااااااااتقرار ودرء الصاااااااادمات المتتاليةا ولقد 
لخص اإلشااااااااااادات بالتمني على خادم الحرميسن اللاااااااااار ريسن 

تحقيق الوحاادة العربيااة فهو يبقى ضااااااااااااااامااانااة لهااا بمحبتااه »
ته لجميع إخوانه في  هذا العالم الكبيرة و اادري الواسااع وأاخو 

الذي نحن جزء منه ال يتجزأي وتحقيق الوحدة اإلساااااااااااااالمية 
التي نر  فيها خيرا  ال لنساااااااااالم والمسااااااااالمين فحسااااااااار بل 
للعاااااالم  لاااااهي وذلاااااك باااااالتماااااام  ماااااا نر  خيرا  في الوحااااادة 
ر المحبة واإللرة بين النا   المسااااااايحية وذلك من أجل نلاااااااس
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نااانيين في  اال األر ا أمااا الوحاادة الثااالثااة فهي وحاادة اللب
التي صالما عملت العربية السااااااعود ة اللاااااابيقة على تثبيتها 

 ا«وتقو تها في النرو   ل النرو ااا
وبالنسبة إلى المكر مي وهو هنا عمليا  السياسة السعود ة 
إزاء لبنا  ماضيا  ودائما  وحاضرا  في شخص السرير علي 
عوا  عساايريي فإ  هذا الدبلوماسااي المحنك الذي صالما 

ي ساااااانوات عمله سااااااريرا  في باكسااااااتا  التي هي من واجه ف
حيا الصااااااراعات الحزبية والمذهبية توأم لبنا  األمر الذي 
أكسااااااابه قدرة مْاااااااافة من المرونة والتحملي لخص ساااااااعي 
ثالث سااااااااانوات شااااااااااقة من عمله ساااااااااريرا  لد  لبنا  موقد 
المملكة وملااااااااعرها في ردي على  لمة الم را  المساااااااتبيم 

فة من جانبه والمساااااااتد مة وباتت  أنها الرأي بالدعوة المألو 
قد تكو  أجمل  ااااااااااااااورة »مناشاااااااااااااادة وذلك من خال  قوله 

 لااااااااااهدها المرء في قلر بيروت هي  اااااااااورة جامع محمد 
األمين و نيسااااااااة مار جرجس المتجاورا  والملااااااااار ا  في 
رفسع الصاااااااااااااالوات م عز وجلا ومن م رانية بيروت وعلى 

 اااااااااااميم قلر مقربة من الكنيساااااااااااة والجامع أناشاااااااااااد م من 
يتحدث بإسااام الكثير ن من محبي لبنا  واللبنانيينا حافظوا 
زوا الحوارا  ثروا  على بلد ما أكثروا العيش الملاااااتروا عزِ 
العيش الملااااااتروا أشاااااابكوا أ اد كم بعْااااااا  ببعض وساااااايروا 
بلبنا  الحبير مساااالمين ومساااايحيين نحو اللاااامس ومدارات 

 ا«النجومااا
ا  بولس م ر عن مثااال هااذا الكالم الااذي قااالااه الم ر 

المملكااة وقااائاادهااا ليس إعتااذارا  ذلااك أ  االعتااذار  كو  من 
المساااااااااايء وإنما هو عظة في أ ااااااااااو  الكالم والتصاااااااااارف 
وأمثولة برسااااااااااااااام من  سااااااااااااااايئو  علهم يرتدعو ا وأما  الم 
الساااااااااااااارير علي عساااااااااااااايري فإنه ملاااااااااااااااعر نثر ة من جانبه 
كملاااااعر صالما عب ر عنها شااااعرا  الساااارير الساااالد الد تور 

العز ز خوجة الحاضاار وهو بعيد في وجدا  اللبنانيين  عبد
والذي  ا  مبهورا  بلبنا  الصاااايغة وال بيعة و ادر  رسااااي 
الساااارارة في بيروت إلى  رسااااي وز ر الثقافة واإلعالم ومن 

 دو  أ   غادر لبنا  تركيري وملاعريا
  «السااااعودي -اللبناني »ونخلص إلى القو  إ  توساااايم 

بن  لعهااااد األمير سااااااااااااااالمااااا عمر حمزة في مكتاااار ولي  ا
 «اللبناني -الساااااااااااااااعودي »العز ز في الر ا  وتكر م  عبد

السااااارير علي عوا  عسااااايري في دار الم رانية المارونية 
في بيروت هماااا في الكثير من معاااانيهماااا بمثااااباااة تاااذ ير 
بجوهر عالقة بين بلدين لخص الم را  بولس م ر ذلك 

لروحية المسااااايحي المساااااتبيم الرأي و ما لم  لاااااخص بهذي ا

أولئك المتهالكو  على المنا ااااار الساااااياساااااية العابرة مد  
فرادة هااااذي العالقااااة التي هي عصااااااااااااااايااااة على المتالعبين 

 الخن اسين مهما إفتعلوا شرا ااا أو عل قوا  ورا ا
 2013فبراير )شباط(  25بتاريخ  «الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

     

 هل تكون الطلقة األخيرة وحدة إندماجية
يتزايد تلب د الغيوم الساااوداء في فْااااء الملاااهد الساااوري 
و تزايد على األر  السااااور ة تساااااقان األرواح و أنما باتت 
مهمة السااااااااالح الصاااااااااروخي إصالق الصااااااااوار   في إتجاي 
مناصق خرجت أصياف فيها على صاعة النظام وأ  واجر 
د األهداف الساااااااااكانية  ال يار ن الذين ينرذو  أوامر قصاااااااااس

واألفرا  هو فقن لهذا الغر  وهم الذين والمؤساااااااااااااساااااااااااااات 
أمْاااااااااااااااوا دورات وتاادر بااات وأنرقاات الاادولااة عليهم ماليين 
الليرات بهدف أ   صدوا ذات يوم عدوانا  خارجيا   مكن أ  
يتعر  لاااه بلااادهما والعااادوا  الخاااارجي هاااذا هو تحاااديااادا  
إساااااااارائيل وليس أي صرف  خرا ملااااااااهد في  ا ة السااااااااوء 

ات في لبنا  حيا تبعثر حدث لبْاااعة أشاااهر في السااابعين
د  لم ترعل ما  «الجيول»لكن هذي  «جيوشااا  »الجيش الموح 

  «الجيش الحر»و «جيش النظام» رعله الجيلا  السور ا  
توأم  «المناصق المدم رة»حيا إ  األو  ينر ذ سااااااااااااااياسااااااااااااااة 

وأ  الثاني الذي  قاسااااي من  «األر  المحروقة»سااااياسااااة 
يااناا  تحال براميال و الت الصاااااااااااااااوار   ت لقهاا مقااتالت وأح

القتل محل الصاااااااوار   و لها من ملثر العالقة مع روسااااااايا 
ماضااااااايا  وحاضااااااارا ي تغمري ملااااااااعر اإلبتهاه عندما يتمكن 
أفراد منه من إسقاط صائرة أو إع اب دبابة أو تدمير ناقلة 
جنودي و أنما هذي األهداف ليسااااااااااااااات للبلد ولم يتم إقت اع 

 أثمانها من قوت العلر ن مليو  سوريا
والمحز  أ  النباااااأ اليومي الاااااذي  حااااادد أعاااااداد الاااااذين 
 ساااااااق و  قتلى أو جرحى وبا اللق ات المصاااااااورة للدمار 
الذي أ اااااااااب أحياء سااااااااكنية في معظمها بات من األنباء 
الروتينيااااةا وأمااااا تاااادف ق النااااازحين إلى دو  الجوار وألوف 
الهائمين على وجوههم داخل األراضاااااااي الساااااااور ةي فإنه لم 

مز د من رد الرعل الصااااادم إلى النرو   ما  عد  اْاااايس ال
 الحا  من قبلي وذلك ألنه بات أ ْا  روتينيا ا

في ضااااااااوء إقتراب المحنة السااااااااور ة من دخو  سااااااااَنتها 



52 

 

الثالثة وما  حين بالمساااااااااااألة من تعقيدات أبرزها أ  النظام 
اري ال يرتدع عن خياري األمني وأ  المعارضة بمعظم  البل 

ال  مكنها التْاااااحية بما تبق ى  «جيلاااااها الحر»فصاااااائلها و
من التْااااااااااحياتي فإ  المتابع مثل حالي لما حدث و يس 

الروساااااااااااااااياااة ألي حااال ال  كو   -أ  المماااانعاااة اإليرانياااة 
لل رفين النصاااااااااااااااير األوفر منه ومن أجل ذلك فإنهما ال 
يتيحا  المجا  أمام أي تساااااو ة موضاااااوةيةي  جيز لنرساااااه 

ي التوقع ومن خال  إساااتحْاااار حاالت حدثت في الماضااا
بااااأ  تكو  ال لقااااة األخيرة التي ربمااااا يلجااااأ إليهااااا الرئيس 
ار مثل تلك التي سبق أ  لجأ إليها مع إختالف الدوافع  بل 
الرئيس شااااااااااكري القوتلي عندما توجه إلى القاهرة صالبا  من 

النا ااااااااااااااار تحقيق وحدة إندماجية بين  الرئيس جما  عبد
مصر  قترب مصر ذات الثالثين مليونا  وال  عدد سكا  

من التسااااااعين مليونا   وسااااااور ا ذات األربعة ماليين نساااااامة 
وال  عدد سااااااااااكا  سااااااااااور ا  قترب من األربعة وعلاااااااااار ن 

النا ااااااااااار يت لع  مليونا  ا وأل  الركرة مغر ة لقائد مثل عبد
إلى زعامة تتجاوز حدود مصاااااااار فإنه ومن دو  التبصاااااااار 
بااااالتااااداةيااااات المحتملااااة تجاااااوب و ااااأ  اإلعال  عن قيااااام 

وحدة اإلندماجية بين البلدين وهي وحدة نلاااااااااااااااأت برعل ال
ملاااعر و ابت عنها الرا ة اإلسااتراتيجية وألنها  ذلك فإ  

 1313األسالير األمنية قْت على التجربة التي عاشت 
 313 لااايوما  لعل األلد منها  ا  ةبارة عن متاعر فيما ا

يوما   انت إذا جاز التصاااانيس بمثابة شااااهر عساااال وحدوي 
ل باا لخا ار والحمااسااااااااااااااااة الجمااهير اة المنق عاة النظير حراَ

لباها  ال ب» لاااااااااااواأل اني الحماسية عن الوحدة ا ثم  «ما َ غس
تبين أ  بْعة ضباط متوس ي الرتبة قصروا وعلى أهو  
ساابيل عمر تجربة وحدو ة  انت مسااتحيلة التحقيق إلى أ  

النا ااااااااار  صرق الرئيس شاااااااااكري القوتلي باب مصااااااااار عبد
لك خلااااااااااية أ  تسااااااااااقن سااااااااااور ا  ما اليمن صالبا  الوحدة وذ

الجنوبي في اللااااااااااااارو المار سااااااااااااايي وذلك أل  ما  لااااااااااااابه 
التجانس حصااااااااااااااال بين الخالديسن وخالد بكدال أمين عام 
الحزب اللااااااااااااااايوعي الساااااااااااااااوري وخااااااالااااااد العظم المليونير 
البورجوازي األحمر والساااااياساااااي الداهية  على نحو تجانس 

بين  6200حصاااااااااااااااال باالتادره في لبناا  في بادا اات العاام 
حسااااااان نصااااااار هللا  يدساااااااال« هللا حزب» األمين العام لاااااااااااااااااااااا

والساااااياساااااي الماروني الجنرا  ميلاااااا  عو  مع أ  اإلثنين 
أوجر على السااايد حسااان التحالد  «هللا حزب»في برنامج مذهبيا  وفكر ا  على صرفيس نبيض ولكن الحْور المسيحي 
مع الجنرا  عو  الذي حاله مثا  حا  خالد العظما فهذا 

ير يت لع إلى أ   كو  رئيس جمهور ة ساااااااااور ا وليس األخ
فقن رئيس حكومااااااة وإفتر  أنااااااه بتحااااااالرااااااه مع الحزب 
اللاااااااااااااايوعي  مكن أ   حقق مبتغايا والجنرا  عو  متلهد 
إلى أ   عوِ   إساااااتهانات مسااااايحية وساااااور ة به في حببة 
من زمن الحرب اللبنااااانيااااة بترا  الجمهور ااااة وإعتبر أ  

 «هللا حزب»هي بالتحالد مع ال ر ق السااااااااااااالكة إلى ذلك 
بمحو اإلسااااااتهانات السااااااور ة به والتعر ض من  وإساااااات رادا  

جانبه خال  ساانوات المنرى اإلضاا راري في فرنسااا بالدور 
السااااااوري في لبنا  والذي بهذا التعر ض واألو اااااااف التي 

بنى  «إحتال  للبنااا »أصلقهااا على هااذا الاادور ومنهااا أنااه 
ين الخااالااديسن والعظم ا و مااا لم يثمر التجااانس بشاااااااااااااااعبيتااه

وبكااادال  وقاااامااات الوحااادة التي ألغااات إلى األباااد المكااااناااة 
والجنرا   «هللا حزب»السااااااياسااااااية للعظم فإ  التجانس بين 

ال جدو  منهي ربما أل  حالة عقم ال ينرع فيها الزرع  عو  
السااااياسااااي لألنابيرا لكن على ر م ذلك فإ  الجنرا  عو  

ار ونظام الرئيس «هللا حزب» أمل  ما  األسااااااااااااد بما  بلاااااااااااا 
نرتر  أنه ال لقة األخيرة وهي أ   قرر األخير في لحظة 
خاااااصرااااة من التخلي أ   حااااذو حااااذو الرئيس القوتلي في 
الخمساااااااااااااااينات فيحن الرحا  فجأة في صهرا  و  لر من 
مرشاااااااااااد ثورتها تحقيق وحدة إندماجية بين إيرا  وساااااااااااور اا 

وألوف  وبهذي الوحدة يتاح إليرا  إرسااااااااا  ألوف من القوات
وألوف المدافع  وألوف الصاااااااااااااااوار  « الحر  الثوري »من 

وألوف ألوف  اااااااااااااناديق الذخيرة و ل ذلك بالتنسااااااااااااايق مع 
ل هذي المساااااااندة إلى  روساااااايا التي تتولى ِقَ ع أساااااا ولها نقس
ار ةا ومثل هذي المسااااندة حدثت في الساااتينات  ساااور ا البلااا 

النا ااار تعو ض ضاااربة إنرصاااا  ساااور ا  عندما حاو  عبد
صاااار بمساااااندة الثورة في اليمن فإنتهى األمر إلى أ  عن م

الوجود العساااااااااكري المصاااااااااري في اليمن إنتهى حالة إنهاو 
للجيش المصااااري بدليل أ  قدرات هذا الجيش خال  حرب 

  انت دو  المستو  بكثيرا 1967يونيو  5
وقاااد نجاااد من  قو  ولكن أي وحااادة إنااادمااااجياااة  مكن 

  بين إيرا  حااااادوثهاااااا ماااااا دام ليس هنااااااو إمتاااااداد لألر 
وساااور اا ولكن هل عندما تمت الوحدة بين مصااار وساااور ا 
في الخمساااااااااينات إنما تمت بين دولتين متجاورتينا الجوار 
الوحيد  انت مياي المتوساااااان حيا اإلسااااااكندر ة في مصاااااار 
والالذقية وصرصو  في ساااااااااااااااور اا وأما عدا ذلك فاألجواء 

 هي الرابن بينهماا
ن جااانبي  متااابع و بقى أ  مااا  عزز هااذا اإلفترا  م

ألحوا  الحاضااااار رب ا  بأحوا  الماضاااااي أ  الدو  الكبر  
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وتحديدا  الوال ات المتحدة وحليراتها ال تحساااااام األمر وتترو 
الوصن السوري الجر ح ينزف دما  و زداد خرابا  وتتسع رقعة 
قوافااال اللجوء والنزوح والتياااها  ماااا أ  هاااذي الااادو  عنااادماااا 

النا ااااااااااااااار تر تهما يتحدا   إختار القوتلي الوحدة مع عبد
النا ااااااار نجدة الثورة في اليمن على ر م  وعندما قرر عبد

اليمنية لم  -صو  المساااااافة وتناقْاااااات الروابن المصااااار ة 
تردعاه عن ذلاكا  مااا أ  هاذي الادو  قباال أ   قوم الرئيس 
ام حساااين بغزوته للكو ت لم تمنعهاا هذا إذا  انت لم   اااد 

ة علاارةا ولذا فإنها ربما تلااجعه فإعتبرها المحافظة التاسااع
ار إ  هو صَرق الباب اإليراني صالبا   لن تردع الرئيس بلااااااااا 
الوحدة اإلندماجية بين البلدين وبحيا  كو  المذهر هو 
الجامع بين إيرا  ذات النظام بالمذهر اللااااااااايعي وساااااااااور ا 
ار ة العلو ةاا وإال  فما معنى أ  تعتبر إيرا  أ  هذي  البلاااااااااا 

ا لاااااااااااااااااااا ر ة خن أحمر وما معنى ما قيل جسااااا  سااااور ا البلاااا 
ه أ  سااااااور ا هي المحافظة الخامساااااة  للنبض أو مجرد توج 

وأنها  ما  «أكثر أهمية من األحواز»والثالثين إليرا  وأنها 
هو المخ ن اإليرانيي جارة المحافظة الساااااادساااااة والثالثين 
أي لبنا  والساااااااااااااابعة والثالثين أي اليمن والثامنة والثالثين 

 ق واألربعين أي البحر ناأي العرا
تر  ساااايحدث هذا الذي أوردناي و مكن تصاااانيره  هل  ا

بأنها ال لقة األخيرة في المساااااألة الساااااور ة وأنها صلقة ربما 
ار  تر ها  و اااااااية الرئيس حافظ األساااااااد إلبنه الرئيس بلااااااا 
ولخصاااااها بالقو  إفتراضاااااا ا في نها ة الم اف إ  اللاااااعر 

رض عليكا وفي هذي السااااااوري الذي لم ينترض علي  سااااااينت
الحا   مم وجهك شااااااااااااااا ر الثورة اإليرانية فأنت أهم ورقة 
لحلمهم اإلمبراصوري شااااااارط بقاء لبنا  لك ولهما وهللا أعلم 

 األسد ةا -بما في النوا ا اإليرانية 

 2013( آذار)مارس  4 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 اإلحباط اإلخواني والترياق العراقي
رئيسا   «إخوانه»حمد مرسي منذ إختاري إعتاد الد تور م

لجمهور ة مصااار العربية أ   خ ر في  اااالة الجمعة أو 
يلقي  لمة في الجمع المصااااااالي معه عند تأد ة الرر ْاااااااةا 
ومثل هذا التقليد ساااااابقه إليه الق ر الحمساااااااوي إسااااااماعيل 
هنية الذي  ا  دائم إلقاء خ بة  اااااااااااااالة الجمعة وهو في 

في  «السل ة الوصنية» لااااااااااااااااالمناكرة  «سل ة حما » زة 
 رام هللاا

كالهما رئيس الحكومة الرلسااااااااا ينية المقالة إساااااااااماعيل 
هنية ورئيس الجمهور ة المصااااااااار ة الد تور محمد مرساااااااااي 
المنقساامة مصاار على رئاسااته لجهة الظروف التي فرضاات 
الترا  وليس لجهة شااخصااه إفترضااا أنهما بممارسااة دور 

لمصاالين  مكن الداةية أو شااي  المسااجد الذي  خ ر في ا
إ جاد تسو ة ما لجهة حكومة مقالة ورئاسة مختَلد عليهاا 
ولكن ما يتمناي اإلثنا  لم يدر ايي بل إ  الرئيس مرساااااااااااااااي 
يتعر  ومعه جماعته بمن في ذلك  بيرهم المرشاااااااد الذي 
علمهم أمثوالت  ثيرة بينها الصمود ولو  ري الخرو ي إلى 

خره  باح حمالت في الصحد المصر ة التي تكاثرت وت
كاال يوم على النااا  بعناااو ن من شااااااااااااااااأ  واحااد من هااذي 
العناااو ن أ   حماال الرئيس الكاااظم اإل اااظااة على أ  يرد 
على االساااااتهانات به بأشاااااد من العقاب وبأسااااالوب من تلك 
التي قاساااى أشاااد المرارة منها ساااياسااايو  وإعالميو  ورجا  
دين في عهود الرئاسااااات الثالث مع تنوع أسااااالير األجهزة 

هذي العهودا لكن  يس سااااااااااايرعل الرئيس مرساااااااااااي ذلك في 
وهو في المقاااباال ال  حقق شااااااااااااااايئااا  من الم ااالاار التي لوال 
تراا  المصااار ين بأنه سااايحققها لما  انوا منحوي بأ اااواتهم 
فر ة الروز التار خيا وعند التأمل في ما  لت إليه مصر 
منذ أ  باتت في العهدة اإلخوانية ير  المتابع مثل حالنا 

  الزمن الذي إنقْااى  ا  أفْاال نساابيا  من الزمن كيس أ
اإلخواني الراهنا  ذلك يتزايد منساااااوب التلااااااام في ضاااااوء 
ما تعيلااه مد  النْااا  المصااري بور سااعيد واإلسااماعيلية 
والسااااااااو س من ت وراتي وفي ضااااااااوء الذعر الناشاااااااا  عن 
فتاو  جاهلية واإلنكمال المتزايد لحر ة السااااياحة ومحاولة 

لثروات النر ياااااة على إحكاااااام إنقْاااااااااااااااااااا  بعض ذوي ا
االحتواء للقرار المصااري من خال  إسااتئجار قناة السااو س 
والثاااار من األهراماااات في الجيزة إلى المعااااباااد والنواو س 
الملكية وربما الحقا  إلى خصااااااااااااخصااااااااااااة السااااااااااااد العالي بل 
وخصااااااخصااااااة حصااااااة مصاااااار من مياي النيلا فما هي من 

ن المحر مات تصاااااااااااابح في ضااااااااااااوء الذبو  اإلقتصااااااااااااادي م
 المحل التا

إزاء هذا الواقع  ير الكر م لللاااااخص المتربع على قمة 
الساااال ة في دولة التسااااعين مليونا ي نجد أ  الرئيس مرسااااي 
الذي  قاسااي  ل أنواع االسااتهانة وال عاله لمقاساااته سااو  
الصااااااااابر الذي يداوي المصااااااااار و  بمواو له همومهمي يتخذ 

إتخاذي  خ وة إعتمدها سالره الرئيس حساني مباروي و سابق
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 للخ وة بمناشدة للمصر ين الوقوف معها
حدثت المناشدة بعدما أد  الرئيس  الة الجمعة وأو  

  في مساااااااااجد الراروق وتمثلت في قوله 2013 ذار /مار 
إنني أحتااااه إلى دعااااء »للمصااااااااااااااالين الاااذين إلتروا حولاااها 

كما أنه ِصبسقا  ا «الجميع فال تنسااوني من  ااالح دعائكمااا
تأثر تأثرا  شاااديدا  حتى  اد يبكي  «ألهراما»لروا ة  اااحيرة 

إ  هؤالء  حبو  العاااجلااة »عناادمااا قرأ اإلمااام قولااه تعااالىا 
وتْاااااااااااايس الروا ة إنه بعدما ا «و ذرو  وراءهم يوما  ثقيال  

إنتهى الرئيس من الصاااااااااااااااالة وخال  خروجااه هتد بعض 
ر س  مصر بتْيع  ا»المصلين الموجودين في المجلسا 

 ا«إلحقها
الته ومناشااااااااااَدته أما الخ وة  التي أتبع بها الرئيس  ااااااااااَ

وتأثري إلى درجة ذرسف الدموع فتمثلت بإ راد رئيس الحكومة 
مار  على رأ   4هلاااااااااااااااام قنديل إلى العراق يوم اإلثنين 

وفد وزاري موساااع ورجا  أعما  ومقاوالت من ال بيعي أ  
معظمهم من الجماعةا ز ارة  ير متوقعة هي األولى منذ 

وم بها رئيس حكومة على شااااارير التسااااااقن ثالثين سااااانةي  ق
ومرفوضاااااااة من نصاااااااد مصااااااار إلى رئيس حكومة   الر 
نصااااااد العراق برحيلهاا لكن مع ذلك فإ  هلااااااام قنديل ال 
 غادر بالحساانى ربما ألنه محظور عليه االسااتقالة إذ  يس 
 سااتقيل فيما هنالك دعوات إلسااتقالة الرئيس مرسااي نرسااهي 

ه أ ْااااااااا  محظور عليه وإ  نوري المالكي ال ينصاااااااارف ألن
نية بمؤازرة رمز ة  اإلساااتقالة و حذِ ر الذين بدأوا إنتراضاااة ساااا
ني  ومساااااااااندة  رد ة  نية من أ  ما  حدث في العراق السااااااااا

 ينذر بحرب صائفيةا
ر م هااذي الظروف البااالغااة التعقيااد  حاااو  المساااااااااااااااؤو  
المصااااااااااري الذي  كاد  ير قادر على السااااااااااير االسااااااااااتعانة 

ي هو على أهبة عدم القدرة على بالمساااااااااااااااؤو  العراقي الذ
ام   -الوقوف ثاابتاا ا وتلاك محااولاة حادثات في زمن  ااااااااااااااااد 

مبارو و انت ةبارة عن مكايدة لدو  الخليج وليست نجدة 
تتسم بالنخوةا ومع ذلك  ا  العراق مستوِةبا  ثالثة ماليين 
مصاااااااااري وسااااااااااهم هذا العدد في تخفيس أزمة اليد العاملة 

 ا  التباد  التجاري  صاااااال المصاااااار ةا وفي الوقت نرسااااااه 
أحيانا  إلى الخمساااااااااااااااة مليارات دوالرا أما ال  فليس أمام 
مصااااااااااااااار أكثر من مليااار دوالر للتباااد  التجااارياا إال  إذا 
كانت مصاااااار اإلخوانية سااااااترتْااااااي نوعا  من التحالد مع 
العراق مثل ذلك التحالد الذي سااااابق أ  اساااااتنب ه الرئيس 

ام حسين في أواخر الثمانينات مجلس »وقْى بإنلاء   د 
 ْااااااااااااااام  ال  من العراق المقتااادر ماااالياااا   «التعااااو  العربي

ومصااااااااااار مبارو المنزوعة العْاااااااااااو ة في الجامعة العربية 
والمؤتمر اإلساااااااالمي والمرتبكة إقتصااااااااد ا  وأرد  الحساااااااين 

هللا  المحتاه اشاااااااااد الحاجة إلى نرن العراق و من علي عبد
حقق ذلك  اااااااااااااااالح اللاااااااااااااااغوف بالمكايدة لمن حولها ولقد 

المجلس قبل أ  يتناثر بعض الغر  لكنه لم  حقق إنقاذا  
ألحدا والتر اق العراقي الحالي بالكاد  سد رمق شعر بالد 

امي  الرافدين و ساااادد التزامات تكلرة إسااااتبد    العهد الصااااد 
الروالذي بااااالعهااااد المااااالكي الحااااديااااديا وال يبقى لمصااااااااااااااار 

الرئيس  اإلخوانياااة ساااااااااااااااو  األدةياااة من النوع الاااذي صلباااه
مرسااااااااااي من جموع المصااااااااااليني وساااااااااايعاود ال لر مع  ل 
 ااااالة جمعةا أعا  هللا مصاااار وأنقذها  ي ال  صاااايبها ما 

 أ اب سور ا وربما  صير العراقا
 0132آذار( ) مارس 11- «الشرق األوسط»صحيفة 

     

نسائم ثقافية وفكرية من الرياض إلى 
 المدينة المنورة

األمة إحترابا  بين  في الوقت الذي تلااااااااااااااهد بعض د ار
أبناء الدين الواحد وسااااااااجاالت سااااااااياسااااااااية تعمِ ق الجروة في 
الصااااد وتعلو أ ااااوات الحقد على أ ااااوات المودة و رترع 
منسااااااوب الغْاااااار إلى حد إ اااااادار الرتاو  التي ال تنهي 
عن إزهاااااق أرواح حر م هللا قتسلهااااا وال تاقر للمنترض حقااااه 

أتينا من المدينة وإنما تصااااااااااااااانِ ره خائنا ااا في هذا الوقت ت
 1434للعام الهجري  «عا اامة الثقافة اإلسااالمية»المنورة 

نساااااااااائم تنعش النرو  التي  كاد اإلحباط  2013الميالدي 
لقا   يايبِ س شرايينها و لخِ ص أميرها العر ق ثقافة واأل يل خا

العز ز  ما  بن عبد بن سااااالما  وتواضاااااعا  الد تور فيصااااال
يثا  رئيسااااا  لديوا  ولي  العهدي أخيه األمير محمد المعي ن حد إنها »هذي الدورة بالقو   «أجندة»األهداف التي تلاااااااااااااملها 

رته في  ر سيرة النبي  ل ى هللا عليه وسل م ونصس تتْمن نلس
العاااالم وإبراز مكااااناااة الماااديناااة المنورة الثقاااافياااة والتاااار خياااة 

أما على الصااااااااعيد التنموي وبالذات في ا «واإلجتماةيةااا
بن  هللا فه خادم الحرميسن اللر ريسن الملك عبدضوء ما أضا

العز ز إلى ما أنجزي إخوانه الملوو سااااااااااعود وفيصاااااااااال  عبد
وخاااالاااد وفهاااد رحماااة هللا عليهم  ااال وفق إمكااااناااات زمااااناااه 
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إ  من »ورا تااهي فاإ  األمير فيصاااااااااااااااال لخ صااااااااااااااااه باالقو  
األهداف أ ْااااااااا  إبراز إنجازات المملكة العربية السااااااااعود ة 

المدينة المنورة وتدةيم األنلااا ة الثقافية في ت و ر وتنمية 
المتنوعااااة وز ااااادة الررص للمباااادعين إلبراز إبااااداعاااااتهم في 

ومن جانبه  وز ر للثقافة ا «إصار الهو ة اإلساااااااااااااااالميةااا
و أدير وشاااااااعر وبأساااااالوب ما قل ود  إختصاااااار الد تور 

َمن أولى »العز ز خوجة تعر س الحدث المهم بعبارة  عبد
افااة اإلساااااااااااااااالميااة  ير الماادينااة أ  تكو  عااا ااااااااااااااامااة للثقاا

ي مسااااتلهما  في تو اااايره هذا قو  الرسااااو   اااال ى «المنورة؟
اللهم حبِ ر إلينا المدينة  ما حب بت إلينا »هللا عليه وسااااااااااااال م 

مكة وأشاااد حبا ا اللهم إ  إبراهيم عبدو وخليلك وإبن عبدو 
ونبياااكي وأناااه دعاااا لمكاااةي وإني أدعوو للماااديناااة بمثااال ماااا 

 ا«ه معهدعاو لمكة و مثل
هللا هو ملااااااااااروع التوسااااااااااعة  والذي أضااااااااااافه الملك عبد

الكبر  للمساااااااجد النبوي على الوجه األكمل والحرص على 
أ  يتم اإلنجاز في مدة أقصاااااااها ساااااانتيني مع مالحظة أ  
التعديالت على المخ  ات النهائية للتوساااااااعة التي سااااااابق 
ه بهااا أتاات بعاادمااا أياادهااا المرتي وهيئااة  بااار العلماااءا  ووجاا 

ير هنا إلى أ  خادم الحرميسن اللااااااار ريسن  ا  وضاااااااع ونلااااااا
المرتي والهيئة في أجواء المرساااااااااااااوم الذي قْاااااااااااااى بتعيين 
ثالثين امرأة في مجلس اللور  وأدره صلر الرأي اللرعي 
في الخ وة التار خية من قبل أ  تذاع وبذلك لقيت الخ وة 

 الترحير وال مأنينةا
ي نرس لكن يبقى للتوساااااااااااااااعااااة الكبر  الحيز األبهج ف

هللا وهذا الحظتاه شاااااااااااااااخصااااااااااااااايا  وأنا أتابع عبسر  الملك عبد
الرْااااااااااائيات ثم عبسر  اااااااااارحات  ااااااااااحد المملكة مالمح 

حيا  قْي  «روضة حار م»اإلرتياح على وجهه وهو في 
بْاااااااااااااااعة أ ام للراحة يوقِ ع على مخ ن التوساااااااااااااااعة للبدء 
بالملااروعا والحظ الحالة نرسااها ألوف النا  من سااعوديين 

معر  » ر عرب ومسااااااااااالمين وأجانر لااااااااااااااااااااااااااووافدين وزوا
الذي  نتا واحدا  من الذين وق عوا  «الر ا  الدولي للكتاب

ضااااااااااااااااا  وهو أمر  حاا  وعرس مؤلراات لهم لقيات الترحيار فساااااااااااااااس
 سااااااااتوجر تسااااااااجيل التقدير لوز ر الثقافة واإلعالم الد تور 

العز ز خوجة وللد تور نا ااار الحجيال  و يل الوزارة  عبد
معر  الذي إنعقد تحت شاااااااااااااعار الملااااااااااااارف العام على ال

وشارو فيه على مساحة تز د على  «الحوار ثقافة وسلوو»
دار  957عارضااااااااااااا  وأكثر من  1216ألد متر مربع  18

ر وهيئة ومنظمة ومؤسااااسااااة حكومية وأهلية وخير ة من  نلااااس
دولة عربية وأجنبيةا والدورة الحالية للمعر  تتوسااااااان  31

ألجواء ال يبةي األولى مناسااااااابتين ثقافيتين الفتتيسن تعززا  ا
  «إعال  المدينة المنورة عا ااااامة للثقافة اإلساااااالمية»وهي 

مااار   12التي رعى احترااا  باادء فعااالياااتهااا يوم الثالثاااء 
العز ز والثانية هي  بن عبد وز ر الدفاع األمير سااااااااااااااالما ولي  العهااااد النااااائاااار األو  لرئيس مجلس الوزراء  2013

رجا  الوصني للتراث المه» الدورة الثامنة والعلاااااااار ن لااااااااااااااااااااااا
وهي الدورة  «مهرجا  الجنادر ة» المعروف باااااااااااااااااا «والثقافة

العز ز  بن عبد هللا بن عبد األولى وقد بات األمير متعر
رئيسااااااا  للحر  الوصني وهو  ما عهدناي في دورات سااااااابقة 
للمهرجا   ا  على خ ى الوالد الكر م من حيا اإلهتمام 

لاااااااااااااااود وهو تعميق مااا  جعاال المهرجااا  يثري الهاادف المن
مرهوم التراث وتعز ز الحرص على الجذور واإل ما  أكثر 
وأكثر بالتار   المجيد لألمة وبالجهاد الذي إتصااااااااااااااارت به 

العز ز ورفاق جهاد التأسااايس  سااانوات الملك المؤساااس عبد
رحماااااة هللا عليهم وعلى الغاااااائااااار الحااااااضااااااااااااااار اللاااااااااااااااي  

اه  بن عبااااد العز ز عبااااد المحسااااااااااااااان التو جري الرمز الوهاااا 
الذي وث ق حببة التأسااااااايس بقلم المركر  «الجنادر ة» اااااااااااااااااااااال

 العز زا المنصد الممتل  انبهارا  بتجربة الملك عبد
في يوم الاااااذهااااااب من بيروت إلى الر اااااا  لمواكباااااة 
فعاليات معر  الكتاب وتوقيع بعض مؤلراتي أمْااااااااااااايت 
بن  لدبلوماساااية والساااياساااية للد تور نزارالجوانر الثقافية واساااااااااعتيس الرحلة أقرأ بلااااااااغد الموجز من التجربة المتعددة 
عبياااد مااادني إبن الماااديناااة المنورة وز ر الااادولاااة لللاااااااااااااااؤو  

دبلوماسااااااي من »الخارجية  ما أوردها في  تاب له بعنوا  
وإلى العرو ة والوجدانية ا «صيبةا مح ات في رحلة العمر

هنالك المرردات المتميزة واألسااااااااااالوب الساااااااااااهل الممتع عند 
في  «الحصااااااااااااااااد»التي هي مح ة الحديا عن الر ا  

شااااأ  »تجربته ذات الساااات مح ات وتلاااابيهها بأ  شااااأنها 
اللوحة الز تية األ ااااااااااااااالية التي قد تلرت إنتباي الناظر  ير 
الخبير الاااذي  حكم عليهاااا من النظرة األولى ولكنهاااا بكااال 
تأكيد تحظى بتقدير وإهتمام وإعجاب الناظر الخبير الذي 

ا نافذا  إلى أعماقها متتبعا  يتأملها بعمق و  يل النظر فيه
أبعادها وزوا اها متذوقا  توز ع الوانها وظاللها وضاااااااااااااااليعا  

رها وأبدع رسمها ا «بتار خها وبتار   سيرة الرنا  الذي  و 
وهااذا التو ااااااااااااااايس النزاري للر ااا  يناادره مع نظرة أزليااة 

العز ز  بن عبد لمدينة الر ا  من جانر األمير سااااااااااااالما 
ة  تبها األمير بخن يدي وتو جنا بها أوردها في ساااااااااياق مقال

معر  الر ا  »عددا  خا ا  عن  1986في يوليو/تموز 
إنعقد في لند  من الملحق األسااااابوعي  «بين األمس واليوم
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التي  نت أا درها وأترأ   «التْامن»اإلقتصادي لمجلة 
تحر رها من لند ا أما العبارات التي تجساااااااااااااد نظرة األمير 

عيدا  عن مدينة الر ا  حتى لو ال أتخيل نرسااااااااااااي ب»فهي 
لم أكن موجودا  فيهااا هنااو  ثيرو  لهم إرتبااصاات بماديناة 
معي نااة شاااااااااااااااهاادت مولاادهم تربوا فيهااا عملوا فيهااا ولهاااي أمااا 
بالنسااااااابة لي فإ  الر ا  هي الوصني التار  ي الماضااااااايي 

 ا«الحاضري العملي المستقبلي األملااا
قافية والركر ة نخلص إلى القو  إ  مثل هذي النسائم الث

"معر   بين الر ا  التي اسااااااتْااااااافت دورة نوةية لاااااااااااااااااااااا
الكتاااااااب"  ااااااا  صواف األلوف من ساااااااااااااااعوديين ومبيمين 
ووافدين على أجنحة المئات من علرات الكتر التي تراوح 
ر  موضااااااوعاتها بين أمور الدين وأمور الدنيا ومن دو  حجس

صيبة »على أي  تر ما دامت ال تتجاوز األ ااااو ي وبين 
على نحو تسمية خالد الفيصل أمير مكة المكرمة  «بةال ي

  2013مار   12لها التي بدأت يوم الثالثاء الماضااااااااي و
ي حدثتا في زمن «عا مة للثقافة اإلسالمية» فعالياتها  ااااااااا

محزو  لكل   مصاااااااااار األزهر ة وسااااااااااور ا األمو ة وتونس 
القيروانيااة والعراق النجري الكربالئي وببيااة د اار األماة من 

إلى اليمن إلى السااااااودا  إلى الرلساااااا ينيسن وفلساااااا ين  لبنا 
العابقة سااااماواتها وشااااوارعها   «حما »وفلساااا ين  «فتح»

وقلوب مواصنيها إما بدخا  القصاااااااااااااااد والكالم الذي يبدد 
بقااا ااا التااللد وإمااا باااألمر ن معااا ا و حمااد المرء المولى عز 
وتعالى على أنه ما زالت هنالك على األر  العربية د ار 

هاال البيااادة فيهااا أ  التعقاال هو السااااااااااااااابياال إلى حاال ير  أ 
األزمات مهما تراقمت و حي و  المناساااااااابات ذات المنحى 
الثقااافي والركري بااالرعااا ااة واإلهتماااما  مااا  حمااد المرء ربااه 
أل  حديا العروبة الذي إنق ع في د ار العروبيين وحلت 
محله أسااااااااااالير التدمير والتهجير ال  غير عن با  األمير 

حد رموز بناة مسااااتقبل األمة إسااااترشااااادا  بماضااااي ساااالما  أ
والدي المؤساااااااااااس وفي ظل أخيه خادم الحرميسن اللااااااااااار ريسن 

ن بها العز زا ولقاد عب ر ولي  العهاد خير  بن عباد هللا الملاك عباد تعبير عما نلاااااااااااير إليه بتْااااااااااامين  لمته التي دشااااااااااا 
الماااادينااااة المنورة عااااا ااااااااااااااامااااة للثقااااافاااة »إن الق فعاااااليااااات 

إذا  انت هذي البالد هي »ةبارة  «2013 اإلسااااالمية للعام
من لق اإلساااااااااااااااالم في أنحاااء العااالم فهي أ ْااااااااااااااااا  من لق 
العروبة في أنحاء العالما والعرب تلاااااااااااار فوا بأ  القر   نز  
بلغتهم وهنا نلاااااااااااااااترو  لنا في المساااااااااااااااؤولية في أ  نحرظ 

 ا«القر  
عسى ولعل يتأمل الغارقو  في غياهر العناد والتحدي 

سالير الهوجاء في هذي األجواء ال يبة و يس والتغيير باأل
 وعدا ذلك فال ر ق سالكة نحو الخراباأ  أهميااة ولي  األمر هي في تحقيق االساااااااااااااااتقرار للرةيااةا 

 2013 مارس )آذار( 13بتاريخ  «الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

     

 م... وآخر غير ذلكموقف محتر  
يوميا وسااااااااااااان الكم الهائل من المواقد التي تتصااااااااااااادر 

الملهد السياسي في لبنا ي المكتوي بانحبا  إعادة التقييم 
من جانر نجوم الرأي العامي الراعلين في إبقاء لبنا  ممرا 

هنالك موقرا   -للغير ومساااااااااااااااتقرا للقلق على المصاااااااااااااااير 
متالزماااا  يلرتاااا  اإلنتباااايم أحااادهماااا محترمي والخر  ير 

لااه حبيقااة  ذلااكا وعناادمااا  قااار  المرء بين الموقريني تتااأكااد
النوا ااا ومعاااد  القااائلينا والااذي يلراات اإلنتباااي أ  الموقد 
المحترمي الذي هو من أجل لبنا  الوصن والعيش الملترو 
واالسااااااااااااتقرار على حا ي حدث قبل ساااااااااااااعات من الموقد 
النبيضي الذي هو ليس لمصاااااااااااااالحة لبنا  الوصني وتذ ير 

يو بزمن التبا ض إلى حد االقتتا  وبسااااااااانوات لم يذق لبنان
ال يس المتجرد وهم األكثر ة التي بقيت  ااااااامتة وساااااااكتة 
عن ضاااايم لبنا  الميليلاااايات ثم لبنا  الدور السااااوري الذي 
انتزع من اللبنانيين سااااااااايادتهم وزرع بذرة عدم الوالء للوصن 
التي ساااااااااقاها بممارساااااااااات أمنية وقمعية  تلك التي  عانيها 

 اللعر السوري منذ سنتينا

ز ااااارة قااااام بهااااا علي عوا  يتمثاااال الموقد المحترم ب
بن  هللا عساااايري ساااارير خادم الحرميسن اللاااار ريسن الملك عبد

العز ز إلى دير مار يوحنا التابع للرهبانية األن ونية  عبد
في بلدة عجلتو ي إحد  بلدات من قة  ساااااااااروا ي والواقعة 
في منتصااااااااااااااد ال ر ق بين ساااااااااااااااحل بحر بيروتي وجبله 

الز ارة بعيدة  ل البعد  المكلل بالثلوه هذي األ اما وجاءت
عن االفتعا ي وإنما تلبية لدعوة من األب أن وا  ضاااااااااااااااو 

 -الحوار المسااااااااااااااايحي »األمين العاااام للجناااة األساااااااااااااااقفياااة 
بن  هللا وهو الحوار الذي صالما وجه الملك عبد« اإلسالمي

العز ز بترعيلهي ومن أجل ذلك  انت ز ارته للراتيكا   عبد
  ولقااي التار خي 2007ني نوفمبر/تلااااار ن الثا 6والثالثاء 

بالبابا بند كتو  الساااد  علاار وحديا العهد في تنصاايبه 
رئيسااااااااااا للكنيسااااااااااة الكاثوليكية ي وهي ز ارة اسااااااااااتهدفت في 
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الدرجة األولى تحريز البابا بند كتو  على الترعيل الملاار 
إليهي وهذا  ا  محور حديا اللقاء الذي اساااااااااااااااتغرق نحو 

تذ ار ة بين الملكي الذي قدم ساعةي تخللها تباد  الهدا ا ال
إلى البابا سااااااااايرا من الذهر والرْاااااااااة المر اااااااااع بالجواهر 
الكر مة وتمثاال من الذهر والرْاااااااااة  صاااااااااور نخلة ورجال 

هللا  ير اار جمالي بينمااا  اااناات هااد ااة البااابااا إلى الملااك عبااد
لوحة تمثل الراتيكا  تعود إلى القر  السااااااااااااااااد  علااااااااااااااارا 

كتو ي الاااذي اختاااار أ  البااااباااا بناااد  - متاااابع  -وأفتر  
فبراير وشاااااااااااااااباااط   11العزلااة اإل مااانيااة معلنااا يوم اإلثنين 

من اللاااااهر نرساااااهي  28قراري االساااااتقالة إعتبارا من  2013
 سااااااتحْاااااار وهو في عزلته ذ ر ات الحببة القصاااااايرة التي 

  حيا تم 266أمْااااها رئيساااا للكنيساااة الكاثوليكية والبابا 
هللا خال   دي مما سااامعه من الملك عب2005تنصااايبه عام 

لقائهما في شاااااااأ  أهمية الحوار بين األد ا  والحْااااااااراتي 
إ  اللااااااااعوب تجمع بينها قيم ملااااااااتر ةي »وقوله بالتحديدا 

«اا وإ  خير تعبير لهذي البيم هو ما جاءت به األد ا ااا
وما  نت أسااااااااااااااامعه من  الم في منتهى الرقي من األمين 

عالمي للحوار العز ز ال بن عبد هللا مر ز الملك عبد»العام 
بن  الرحمن بن عبد ي فيصاااااال«بين أتباع األد ا  والثقافات

معمري حو  ت لعاااات المر زي الاااذي يتخاااذ من فييناااا مقرا 
لهي يوضاااااااااح لنا  ل التوضااااااااايح البعد اإلساااااااااتراتيجي لرا ة 

العز ز في شأ  الحوار بين األد ا   بن عبد هللا الملك عبد
 بيةامبادرة السالم العر  - عمليا   -الذي  عزز 

في تلااااك الز ااااارة التي لباااااهااااا السااااااااااااااارير علي عوا  
عساااااايريي الذي ال  خلو لقاء  قوم به أو تصاااااار ح يدلي به 
من التمني على رموز العمل السياسي الرسمي والمجتمعي 
بأ   كو  الوفاق سااااااااااابيلهم إلى تحقيق االساااااااااااتقراري و رعل 
ذلك هد ا بتوجيهات البيادة الساااااااااااااااعود ةي التي هي دائمة 

تنبيه والنصاااااااااااااااح  ي ال تتكرر حببة ما قبل إتراق البذ  وال
ال ائداا في تلك الز ارة العساااااااااااااااير ة إلى دار مار يوحناي 
ساااااامع من  اااااااحر الدعوة األب أن وا  ضااااااو  الما بالغ 
الود ومن نوع الكالم الذي سااااااااابق أ  سااااااااامعه من الم را  

راعي أبرشاااااااااااااااياااة بيروت للموارناااةي الاااذي قاااا   م ر بولس
  خال  اسااااااااااااااتْااااااااااااااافة 2013ير فبرا 22يومذاو والجمعة 

مارونية متميزة للساااااااااارير عساااااااااايريي هدفها ت يير الخاصر 
إننا نعبر عن عرفاننا »السااعودي نتيجة تصاارف مبغو ا 

ه للبناا ي وعن  للمملكاة اللااااااااااااااابيقاة من أجل  ل دعم قدمتاس
محبتنا في لبنا  للمملكة العربية السعود ة اللبيقة الكبر ي 

لااذي هو في نظرنااا رمز العز زي ا بن عبااد هللا وللملااك عبااد

وجاء  الم األب أن وا  ضاااااااااو بعد «اا في دنيا العربااا
هللا إلى الراتيكا ي ثم قوله  اسااااااااااتحْاااااااااااري لز ارة الملك عبد

إ  حْورو معنا »للسرير ممثل خادم الحرميسن اللر ريسنا 
هو فعل محبة مقدساااااةي وتأكيد أ  المسااااايحيين والمسااااالمين 

«ا اإلسالمي الملترو -هم أمة هللاي أمة العيش المسيحي 
في السااياق نرسااهي الذي مبتدأي حوار األد ا  ومنتهاي حوار 

العز ز  بن عبد هللا الحْاراتاا حوارا ي يراهما الملك عبد
بمثابة خر  ة صر ق ينعم به الجميع في القارات الخمسي 

 شرقا و ربا وشماال وجنوبا ووس اا
الموقد الكالمي »أما رد عسااااااااااايريي وهو ما أقصااااااااااادي 

ي فكاا  الثنااء أوال على دور الرهباا  الموارناة في «لمحترما
التعليمي والمحااااافظااااة على اللغااااة العربيااااةي وتربيااااة النشءي 
وتعز ز الوحدة الوصنيةي والتجذر في األر ي وتعميم روح 

هللا  الحواري واإلنرتااااحي مْااااااااااااااايراااا حو  ز اااارة الملاااك عباااد
يني مدماو أساااااسااااي في مساااايرة الحوار الد»للراتيكا  بأنها 

والثقاااافي الاااذي يولياااه خاااادم الحرميسن اللااااااااااااااار ريسن إهتمااااماااا  
ثم ال بد من أ  يذ ر السااارير عسااايريي على ما «ا خا اااا

العز ز  هو معروف عنه وعن السااارير السااالد الد تور عبد
خوجه قبل تعيينه وز را للثقافة واإلعالمي بالرأي الساااااااعودي 

« المسيحي الملترو -العيش اإلسالمي »الثابت في شأ  
 «انموذه راق  حتذ  به»الذي هو في لبنا  

  و  الحااادياااا حو  هاااذي األجواء ال يباااةي المنااادرجاااة 
ي الاااااذي  حااااااو  «الموقد المحترم»تحااااات ماااااا نر  أناااااه 

أ حاب الموقد الذي ليس  ذلك تعكير  روي من خال  
ةبارات مبغوضااااااااااااااة ومتجنيةي مثل قو  الجنرا  ميلااااااااااااااا  

ديق بعد عداوة هللا والصاااااااااااااا عو ي الحليس الماروني لحزب
ار األساااااااااااادي في مؤتمري الصااااااااااااحافي  للحزب وللرئيس بلاااااااااااا 
األساااااااابوعي في اليوم التالي لنصاللة السااااااااعود ةي من دير 

إ  إترااااق ال اااائد  ساااااااااااااااتحق »مااااروني في  ساااااااااااااااروا ا 
ي وهو قو  منقوص االتزا  ومساااايء إلى علاااارات «المزبلة

الساياسايين اللبنانييني من نواب وراسااء حكوماتي شاار وا 
جتماعات ال ائد التي إنتهت إلى تثبيت لللاااااااااااارةيةي في إ

قبل أ   كو  مساااايئا إلى المملكة العربية السااااعود ةي إذ ما 
كا  للبنا  أ   ساااااااااااااااتعاد  وصن وشااااااااااااااارةية لوال ساااااااااااااااعيهم 
الملااكورا وتسااتحق  اارحات مذ رات الدبلوماسااي العر ق 

دبلوماسي من صيبةا مح ات »نزار عبيد مدنيي المعنونة 
قراءة متااأنيااة من جاااناار الجنرا  عو  ي «في رحلااة العمر

وب انته من نواب ووزراءي ساااكتين دائما عن زالت لسااانهي 
ي وعااادم تعاااامااال «إ  إترااااق ال اااائد مزبلاااة»من نوع زلاااة 
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زةيم »هؤالء مع  الم جنرالهم على أنااااه  الم عااااابر من 
وحتى لو  ا  إنزعاه الجنرا  ناشئا عن أنه «ا خفيس الدم

أ  دير مار يوحنا في عجلتو  لم  لارو في ال ائد وعن 
أراد تسااااااااااجيل موقد ودي تجاي السااااااااااعود ة وفي شااااااااااخص 
السااااااارير علي عوا  عسااااااايري  ْااااااااف إلى موقد راعي 

م ري وهو ما ال يتحمله  أبرشاااااااااااااااية بيروت الم را  بولس
الجنرا  المسكو  بهاجس زعامته لرمز المارونية السياسية 

لاعر فإ  ذلك ال  جيز له عدم احترام جوهر م -كسروا  
األكثر ااة اللبنااانيااةي بمن فيهااا األكثر ااة المااارونيااة التي تر  
أنه لوال ال ائدي حيا ولد اإلتراق مثل ترتح شاااااااتالت ورد 
تلك المن قة الالمثيل لعبيرهاي لكا  ثالثة أرباع اللبنانيين 
بااااتوا خااااره الوصن ولكاااا  لبناااا  الميليلاااااااااااااااياااات أو لبناااا  

لساااااارير عساااااايري السااااااوري هو السااااااائدا ومن هناي نر  أ  ا
 2013مار   18يوم اإلثنين « دير مار يوحنا»سجل في 

الموقد المحترمي وأ  الجنرا  في اليوم التاااالي من معقلاااه 
هد  «ا  ير ذلك» الااااااااااااي سجل ذلك الموقد «الرابية»في 

ن التعبيرا  هللا الجنرا  إلى حسس
 0132آذار( ) مارس 30 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

يان المحيران والتحرشان النأيان العرب
 الدوليان الخبيثان

ز ارة الرئيس باراو أوباما إلى إسرائيل والسل ة الوصنية 
 2013مار  و ذار   20الرلساا ينية واألرد  من األربعاء 

وما قيل من معسو  الكالم فيهاي أضافت  22إلى الجمعة 
المز د من الحيرة إلينا في أمر هذا الرئيس الذي افترضاااااااانا 

كو  باادا ااة اعتاادا  في الموقد األمير ي تنتهي أنااه ساااااااااااااااي
بالتدره إلى موقد عاد  بلااأ  الموضااوع الرلساا ينيا  ما 

ي 1990أ  الز ارة جعلتنا نساااااتحْااااار واقعة حصااااالت عام 
ام  في قمة عربية إسااااتثنائية اسااااتْااااافها عراق الرئيس  ااااد 
حسااااايني ونحن نعيش أجواء قمة عربية دور ة اساااااتْاااااافها 

مااار   28مير دولااة ق ر يوم بن خليرااة أ اللاااااااااااااااي  حمااد
ي اتخذت على مْااااااااااااض وتردد دولتا النأي المحير 2013

العراق ولبنا  قرارا بتجليس المعارضاااااااااااااااة في مقعد الدولة 
السااااااور ةي و انت م البة بقرارات حاساااااامة ومنها ما يتعلق 

بإعال  موقد من مبادرة السااالم العربيةي بمعنى هل تبقى 
ت و  تعليقااا ال  عاااد  على ال اااولااة في انتظااار ترعيلهااا أم

النظر فيااه إال إذا  اااناات هنااالااك جااد ااة للتعاااماال معهااا من 
جاااااااناااااار ال رف األمير ي الموحااااااد إزاءهاااااااا ونقصااااااااااااااااااااد 

اإلسااارائيلي  -الموقد األمير ي « األمير ي الموحد» باااااااااااااااااا
مدموجااا خال ة تلك الواقعة أ  القادة العرب  انوا اترقوا 

ايو وأ ااار  ماا 28على عقااد قمااة إساااااااااااااااتثنااائيااة يوم اإلثنين 
في بغاادادا وبااد  أ  تباادي اإلدارة األمير يااة ونحن  1990

هنااا نتحاادث عن أمير ااا جوره بول األب  بعض التااأييااد 
لهذا الجمع العربي البيادي وتلاااااااااااااااجعه على إتخاذ موقد 

اإلساااااااارائيليي فإ   -لمصاااااااالحة التسااااااااو ة للصااااااااراع العربي 
ن اإلدارة تلك انتهزت مناساااااااابة إجتماع وزراء الخارجية الذي

مايو وسااااااااجلت موقرا  22كانوا عقدوا إجتماعا يوم الثالثاء 
متحرشاااااااااااااااا خبيثا يتمثل بمذ رة إلى األمانة العامة للجامعة 

ي حيا جاء فيها «التحذير األخوي »تْااااااااااامنت ما  لااااااااااابه 
نأمل أ  يتراد  الزعماء خال  القمة الحماساااااااااااااااة »التيا 

اللرظياااة المررصاااة ونحثهم باااد  ذلاااك على اإلهتماااام بمنهج 
ء  عزز  فاق تحرو حبيقي نحو مساااااااااايرة السااااااااااالما  ما بنا

نأمل أال تصااااااااااااادر القمة العربية أي بيا  قد  عتبر محاولة 
للوقوف ضااااااااد حق اليهود السااااااااوفيات في الهجرة أو ضااااااااد 

 «امصلحة إسرائيل األساسية في قبولهم داخل إسرائيلااا

كانت المذ رة التحرشاااااااااااااااية تحذيرا أكثر منه تمنيا على 
 انت أ ْااا خروجا على األ ااو ا و انت القادة العربا و 

في مجملها  وتا إسرائيليا بالو الةي أي ما معناي أ  إدارة 
الرئيس جوره بول األب تنوب عن إسااااااااااااااارائيل في توجيه 
هذي المذ رة التي هي أشااااااااااااااابه بالتحذيرا ومن جانبها فإ  
األمانة العامة أخذت علما ووزعت نسااخا من المذ رة على 

األمر ال يتجاوز أخذ العلمي لوال أ   الدو  األعْاءا و اد
 الدولة المْيرة نلرت المذ رة مع تعليق حولهاا

في نها ة األمر  انت المذ رة حلقة من المسااااااااااااالسااااااااااااال 
البوشاااااااااااااااي الذي انتهى إلى نبذ العراق  رقم  اااااااااااااااعر في 

اإلسااارائيليي وهذا حدث نتيجة التلاااجيع  -الصاااراع العربي 
ام حسااااااين لكي  غزو ا لكو تي إلى الْاااااامني للرئيس  ااااااد 

ضاااااربه شااااار ضاااااربة بعد ذلكي وهذا ما تعيلاااااه األمة حتى 
 ال  للسنة الثالثة والعلر ن على التواليا

 ساااااااااانة تسااااااااااجل روساااااااااايا فالد مير بوتين موقرا   23بعد 
بالخبا نرساااااااااااااااه و تمثل في أ  وز ر الخارجية  تحرشااااااااااااااايا  

سااااير ي الفروف لم ينتظر ترعيل قرار القمة بلااااأ  إعتبار 
في شااااااخص رئيس االئتالف الوصني  المعارضااااااة السااااااور ة
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معاذ الخ ير تمثل ساااااااااااااااور اي فانتهز وجود وز ر خارجية 
تايالند في موسااااااكو وقا  في مؤتمر  ااااااحافي عقدي معها 

اسااااااااتقبلنا نتائج قمة الجامعة العربية في الدوحة بأساااااااادي »
وأقو  بصااااااااااراحة إ  جوهر القرارات التي اتخذت يلغي في 

إلى المراوضااااات بين  حبيقة األمر بيا  جنيس الذي يدعو
الحكومة والمعارضااااااااةي وأنا ال أر   يس  مكن لألخْاااااااار 
اإلبراهيمي بعااد ال  أ   عتبر مبعوثااا ليس لألمم المتحاادة 
فقني بل للجامعة العربية أ ْااااااااااااان وحتى من دو  الت رق 
إلى قرار الجاااامعاااة الاااذي  سااااااااااااااامح بتور اااد الساااااااااااااااالح إلى 

كن المعاارضااااااااااااااااة ومد  تنااساااااااااااااااباه مع القاانو  الدوليي  م
االستنتاه بأنه يهدف إلى تلجيع المجابهة وتلجيع صرفي 

ثم «ا النزاع على االساااتمرار في الحرب حتى اإلنتصاااارااا
في اليوم نرساااهي يوم  ااادور قرار الجامعةي أكمل المندوب 
الروساااااااي لد  األمم المتحدة فيتالي تلاااااااور ين الذي ارتبن 

حة على قرارات دولية  انت عمليا لمصل« الريتو» اسمه بااااا
سااااور ا النظام والمعارضااااةي تحديد الموقد الروسااااي بالقو  

إ  روساااااااايا تعار  بحزم أي محاولة لمنح مقعد سااااااااور ا »
لد  األمم المتحدة إلى المعارضاااااااااااااااة أل  مثل هذا التغيير 

 «اسيقو  سمعة األمم المتحدةااا
ما يلرت اإلنتباي أنه ال األمانة العامة للجامعة العربية 

يرة وال الدو  التي اتخذت القرارات وال حتى الدولة المْااااااااااااا
قي قمة الدوحةي التي سااااجلت روساااايا إعتراضااااها عليهاي لم 
ترد على الموقد الروساااااااااااااي المتحرل ببيا   رند التالعر 
من جاااناار  رملين بوتين منااذ اللاااااااااااااااهر ن األولين للمحنااة 
الساااااااور ة و ر ز بالقرائن على مواقد  المية ومسااااااااعدات 

ام بلاااااااري األمر الذي وتحر ْااااااات من جانر روساااااايا لنظ
زادي اقتناعا بأ  بقاءي هو في عدم تلجيعه العملي للتسو ة 
الساااااااااااياساااااااااااية وإفلااااااااااااله للمهمة األممية األولى التي توالها 
األمين العام السااااااابق لألمم المتحدة  وفي أنا ي ثم للمهمة 

العربية التي توالها األخْااااااار اإلبراهيميي وقبل  -األممية 
ربية المماثلة للمبادرة بلااااأ  األزمة ذلك رفْااااه للمبادرة الع

اليمنيةاا بل قد  جوز القو  إنه لوال الموقد الروساااااااااي لما 
كا  للمحااوالت التي نلاااااااااااااااير إليهاا أ  تتعثر من دو  أ  
 عني قولناااا هاااذا أ  دور إيرا  لم  كن هو الخر فااااعالا 
لكن الرعالية األهم هي للدور الروساااااي لكو  روسااااايا تملك 

ر ال تحبذي  صاادر عن مجلس األمني حق النقض ألي قرا
في حين أ  ما تملكاه إيرا  هو مجرد وقراة لبعض الوقت 
قد تصاااااااال إلى ساااااااااعة على منبر الجمعية العمومية لألمم 
المتحاااادة  قو  فيهااااا الرئيس محمود أحماااادي نجاااااد الكالم 

الذي يبهر جمهوري في الداخل وجماهير األعماق اإليرانية 
اليمني وحديثا في مصااااااااااااار في لبنا  وبعض دو  الخليج و 

اإلخوانيااةي أكثر ممااا  مكن أ   ريااد بالديا وهاذا حادث في 
الادورتين األخيرتين للجمعياة وقاد  حادث في الادورة المقبلة 

 بعد خمسة أشهرا
والقو  إ  الرد واجر أل  الموقد الروساااااااي المعتر  
على قرارات القمااة في مااا يتعلق بااالمحنااة الساااااااااااااااور ااة  ااا  

يئا للدو  العربية في شااااااااااااخص تحرشااااااااااااا خبيثا و ا  مساااااااااااا
الجاااامعاااة تمااااماااا مثااال التحرل األمير ي الاااذي لخصاااااااااااااااناااا 
مْااااامونه في إشاااااارتنا إليه م لع هذا المقا اا ونقو  ذلك 
مع األخذ في اإلعتبار أ  فعالية الخ وة النوةية للجامعة 
وعلى مساااتو  القمة بتجليس رئيس االئتالف الوصني معاذ 

دولة السااااور ةي وهو الخ ير بعد اسااااترضااااائه على مقعد ال
أمر  ير مسااااابوق لكي يتم البناء عليهي معنو ة وال تختلد 
من حيااا الرعاااليااة عن تلااك الخ وة المتمثلااة بحصاااااااااااااااو  
الساااال ة الوصنية الرلساااا ينية على مقعد الدولة المراقر في 
األمم المتحاااادةا لكن األمور مااااا زالاااات في باااادا اااااتهااااا في 

لتمني في انتظااااااار الخواتيم على مااااااا  جوز االفترا  وا
الدورة العاد ة المقبلة للجمعية العمومية في األمم المتحدة 
في سااااابتمبر وأيلو   المقبلي حيا  مكن في هذي األشاااااهر 

في « دولة المعارضاااااااااااة»الخمساااااااااااة اتسااااااااااااع رقعة تجليس 
وتمكين معاذ الخ ير من الوقوف « دولة النظام»سرارات 

عود خ يبا على منبر األمم المتحدةي وفي هذي الحا  ال  
الروسااااااي حاضاااااارا و ل ما  مكن أ   رعله فيتالي « الريتو»

ما سااااااامعناا ما »تلاااااااور ين هو مغادرة القاعة ت بيقا لمبدأ 
 «ارأيناا ما اعترضنا

وأمااااا بااااالنسااااااااااااااابااااة إلى واقعااااة التحرل األمير ي  مااااا 
أوجزناهاي فإ  الرد عليها وإ  صا  زمن الرد هو في مذ رة 

مير ية تتْااااااااااااامن الرأي من الجامعة العربية إلى اإلدارة األ
العربي اللاااامل في ساااياساااة أمير ا في المن قة والذي  قا  
في الكواليس وفي اللقاءات الثنائية بين  بار المسااااااااااااااؤولين 
العربي وخال اااته أ  العالم العربي في حيرة من أمر هذي 
الساااااااااااااااياساااااااااااااااة منذ الرئيس الثالا والثالثين تروما  وحتى 

هل هي لتكرير شاااااااااااااااعوب الرئيس الرابع واألربعين أوباماي 
األمة بهذي السياسة بدليل أ  خيبة األمل الناشئة عن ز ارة 
الرئيس باراو أوباما إلسااااااااااااااارائيل ورام هللا واألرد  وما قاله 
وأظهري خال  الز ارةي هي بحجم بارقة األمل برئاساااااااااته في 

إلى المن قة وإلقاء م العته اللاااااااااااااااهيرة  2009ز ارته عام 
رة قائال فيها ما يثلج الصاااااااااااااادر من على منبر جامعة القاه
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ياساااااااااااااااة  -العربي  اإلساااااااااااااااالمي المحتقن غيظا من السااااااااااااااا
األمير يةا وهو في م العته تلك سااااااااااااااااهم في إبقاء مبادرة 
السااالم العربية على ال اولة لكن هذي المبادرة باتت تحتاه 
إلى ال ي قليال  ي ال نرااااااجاااااأ قبااااال مؤتمر عربي على 

د ة المقبلة للجمعية مسااااااااااتو  القمة أو حتى قبل الدورة العا
العمومياااااة لألمم المتحااااادة بعملياااااة تحرل خبياااااا تتمثااااال 

في تحذير العرب من م البة الوال ات  1990كاألولى عام 
المتحدة بتحديد موقد واضااااااااااااح من القد  التي تتسااااااااااااارع 
عملية قْااااااااااامها من جانر الصاااااااااااهاينةي وبنقل موضاااااااااااوع 

بما الدولتين من الثرثرة إلى التنريذا ومثل هذا التساااااااااااو س ر 
كا  موضاااااااااااااااع ترهم في الوال ة األولى للرئيس أوباما على 
أساااااا  أ  الحسااااام  ع ل عليه حلم الروز بوال ة ثانيةي أما 
وأنه فاز بأربع ساااااااااااانوات أخر  فإنه إلثبات حساااااااااااان النيةي 
ولكي  كو  رئيسا تار خيا وليس عابراي فإنه  حقق ذلك إذا 

يوم أكد  اااادق وعوديي فال  محو في ليل إساااارائيل نتنياهو 
 الم نهار منبر جامعة القاهرة  2013مار   20األربعاء 

ي ووعودي التي 2009يونيو وحز را   عام  4يوم الخميس 
بن  هللا سااااااااااامعها منه خادم الحرميسن اللااااااااااار ريسن الملك عبد

 االعز ز الذي  حترم المبدئيين عبد
 2013أبريل )نيسان(  13 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 ىومسم سماً إ.. تكليفا وتأليفاً  لبنان الحكومة
 عكس االساام المتميز إحساااسااا بال مأنينة واالسااتبلااار 
بالخيري خصااااو ااااا عندما  كو   اااااحر االساااام ساااايتولى 
مسااااؤولية بالغة األهمية مثل مسااااؤولية ترا  حكومة تدير 
شاااؤو  البالد والعبادا وتتعاظم األهمية عندما تكو  أحوا  

ْاااااااع سااااااانوات في لبنا  البلد على نحو ما هي عليه منذ ب
الوالءات الخارجية المنتلاااااااار في بعض « فيرو »المبتلى 

 أوساط أهل السياسة والحزبية والحر يةا

يوم تساااااالم رفيق الحر ري رئاسااااااة الحكومة للمرة األولى 
م في العهاااااد األو  1992أكتوبر وتلااااااااااااااار ن األو    31
كاااا  الرجااال في الثاااامناااة واألربعين من « لبناااا  ال اااائد»

إنااه في ذروة العمر النلاااااااااااااااين والحيو ااة والهمااة العمر أي 
القو ةي وجاء وقد أنعم هللا عليه بثروة ال تحوجه إلى نهر 
المااا  العاااما وإلى هااذي النعمااة  ااا  هنااالااك التراااف عربي 

حوله ال نظير له في دنيا اإللترافات  ونه لم  قتصاار على 
مساااندة خليجية له وإنما اتسااع مد  المساااندة إلى األوساااط 

في نادي أ ااااااااااااااحاب  ولية ما أهله أل   كو  حاضاااااااااااااارا  الد
القرارا أما  يس  سااتريد و ريد بالدي من هذا الحْااور فإ  
األمر يتوقد على  ياساااااااااااااااته وحذاقته وأسااااااااااااااالوب تخاصبه 
وا تنامه الررص والمناسااااابات والحرص على رفع منساااااوب 
الثقة به بحيا تصل إلى ما و لت إليه في شخص رفيق 

 و ربا   لى إرتياح أهل القرار عربا  الحر ري الذي اساااااتحوذ ع
 للخصه من الخليج إلى ما بعد المحينا وشرقا  

ومن محاساااااااااااان اختيار الباء أسااااااااااااماء أبنائهم أ  بهاء 
الدين الحر ري اختار البنه إساااام رفيق وهذا بدا تأشاااايرة في 

ساااااااااااانة  16نرو  اللبنانيين الخارجين من أهوا  اقتتا  دام 
ل الوجود السااوري العسااكري واجه خالله اللبنانيو ي وفي ظ

والسااياساايي أبلااع أنواع القهر والعوز والرلتا  األمنيي ولذا 
فإنهم رأوا في رفيق الحر ري أنه سااااااايترفق بهم و كو  على 
درجااة من إعتماااد الحنيااة والحر ر ااة في التعاااماال بااأماال أ  
تنحساااااااار الثار النرسااااااااية و أخذ اإلنسااااااااا  اللبناني المثخن 

من الكثير الااااذي  حتاااااجااااه من  بو الت االحتراب القلياااال
 ال مأنينةا

كا  رفيق الحر ري عند حسااااان الظن به واسااااات اع في 
ظل الببْاااة الحديد ة األساااد ة ابنا بعد أب أ   حقق لبني 
قوماااه ماااا  اااأملوناااه مناااها ولو أ  الغااادار ن لم  غتاااالوا رمز 
الحلم الذي  انت بلاااااااااااااااائري بدأت تتحقق خ وة بعد خ وة 

  على أرضهالكا  لبنا  ال  جنة هللا
ما أوحاي لجهة االسااااااااااااااام رفيق الحر ري  اد يتحقق مع 
ابنااه  و  االسااااااااااااااام هو ساااااااااااااااعااد األمر الااذي  جعاال النااا  
 ستبلرو  خيرا و حقق اإلبن السعادة التي  انت أحد بنود 

والدي يرد من خاللها لللااااااااااعر الذي أحبه جمائل « أجندة»
اإللتراف حوله ر م أنه لم  أت من بيت ساااياساااي وإنما هو 
ابن أسااااااارة بساااااااي ة وعصااااااااميةي وأنعم هللا على األب بهاء 
الدين الذي  عمل بسااااااااتانيا باألجرة اليومية بنعمة اللااااااااكري 
وعلى اإلبن رفيق بنعمة الساااااعي والمثابرة وتحمل الملاااااقةي 
حاااالاااه في ذلاااكي مع اختالف الظروفي حاااا  ماااار ر ااات 

اتلااااار الراحلة حديثا التي جاءت إلى قمة السااااال ة شاااااأنها ت
و  تلرشلاا فكانا عالمتين بارزتين في التار   شأ  ونست

السااياسااي لبر  انيا العظمىي من أساارة بسااي ة حيا أبوها 
 ملاااك متجرا  اااااااااااااااغيرا باااالكااااد  كري العاااائاااد مناااه مواجهاااة 
مت لبات العيشا ولقد حاو  اإلبن الرئيس سااااااعد أ   كو  

إ  الرتى »الصااااااااااااااارحة التالية من والدي الرئيس وعلى مبدأ 
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لكن « من  قو  ها أنا ذا»وليس فقن « يمن  قو   ا  أب
المكااائااد  اااناات  ثيرةي ولترااادي مراااعياال المكااائااد ومنهااا أ  
 صااايبه ما أ ااااب والدي الرئيس الذي  حتْااانه تراب بقعة 
مسااااجد محمد األمين إحد  أبرو إنجازاته في قلر أسااااواق 
بيروتي فإنه ا ترب مْااااااااااااااا را وليس مختارا بين الر ا  

لْااااااااايق من أنه ليس بين الذين والبيت البار ساااااااااي  اظما ا
رأوا فيه  ااااااااااااااورة والدي الذي أضاااااااااااااايس اساااااااااااااامه إلى قائمة 
الزعامات المتميزة للعا اااااامة بيروت بدءا بر ا  الصاااااالح 

 ثم  ائر سالم وسليم الحصا
مع تمااام ساااااااااااااااالم يتكرر األثر الااذي  حاادثااه في النرس 
اللبنانية إساااااااااااااام من يترأ  الحكومة في الزمن الصااااااااااااااعرا 

ه األحوا  قبل ترا  رفيق الحر ري وقياساااااااا بما  انت علي
وبين ما هي عليه صوا  ثالث سااانوات سااابقت تكليس تمام 
سالم تلكيل الحكومةي  جوز القو  إ  إسم تمام سالم ابن 
البيت السااااااااااااياسااااااااااااي العر ق يوحي بال مأنينة وبأ  األمور 

على نحو القو  اللاااائعا وهذا  عود « تمام التمام»ساااتكو  
جماع حصاال عليه لبنانيا وحيا أ ْااا إلى أ  ما  لاابه اإل

بدا األمر و أنما الرجل موضااع رضااا األصراف الراعلة في 
ساااحة العمل السااياسااي والحزبيي تتصااارع فيما بينها حو  
التوجهات والساااااااااااااالح وخالف ذلك إال أنها تراي األفْااااااااااااال 
للترا  في هذي المرحلةا بل قد  جوز القو ي إ  اللبنانيين 

لمنقسااااامة بين صيرين شاااااهير ن الحائر ن في أمر األصراف ا
ير اااادونااااه ضااااااااااااااامنااااا أ  «  ذار 8»و« و ذار  14»همااااا 

و كو  « لبنا  واحد ال لبنانا » ساااااااتحْااااااار شاااااااعار والدي 
وبذلك تنقلااااااااع من سااااااااماء «  ذار واحد ال  ذارا »شااااااااعاري 

لبنا  السااااااااااااياسااااااااااااية  يوم اإلحباط و سااااااااااااتعيد لبنا  أجواء 
اختيااار  التراااا ا وعنااد التااأماال في اإلرتياااح الااذي قوباال بااه

تمام ساااالم لتلاااكيل حكومة منذ اللحظة األولى التي أصلق 
 14»فيها سااااااااااااعد الحر ري إساااااااااااام تمام المنتمي إلى صيس 

مع أ  في هذا التيار « تيار المستقبل»وليس إلى « و ذار 
من يت لع إلى المنصااااااري نر  أ  هذا اإلرتياح  لاااااابه في 
 بعض مقتْاااياته ذلك الذي قوبل به اختيار رفيق الحر ري 
من أكثر ة اللبنانيين شاااااااااااااااعبا ونوابا في أكتوبر وتلااااااااااااااار ن 

ا باال إ  اللرتااة النوةيااة من جاااناار المملكااة 1992الثاااني  
العربية الساااااااااااااااعود ة إزاء اختيار تمام حققت للرجل ترحيبا 
أكثر وتحرظاات أقلا والماألوف وفق قواعد البروتو و  أ  

يس اإلتصاااااا  يتم بالتهنئة بتلاااااكيل الحكومة ونيلها الثقة ول
قبل ذلكي ولكن البيادة الساااااااعود ة رأت عين الصاااااااواب في 

ومن خال   2013اختيار تمام سااااااااالم عله  حقق في عام 

اقتباساااااااااااااا لروحية مرردات « حكومة المصااااااااااااالحة الوصنية»
صالما اتساااااااامت بها مرردات التخاصر عند والديي ما تتمناي 
المملكة و ت لع إليه اللعر اللبناني ولخصه ذات يوم قبل 

لو ترو اللبنانيو  دو  التدخل في »والدي بعبارة  ساااااااانة 21
وحيا إ  «ا بلدهم وشؤونهم لكانوا اختنقوا من شدة العناق

المتدخل األكبر أي النظام البلااااااااااااااااري  عاني ال  و الت 
احتراب ال ساااااابقة لبلااااااعته فإ  أمام اللبنانيين الذي صالما 
اكتووا بجمر التدخل السااااااوري و ير السااااااوري في شااااااؤونهم 

ى األقااال باااد  العنااااق إلى درجاااة االختنااااقي أ  يلتروا وعل
حو  تمام سااااالم رئيسااااا لحكومة عابرة من شااااأ  و ااااولها 
إلى بر السااااااااالمة أ  تحقق الحوار الوصني المسااااااااتعصااااااااي 
إنجااااازي والمساااااااااااااااتحاااار تحبيقااااه من خال  لقاااااء الحوار ين 
ورئيسااااااااهم ميلااااااااا  سااااااااليما ا وهذا ما ر ي اللبنانيو  عندما 

وهو ما زا  الرئيس المكلد المأمو   ساامعوا أ  تمام سااالم
منه تلاااااااااكيل حكومة الرضاااااااااا والتراضاااااااااي تلقى المسااااااااااندة 

العز ز ومن  بن عبد هللا باإلتصاااااا  الهاتري من الملك عبد
وبرقيااة وتمنيااات خال  لقاااءات تر اات ان باااعااا بااأ  لبنااا  ولي  العهد األمير سااااااااالما  و ا  فاتحة اتصااااااااااالت هاتفية 

د امت اااء الصاااااااااااااااهوةا مع مثاال الرااار   كبو ثم  ساااااااااااااااتااأن
مالحظة أ  الذي  ميز لبنا  عن  يري من ببية اللااابيقات 
الرئاساااااااية هو أ  اساااااااتيالد الحكومة لديها  ساااااااتغرق دقائق 
وسااااااور ا على ساااااابيل المثا  ال الحصاااااار   أ  تتم تساااااامية 
اللاااااااااااااخص المترئس والوزراء سااااااااااااالرا و ذاع النبأ ومن دو  

نالتهم حظوة الحاجة إلى الملاااااورات وال اسااااتمزاه رأي من 
الترئيس والتوز ر بينماااااا العكس تمااااااماااااا في لبناااااا  حياااااا 
التكليس يتم بعد ملقة والتأليس بعد ملقاتي وحيا لالسم 
ومسااماي أبلغ التأثير في نرو  النا ا عسااى ولعل  حالد 
الوعي بعض المع لين و حرظ خير الحااااااااافظين وأرحم 

شاائة الراحمين لبنا  من تداةيات إفلااا  لحظة االنرراه النا
عن اختيار تمام  اااااااااائر ساااااااااالم لتلاااااااااكيل حكومة لبنانية 

 الوالء عروبية الهو ا
 2013أبريل )نيسان(  20_« األوسطالشرق »صحيفة 

     

 القمح مستعِبد اإلرادة المصرية
ين بق على أحوا  مصاااااار القمحية ونساااااابة إلى القمح  
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قو  اللااااااااااااااعر العربي في زمن الجمل الذي  ا  سااااااااااااارينة 
كالعيس »ال ساايارات وال صائرات للتنقلاا  الصااحراءي حيا

«ا في البيااداء  قتلهااا الظمااااا والماااء فوق ظهورهااا محمو 
فاألر  المصاااااااااااار ة  مكن أ  تنتج القمح والق ن بوفرة لو 
كانت هنالك إساااااتراتيجية تقوم على مبدأ الغذاء قبل البناءي 

النا ااااااار حاو   وهي إساااااااتراتيجية  ا  الرئيس الراحل عبد
م في إعتمادهاي ل كن الت لع إلى إعداد مصااااار عساااااكر ا تقد 

برنامجه التنموي على مساااااااااااااااألة الغذاء أوالي الذي  ا  يراي 
باسااتصااالح األراضااي وتخْااير الصااحراءي خصااو ااا أ  
نساااااااابة األراضااااااااي الصااااااااالحة للزراعة زمنذاو  انت خامس 
المساااااااااحة الكلية لمصاااااااارا ونتذ ر مع إخواننا المصاااااااار ين 

ال  عن البرامج اإلذاةية حملة الترو ج شااااااااااااعرا ونثراي فْاااااااااااا
واأل اني اللااااعبيةي وذلك بهدف  ر  ملااااروع التخْااااير 
في الوجدا  المصاااااريا ولعل اإلهانة الناشااااائة عن مد اليد 
المصااار ة للوال ات المتحدة من أجل الحصاااو  على معونة 
القمح  انت من جملة الدوافع إلنلاااااااء السااااااد العاليي على 

هرباء سااااااتحقق أسااااااا  أ  مياي السااااااد وتمديدات شاااااابكة الك
للدولة القدرة على التخْااااااايري وبالتالي على توسااااااايع رقعة 
األر  الزراةياااااة والتر يز على زراعاااااة القمح و يري من 
المنتجات التي تلبي احتياجات مصاااااااااااري التي تزداد مليونا 

 من البلر مع نها ة  ل سنةا

تدفع بت لعات  1967يونيو وحز را    5جاءت حرب 
جالتا وبعاادمااا  ااا   ااأماال النااا ااااااااااااااار إلى ملد المؤ  عبااد

بااالاادولااة المكتفيااة قمحااا ومنتجااات زراةيااة أخر ي فااإنااه باادأ 
التر يز على إعادة بناء الجيشي وهذا  عني ت بيق شااااااعار 

ال  اااااااااااااااوت  علو على  اااااااااااااااوت »أصلقاااه زمناااذاوي وهو 
 ي وال أمر يتقدم على أمر إزالة  ثار العدوا ا«المعر ة

مرةي بل النا ر واالحتياجات إلى القمح مست رحل عبد
إنها تزايدت برعل ز ادة عدد الساااااااااااااااكا ي األمر الذي حمل 
ور ثه أنور السااادات على اسااتحداث برنامج األمن الغذائي 
الذي لم  أخذ صر قه إلى المأمو  منه نتيجة ا ااااااااااااااا دامه 
ب ررة البناء في القاهرة ومعظم المد  المصااار ةي وذلك في 

وةية في ظل سااااياسااااة اإلنرتاح التي أرادها السااااادات نقلة ن
المجتمع المصاااااااري من االشاااااااتراكية إلى اإلقتصااااااااد الحرا 
وهذي ال ررة جاءت مع األساااااد على حسااااااب االحتياجات 
الغذائيةي وبالذات القمحي ذلك أ  ملاااااار ع البناء  انت تتم 
على األراضاااااااااي الصاااااااااالحة للزراعةي وهكذا بات الملاااااااااهد 
كالتاليا قْم متوا ل لهذي األراضيي وإقامة مد  سكنية 

براه أحيانا على هذي األراضااااايي ثم عندما و ااااال الحا  وأ

في عهااد حساااااااااااااااني مبااارو إلى أ  االحتياااجااات الغااذائيااةي 
وبالذات القمحي قد تهدد رئاسااااااااااااتهي فإنه قرر تنريذ أوسااااااااااااع 
خ ة زراةيةي متسااااااااهال مع مساااااااتثمر ن عرب وأجانر في 

 تمل ك نسبة مغر ة مما يتم استثماريا
از  بين سااااااااااااااااد مااا وافتر  مبااارو أنااه بهااذي الخ ااة يو 

 مكن ساااااااااااااااادي من االحتياااجااات الغااذائيااةي وبااالااذات القمحي 
واستمرار عملية البناء السكنيي خصو ا أ  ال ررة بدأت 
تجااذب ماليين المصااااااااااااااار ين العاااملين في الخااارهي وهؤالء 
كانوا  مدو  الميزانية العامة للدولة بما من شاااااااااااااااأنه تحقيق 

 نسبة أقل من العجزا
رت بْع حقائقي ومنها أ  االحتياط  برحيل مبارو تكل 

المتوافر من المواد الغذائية اإلسااااااااتراتيجيةي وبالذات القمحي 
يزداد انحسااااراي وأ  الصاااديق األمير ي ليس على إساااتعداد 
لغير تأمين المعونة العسااااااكر ةي األمر الذي  سااااااتوجر من 
الرئيس محمد مرسااااي إ جاد حلو  ساااار عةي خصااااو ااااا أ  

لم تعد على ذلك الحا ي مصاااااار زمن الع اء الوفير للقمح 
ماليين  10 وأ  اإلنتاه السنوي من القمح ال يتجاوز الاااااااااااااااا

صني وأ  التراااااهم االضااااااااااااااا راري بعااااد صو  تااااأرجح مع 
الساااودا ي الذي بموجبه سااايتم  جال توفير احتياجات القمح 
للبلدين و ير ذلك من الملااااااااااار ع الزراةية الملااااااااااتر ةي ال 

ر حتى م لع  عالج الحا  الراهنةي خصاااااااااو اااااااااا أ  المتوف
من المخزو  االحتياصي للقمح ال  2013أبر ل ونيساااااااااا   
 أشهرا 3 يتجاوز ما  كري لا

في ضااااااوء هذا الجو الْااااااا ني قرر الرئيس اإلخواني 
أبر ل  18محمد مرسااااااااي صرق باب الكرملين يوم الخميس 

ي وفتح  ااااااااااااااارحااة من العالقااات مع الرئيس بوتينا 2013
أ  الرئيس المصاااري ومثل هذي الخ وة تريد ال رفينم ذلك 

 مكن أ  يؤجاالي في حااا  توفير احتياااجااات مصااااااااااااااار من 
القمح الروسااااااااااااااايي انرجاااار أزماااة ال قااادرة لاااه وال لجمااااعاااة 
اإلخوا  المسااااااااااااااالمين على عالجهاي  ونها تتعلق بالب و  
وليس باااالعقو ا أماااا الرئيس بوتيني فاااإناااه يوظد الحااااجاااة 

مع المصااار ة اللاااديدة الوصأة  ورقة في منازالته الساااياساااية 
اإلدارة األمير يةي وربما  لاااااااااااترط على الرئيس المصاااااااااااري 
إتخاذ موقد متسااااهل تجاي النظام الساااوريي  أ  يتصااارف 
كرئيس لمصااااااااااااااار المحتاجة إلى القمح أوالي وليس  رئيس 
لمصاااار التي تر د مساااااندة االنتراضااااة السااااور ة ضااااد نظام 
الرئيس بلاااااااري الذي تر د روساااااايا بقاءي وتدعمه سااااااياساااااايا 

ر في  وعساااااااااااااااكر ا أفْااااااااااااااال دعما لكن ثمة بعض العاساااااااااااااااس
الموضااااااوعم ذلك أ  موساااااام القمح الحالي في روساااااايا ليس 
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ت  بالوفرة نرسااهاا لكن مهما  ل د األمري فإ  بوتين لن  روِ 
هذي الرر ااااااااااة الذهبيةي خصااااااااااو ااااااااااا أنه بالقمح  مكن أ  
 سااااااااااااااتعيد المياي الدافئةي حيا إ  بعض الساااااااااااااارن الحربية 

تي ترساااو إلى حين والغوا اااات من األسااا و  الروسااايي ال
ربمااا في صرصو ي ال  قتصااااااااااااااار الحق المع ى لهااا على 
المرور في قناة الساااااااااااااو سي وإنما تعود هذي أو القليل منها 
إلى الرسااااو ال و ل في الموان  المصاااار ةي  ما  ا  الحا  

النا ااااااااااري ثم صاو ت  اااااااااارحتها في الزمنين  في زمن عبد
 الالحقينم زمن الساااااااااااااادات الذي أنهى الوجود العساااااااااااااكري 
الساااااوفياتي في مصاااااري متساااااببا برعلته هذي في التقليل من 
هيبة القوة العظمى التي ساااارعا  ما بدأت تتلكل ثم تنهاري 
برعل انتراضاااااااة  ورباتلاااااااوف التي اقتنصاااااااها يلتسااااااايني ثم 
أورثها هذا األخير إلى بوتين الذي يت لع إلى إعادة المجد 
إلى الكرملين في الصاااااااااااااااراع الاادوليي ثم زمن مبااارو الااذي 

او  بنااااء عالقاااة خجولاااة مع الكرملين ال تغيظ البيااات حااا
 األبيضا

لكن ثمة تسااالت في هذا اللأ ي من بينها هل اإلدارة 
األمير ية التي تراقر بالعين المجردة أحوا  مصااااري و قا  
إنها متعاصرة مع حكم اإلخوا  المساااااالمين سااااااتتسااااااامح في 
أمر تنااااز  هؤالء عن  اااااااااااااااااداقاااة بال حااادود مع الوال اااات 

حدة إلى تجديد عالقة مع روسيا قد تنتهي إلى  داقة المت
بال حدود؟ وما هو معروف عن العم سااااااااااااااام أنه ال يتحمل 

 حكا ة اللراكةا
ونخلص إلى تسااااجيل مرارقة تثير اإلسااااتغراب واألسااااى 
في الوقت نرسهي وهي أ  مصر التي  انت ماضيا تسعى 
الدو  الكبر  إلى صلر ودهاي وترر  من اللروط أ الها 

ال البيني ها هي ال ي ومن أجل القمح في الدرجة  على
األولىي  لااااقى رئيسااااها الحالي في صلر الود من روسااااياي 
عل ها تمدي ببْاااااااااااااااعة ألوف من أصنا  القمحي بما  ساااااااااااااااد 

مليو   300مليو  نسااااااااااامةي وبمعد   80احتياجات ب و  
ا أي حاكم  رغيس يومياا وهكذا فإ  القمح ساايبقى مسااتعبد

  ْ ر الصحراء و توقد التهام اإلسمنت مصري إلى أ  تاخ
 للربع المتبقي من مساحة األراضي الزراةيةا

 2013أبريل )نيسان(  27 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 «الِقطاف اإلقليمي»مالمح 
 بين المحيط والخليج

كأننا من المحين إلى الخليج أو من ضاااراف المتوسااان 
سي في الد ار في لبنا  وسور ا وإسرائيل إلى ضراف األصل

المغاربية مرورا  بْاااااااااااااااراف األحمر بين األرد  ومصااااااااااااااار 
والساااااودا  وضاااااراف الخليج بابا  ومْااااايقا  وبهو تيه العربية 

أو مع  «الق اااف اإلقليمي»والرااارسااااااااااااااايااةي على موعاد مع 
الربيع » نظيرا  ب بعة مختلرة لاااااااااااااااااااااااا« الصااااااااايس اإلقليمي»

ملااااااااهد وإال  فما معنى هذا الساااااااينار و المتعدد ال«ا العربي
الذي  حدث تزامنا  مع دخو  المحنة الساااااااااااااااور ة سااااااااااااااانتها 

 الثالثةا
ما معنى أ  يزور الرئيس أوباما إسااااارائيل يوم األربعاء 

ثم في اليوم التااالي مقر السااااااااااااااال اة  2013 ذار /مااار  20
الوصنية الرلساااااا ينية في رام هللا فيقو   الما  نصااااااوحا  أمام 

هااا  ف ي الواقع إلى جياال اللاااااااااااااااباااب من اليهودي  المااا  موج 
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو و الة التلدد وأسرلهم 
الجنرا  في اإلحتياط موشي  عالو  وز ر األمن اإلسرائيلي 

كااا   قتاال العرب  مااا »الحااالي الااذي مااا زا  يتباااهى بااأنااه 
وما قاله الرئيس أوباما  موقد «ا يتخلص من الذبابااا

أ  هناو عنا اااااار أعلم »و نصاااااايحة لليهود اللااااااباب هوا 
فلسااا ينية إرهابية تر د دمار إسااارائيل ولكن  البية اللاااعر 
الرلسااااااا يني تر د الساااااااالم وإسااااااارائيل مجبرة على اإلعتراف 
بحق اللااااااااااعر الرلساااااااااا يني في تقر ر المصااااااااااير والعدالةا 
ضعوا أنرسكم مكا  الرلس ينيينا أنظروا إلى العالم بأعين 

صرلة فلسااا ينية الرلسااا ينيينا ليس من العد  أال  تسااات يع 
أ  تنمو في دولة مساااااااااااااااتقلة لهاا ال  جوز أ  تعيش صرلة 
كهااااذي في ظاااال إحتال  لجيش أجنبي يتحكم في حياااااتهااااا 
وحر تهااا هي وأفراد عااائلتهاااا ليس من العااد  أ  يتعر  
الرلسااااااا يني إلعتداء من مساااااااتوصنين واألمر ال  اعاَلجا إ  

 يعو  اإلحتال  والترحيل ليس حال ا فقن أنتم اللباب تست
روا أنه ال  اسمح  إختيار أي د مقراصية تكو  لكما ولكن تذ  
لقراراتكم أ  تؤدي إلى معاناة للرلساااااااااااا ينيينا ا  السااااااااااااالم 
ممكن وأنتم اللاااباب تتحملو  مساااؤولية عن ذلكا فالساااالم 
ال يبدأ بالقادة وإنما بقلوب المواصنينا و رجل ساااااااااااياساااااااااااي 

ت مخاصرات أقو  لكم إ  السياسيين ال يتخذو  خ وات ذا
وبعد هذي الموعظة «ا إال  إذا دفعهم المواصنو  إلى ذلكااا

لقائها إوالتي  انت سااااااااتأتي أكثر فعالية لو أ  الرئيس قبل 
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قام بز ارة إلى واحد من مخيمات الالجئين الرلسااااااااااااا ينيين  
يؤدي أوباما أمام أهل السااااااال ة الرلسااااااا ينية موعظة أخر  

لتو من جوع جااااااء فيهاااااا من الكالم الاااااذي ال  اسااااااااااااااامن ل
الرلسااااااااااااااا ينيين إلى الحاال الااذي  ااأملونااه وهو إتباااع خ وة 
الااادولاااة  ير المكتملاااة العْاااااااااااااااو اااة في األمم المتحااادة أي 

فقن بخ وة إعال  قيام دولة فلسااااااااا ينا « الدولة المراقر»
وبد  أ   لاااايع بعض التراا  في نرو  أهل الساااال ة فإنه 

 مكن التو ااااااااااال إلى حل على أساااااااااااا  الدولتين إذا »قا  
نا من الو ااااااو  إلى مراوضااااااات مباشاااااارة وأ  نبدأ هذي تم ك 

المراوضاااااتي وأعتقد أ  شااااكل الصاااارقة موجود والعالم  له 
ساااااااااااايدعم ذلكا نر د تحقيق اإلسااااااااااااتقرار والساااااااااااايادة واألمن 
والساااااااالم لللاااااااعبين الرلسااااااا يني واإلسااااااارائيليا هذا هو لر 
الموضااااااااااوع وإذا قمنا بحل ذلك فإ  ملااااااااااكلة اإلسااااااااااتي ا  

أ  نْاااع العربة أمام الحصاااا ا نر د أ   ساااتنتهيا ال نر د
نتأكد من أننا نصاال إلى القْااا ا الحبيبية والرئيسااية ألجل 
إعادة بناء الثقةي وهذا يت لر منا أ  نتجاوز بعض الصيغ 

 «اوالم اَلبات والعاداتا علينا أ  نركر بأسلوب جديدااا
ذلك  ا  جوهر را ة الرئيس أوباما عندما زار إسرائيل 

ة الوصنية في رام هللا الذي سااااااااااااااابق أ  زاري ومقر السااااااااااااااال 
ا 2006كانو  الثاني /كعْاااو في مجلس اللااايو  في يناير

قبل ساابع ساانوات « أوباما السااناتور»والررق  بير بين قدرة 
المت لع ال شااااااك في ذلك إلى دور « أوباما الرئيس»وقدرة 

تار خي  كمل فيه دور الرئيس والد مقراصي  الخر جيمي 
ل من إ حااءات الرئيس أوبااماا الواردة بكثير كاارترا وال  قلا

نا فقرات منه    الرئيس أمن الوضااااوح في  المه الذي أوردس
الرلساااا يني محمود ةبا  المت لع إلى تسااااجيل اساااامه في 

«  دولة إسرائيل» المتصلة بااااااااا« دولة فلس ين» رحة قيام 
وعلى نحو ما  لت إليه دولتا السااودا  بعد اسااتقال  جنوبه 

رد بلغة المن ق على موعظة « مالهإنقاذ شااااااااااااا»برضاااااااااااااى 
لم نتخااال عن » أوباااامااااي فقاااا  مخااااصباااا  الرئيس األمير يا

  اإلسااااتي ا   ير شاااارعيا لساااانا وحدنا أرا تنا لكننا نر  
من  قو  أ  اإلسااااااتي ا   ير شاااااارعي بل إنه  اااااادر عن 

قرارا  ت الر بإجتثاث اإلساااااااااتي ا ا نحن  13مجلس األمن 
ة الدوليةا نر د أ  ال ن الر بلااااااااايء خاره إصار اللااااااااارةي

تاوقد النلااااصات اإلساااتي انية لنتكلم عن القْاااا ا وِمن ثم 
عندما نحدد حدودنا  عرف  ل منا أرضااااااه التي  عمل فيها 

 «اما ير دااا
بعااااد هااااذي الز ااااارة التي أعقبتسهااااا مهمااااة قااااام بهااااا وز ر 
الخارجية جو   يري فجولة قام بها وز ر الدفاع تلااااااااااااااااو 

ئيل مصار والساعود ة ودولة ها ل وشاملت إلى جانر إسارا
اإلماااراتي عرااا الرئيس التر ي أردو ااا  عمااا ساااااااااااااااَلد من 
ار ة ضااااد المنترْااااين  جانر إساااارائيل وتزايدت الحمم البلاااا 
على نظااامااه وإختلن الحاااباال الساااااااااااااااوري العلماااني بااالناااباال 

ح با  « النصااااااااااااراو ين»اإلسااااااااااااالموي وبحيا باتت ظاهرة 
ت نرسااااااااااااااااه يارمى في أتو  المحرقااة الساااااااااااااااور ااةي وفي الوقاا

تراجعت الهمة الدولية التي عقد المنترْاو  الما  عليهاي 
الميدا  السااااااااااااوري في سااااااااااااابقة ألقت  «هللا حزب»ثم دخل 

ظالال  على عقيدته وتار خها وفي الوقت نرساااااااااه بدأت  رة 
النااار المااذهبيااة تتاادحره على األر  العراقيااة األمر الااذي 

د جعاال أهاال الحكم اإليراني الحااائر في أمر من سااااااااااااااايخلا 
محمود أحمااادي نجااااد رئيساااااااااااااااااا  للبالد  خ  و  لمواجهاااة 
فقدانهم العراق بببْاااااااااااااااة نوري المالكي اللااااااااااااااايعية رافعين 

أبير في حا  نر ذت إسااااااارائيل  منساااااااوب التهديد بتدمير تل
العساااااااااااكريا وتزاَمن ذلك  -مخ ن تدمير البرنامج النووي 

مع مخاوف جد ة في دو  الخليج نلاااأت بعد الزلزا  الذي 
زازاته بدرجات أقل شااارق الساااعود ة ودبي وحذ ر شاااملت إهت

« تلااارنوبيل إيرانية»أهل الخبرة العلمية من إحتما  حدوث 
تلوث البيئااة زراعااة ومياااهااا  وهكااذا فااإ  النووي اإليراني في 

أبو »نظر الخليجيين  ااااااارثااااااة إذا جر  إساااااااااااااااتعمااااااالااااااه و
إذا هو إنرجر برعل زلزا ا  ما أنه عنصااااااااار « المصاااااااااائر

جرد إساااتكما  ملاااروع امتالو إيرا  لقنابل إقالق وتهديد لم
 ذر ة  غيرةا

«  الترجير اللااااايلااااااني»وباإلضاااااافة إلى ما أوردناي  ا  
أي ال ائرة « 2 يوبأ»في بوسااااا ن لغزا  أشااااابه بلغز واقعة 

التي أعلنت إسااااارائيل عن تدميرها متنصاااااال   من دو  صيار
من أ   كو  هو من صي رهااااااا إال  إذا  ااااا  « هللا حزب»

« واجبا  جهاد ا  »مسااااااتتر  أخذ على عاتقه « لوبي» للحزب
  خرا

هذي الوقائع و يرها و ذلك الكم الهائل من التصر حات 
تجعل مراقبا  متابعا  ألحوا  المن قة مثل حالي يربن هذا 

 ذار /كلااه بااالز ااارة التي قااام بهااا الرئيس أوبااامااا في مااار 
ر للعقد  2013 إلى فلساااااااااا ين بجناحيهاا الجناح المغتصااااااااااَ

الساااااااد  على التوالي من جانر الصااااااهيونية وفق مخ ن 
ملعو  إلى يوم البيامة واضااااااااااااعه البر  اني واللورد بلرور  

األوروبي ال سامح الثالثةا  -الروسي  -ومنرِ ذي األمير ي 
والجناااح المحتاال من جاااناار إسااااااااااااااارائياال للعقااد الرابع على 
التوالي ومن دو  أ  ترياااااد مغاااااامرة الرئيس الراحااااال أنور 

دات في شااااااااااااايءا فالرئيس أوباما يراهن على الجيل الساااااااااااااا
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اللاااااااااااب في إساااااااااارائيل أ  ينترض من أجل السااااااااااالم وهذا 
واضاااااااح في فقرات  المه الذي قاله أمام شااااااابا  ال ينتمو  

  أذلك « َشير  »إلى جيل المؤسسين قادة العصابات مثل 
هؤالء إلى إندثار ومن دو  أ  يتحقق األمن إلسااااااااااااااارائيلا 

أ  تكو  ز ااارتااه األولى في واليتااه  كمااا أ  حرسص أوبااامااا
بة»الرئاسااية الثانية لرلساا ين بجناحيها  « فلساا ين المغتصااَ

ومن دو  أ  تلااااامل دوال  أخر  في « فلسااااا ين المحتلة»و
المن قة مؤشااااااااااااااار إلى أنه ينوي حال ي وأ  ما أعقر الز ارة 
من أحداث وت ورات يرساااااااااااااام في الملااااااااااااااهد أمامنا مالمح 

الذي وإستنادا  « صيس اإلقليميال»أو « الِق اف اإلقليمي»
إلى قو  وز ر الادفااع األمير ي تلاااااااااااااااااو هاا يال وهو في 

 21أبياار يوم األحااد  ال ااائرة قباال هبوصهااا في م ااار تاال
إ  »للصاااااااااااااااحااااافيين المرافقين جولتااااه  2013 ذار /مااااار 

إساارائيل والوال ات المتحدة على توافاق تام في را ة الخ ر 
ا على خالف في من التسااااااااااااااالح اإليراني النووي ولكنهمااااا

النوو ة اإليرانية وتوقيت توجيه ضاااااااااااربة عساااااااااااكر ةا ثم إ  وجهتيس النظر في شااااااااااااااااأ  الجاادو  الزمني لت و ر الخبرة 
إسااااااااااااااارائيل ال تحتاه إلى موافقة أمير ية عند إتخاذها قرار 
توجياااااه ضااااااااااااااارباااااة عساااااااااااااااكر اااااة إليرا  و يس تكو  هاااااذي 

 «االْربةااا
الوارد « الصااااااااااايس اإلقليمي»وهذا الكالم  عزز مالمح 

كإحتما  حدوثه و تلخص في أ  إساااااااارائيل سااااااااتحره إيرا  
العسااااااكري  -وذلك من خال  إسااااااتهداف لبرنامجها النووي 

وا  إيرا  تنريذا  من جانبها لتهديداتها سااتحره إساارائيل من 
خال  رد مماثل  ساااتهدف بعض مدنهاا وهنا تدخل أمير ا 
 وأوروبا و ذلك روساايا والصااين على الخن  و  هذي الدو 
مع بقاء إساااااااااااارائيل دولة  املة اإلعتراف بها فتْااااااااااااع حدا  
للمغامرتين اللتين سااااااااااااااتنتهيا  بأ  إيرا  تنكر  وتنلااااااااااااااغل 
بأمورها فال تصااادير وال تهديد وال أعماق مسااالحة في لبنا  
والعراق واليمنااا أي ال تعود إيرا  ما قبل الْاااااااربةي وأ  
ا إسااااارائيل ترتدع وتصااااابح  ما رسااااام مالمحها الرئيس أوبام

عناادمااا إلتقى رموزا  شااااااااااااااابااابيااة خال  ز ااارتااه وألقى أمااامهم 
موعظة الدولتيني أي إساااااااااااااارائيل التي تتعا ش مع الخر ن 
في المن قااة وتحمااد هللا على أ  مبااادرة الساااااااااااااااالم العربيااة 
تجيز لها هذا العيش إنما في حا  قامت دولة فلسااااااااااااااا ين 

وعااا ااااااااااااااامتهااا القااد   1967على حاادود الرابع من يونيو 
هنا تبدو األنظار شاااااخصااااة نحو مسااااعى جديد اللاااار سا و 
بو المبادرة العربية خادم الحرميسن اللااااااااااااااار ريسن أمن جانر 
لد  البابا فرنسااااااايس عساااااااى  العز ز بن عبد هللا الملك عبد

يتصرف مع دو  العالم الكاثوليكي ناصحا  وضغ ا   ما لم 
 رعل الساااااااااااااااابقو ا وعندها تحل محل  ااااااااااااااايحات العدوا  

على األر  السالم وفي  المسيحا الصهيوني حكمة السيد
رةا  النا  المس 
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 فأحرج تسديد ديون بعد أغرب تحال
ثمة خلااااااااية ملااااااااروعة في ضااااااااوء الت ورات السااااااااور ة 

دشاااااان بإرساااااااله مقاتلين إلى بعض « هللا حزب»و يس أ  
عارضاااااااة المناصق الساااااااور ة لنصااااااارة النظام في مواجهة الم

تنظيم »و« الجيش الحر»الساااااااااور ة المقاتلة خصاااااااااو اااااااااا 
اري »ي ما  جوز تسااميته «النصاارة تسااديد ديو  للنظام البلاا 

واستنادا إلى هذي الخ وةي  صبح بالتالي «ا هللا على حزب
ار ة  من المحتمل أ  تحذو حذوي ببية األصياف اللبنانية بل 

ة تهاادد الهو  والعالقااة لتسااااااااااااااااديااد مااا للنظااام المبتلى بمحناا
بقاءيي من ديو  معنو ة وسياسية ومصالح ملتر ة عليهاي 

مع « جيوشاااااها»فترسااااال هذي األصياف مقاتلين ينتمو  إلى 
لجهااة التاادر اار والعاادد والعتااادي إلى « الجيول»تنوع هااذي 

في « الرد على المسااااندة»مناصق في ساااور ا يؤدو  واجر 
 ساانوات الساابعينات والثمانينات وحتى اإلنسااحاب العسااكري 
من لبنا ا وبعد هذا اإلنساااحابي أدت هذي األصياف خدمة 

اري « رد الجميل» بتدةيم معنوي وساااااااياساااااااي للنظام البلااااااا 
وعلى حسااااب اساااتقرار لبنا  وإقتصااااديا لكن الوضاااع ال  

ار األسد في معر ته  وفي ضوء نصرة حزب هللا للرئيس بل 
مع المنترْاااين عليهي بات من المرتر  فيه رفع منساااوب 

بحيا ال يبقى معنو ا فقني وعندهاي وفي ضاااااااااااااوء  التدةيم
إعال  تغيير مراج ي  صاااااااابح متوقعا سااااااااماع أنباء مرادها 

« تيااااار المردة»وأخر  من « حر ااااة أماااال»أ   تيبااااة من 
الحزب »ورابعااااة من « التيااااار الوصني الحر»وثااااالثااااة من 

وخامسااااة من تجمعات مدنية وسااااياسااااية « السااااوري القومي
انْمت إلى قوافل اللبنانيين  وعسكر ة سابقاي شكلت  تيبة

ساااااور ي الهو  وبدأت الصاااااوالت على األراضاااااي الساااااور ة 
 ضد المنترْين على النظام السوريا

ربما نجد من  ساااااتغرب حدوث مثل هذا الملاااااهدي لكن 
هذا ال  عني اسااااااتبعاد حدوثها فالذي قدمته سااااااور ا األسااااااد 
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 ابنا بعد أب لعلااااااااارات الذين ما  انوا ليتبوأوا أو  حكموا أو
يتزعموا أو ينعموا بثروات تزامناااااات مع المكااااااانااااااات التي 
تحققااات وبصااااااااااااااارف النظر عماااا إذا  اااانااات هاااذي الثروات 
لحسااااااااااااب ال رفين بالتسااااااااااااوي أو احتسااااااااااااب نسااااااااااابة منها 
أل اااحاب المكاناتاا إ  الذي قدمته ساااور ا األساااد لهؤالء 
 سااااااااتوجر في نظر الرئيس بلاااااااااري وإ   ا  ال  قا  ذلك 

الء وفق قاعدة المثل اللاااعبيا على المألي أ  يتصااارف هؤ 
ي وليس هنالك ما هو أكثر «القرل األبيض لليوم األسااود»

قتامة من السواد الذي  عيله النظام األسدي ابنا بعد أبي 
الااذي قاادم إلى األصياااف اللبنااانيااة الملااااااااااااااااار إليهااا القرل 

 األبيضا
هللا الذي بادر إلى نصااااااارة النظام  وفي ما  خص حزب
له بإرساااااااا  عنا ااااااار مدربة أفْااااااال الحليسي فإ  الذي فع

تدر ر إلى مناصق في سااااااور اي هو القليل من الكثير الذي 
لهم إذ لوال سور ا األسد  يس  ا   من تحصيل الحا ل ِفعس

هللا سااااااااااايصااااااااااال إلى ما و ااااااااااال إليهاا فهي المح ة  حزب
التي يتجمع فيهااا الساااااااااااااااالح التي من الثورة « الترانز اات»

  النخباة في الحزب من اإليرانياةي وهي المالذ المن لرجاا
مدنيين وأمنيين عدا إساااااااااااااتثناءاتم أكثرها أهمية إساااااااااااااتثناء 

 واقعة الحاه عماد مغنيةا
هللا بندا  ير  كما أ  ساااااااااااااااور ا هي التي اعتمدت حزب

قابل لالساااااااااااااااتبادا  أو التهميش الجزئي في المعاادلة  ثيرة 
التعقياااااد للحكم في لبناااااا ي وإلى درجاااااة أ  األمين العاااااام 

سااااان نصااااار هللا بات فعليا رمز دولة لبنا  للحزب السااااايد ح
الخرم بلي وقياسااااااااااااا بما انتهى إليه اللااااااااااااأ  العسااااااااااااكري 
للحزبي بات في أهمية الرموز التي تلاااااااااااااغل المنا ااااااااااااار 

 الرئاسية الثالثةا
ار  والحديا حو  مقتْاايات نصاارة حزب هللا لنظام بلاا 

الحليسي التي هيي إذا جااز القو ي أحره حاالاة تساااااااااااااااادياد 
قودنا إلى القو  إ  التحالد المسااااااتغَرب ديو  اسااااااتحقتي  
هللا والجنرا  ميلاااا  عو   رر  على  حصاااوله بين حزب

الجنرا  هو الخر تسديد ديو  استحقت أ ْا  و  الوقرة 
ار األ سااااد مع الجنرا  بأهمية الوقرة السااااياسااااية من قبل بلاااا 

هللاا أما لماذا النصرة من  التسليحية مع حزب -السياسية 
أحره حالة تساااااااديد ديو ي فألنها أفقدت  جانر الحزب هي

الحزب بر ق مكااانتااه في الوجاادا   مقاااومااةي وأدخلاات في 
النرو  السااور ة واللبنانية على حد سااواء نوعا من الخلااية 
من عداوة بين شاااااااااااعبين في حا  بدأت ساااااااااااتبقى دائمة وال 
 صاااالحها الع ارو  السااااياساااايو ا وأما لماذا التحالد الذي 

هللا يرفع را ة المقاومة  بةي فأل  حزبنلير إليه يتسم بالغرا
التي باتت عمليا جيلااااااي فيما الجنرا  عو  ال ينادي بغير 
األمور الداخلية ولم تتْاااااااااامن أدبيات تياري ما  لااااااااااير إلى 
اإل ما  بالمقاومةي فْااااااااااااال  عن أ  جماهير التيار العوني 
ليست فقن ال تؤمن بالمقاومةم وإنما هي في هذا الموضوع 

ئر األصياف المساايحيةي وباألخص المارونيةي تلتقي مع سااا
في النأي بالنرس عن المقاومةي وتنحصااااااااااار صموحاتها في 

 الداخل اللبنانيا
لكن ر م  ال هاذي اإلعتباارات والمقتْاااااااااااااايااتي فاإ  مبادأ 
تساااااديد الديو  من جانر الجنرا  عو  للنظام الساااااوري واردي 
وربما نساااااااااااااامع عن إرسااااااااااااااا  أفراد من تياري لحما ة الكنائس 

المراكز المسااااااايحية في ساااااااور ا في حا  ارتكر إساااااااالمو و  و 
أو  يرها تعد ا على هذي « النصاااارة السااااور ة»متلااااددو  من 

الكنائس والمراكز أو على رجا  دين مسااايحيينا وهنا  صااابح 
«  الواجر الجهادي»مثل « األفراد الجهاديين العونيين»واجر 

 ز نرا هللا في محين مقام السيدة الذي قام به أفراد من حزب
ونختم بااالقو  إ  هااذا الااذي أوردناااي هو القلياال من الكثير 
الذي  قرأي المرء في الملااااااهد الدرامي القاتم الذي بلغت قتامته 

سد لم  جد بعد العدوا  الجوي اإلسرائيلي من حد أ  نظام األ
يهاار إلى نجاادتااه عاادا بعض ةبااارات التنااديااد التي ال تردع 

نظاام على  ير ماا باات عادواي في حين أناه يوم  اا  حاا  ال
عليهم نهجه وتحالراته وأسااااااالوب تعامله المتعقل مع األشاااااااقاء 
ومع المجتمع الدوليي  ا  إذا أ ااااااااااابه األذ   جد من يلتد 

 1967حولهي بل إ  مصاااااار خاضاااااات ذات حز را  من عام 
حربا بعدما قالت لها ساااااااااور ا إ  إسااااااااارائيل تهددهاا وفي ذلك 

يو  المعنو ة والمالية الزمني  انت سااااااااااااااور ا هي المثقلة بالد
لألشااااااااااقاءي ثم إنتهت إلى ما هي عليه ال ا و ا لتلك الكارثة 

 -بالنسااااااااااااابة إلى لبنا  في حا  فلااااااااااااالت المحاولة األمير ية 
سد بمساعدة إيرانية الروسية لتحقيق تسو ةي وقررت سور ا األ

روساااااايةي نتيجة رجحا   رة المعارضااااااة وتسااااااليحها نوةياي  -
ل المواجهة إلى لبن هللا  ا  فتخو  منه مع المدينين وحزبنقس

وببية ساااور ي الهو   المواجهة ضاااد النظام البديل في ساااور ا 
ار األساااااد الذي  كو  في هذي المرحلة  بأمل إعادة ترئيس بلااااا 
ضااااااااااايس القو  الملاااااااااااار إليها في لبنا ا حمى هللا لبنا  من 

 الخ ر الكبيري وأبعد الخ ر األكبر عن سور اا
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 ترميم لمصر المتكتمة ورئاستها المتشققة
رب عملياااة إخت ااااف ناااافعاااةي ذلاااك أناااه بقااادر ماااا أ  
الْااااارر النرساااااي لمصااااار اللاااااعر والبيادة  ا  ثقيال جراء 
إخت اف ثالثة شرصيين وأربعة جنود مصر ين عاملين في 

و ماي 16إحد  محافظتي شاااابه جز رة ساااايناء يوم الخميس 
ي فإ  النرع الذي أفرزته الْرورات أثلج ولو 2013وأ ار  

لبعض الوقت  دور اللعر المصري الذي فرضت عليه 
معاهدة السالم التي أبرمها الرئيس والراحل  أنور السادات 
مع إسااارائيل الرضاااا الساااتعادة سااايناء األر  إنما من دو  
أ   كو  من حق الجيش المصري الوجود فيها  ما وجودي 

سااااااااااائر بقاع الوصنا ومنذ ذلك اإلبرام الملتبس والنرس في 
المصر ة الكاتمة ضيقها منل رة بين إرتياح أل  المعاهدة 
أنهت خيار الحرب واالساااااتنزاف التساااااليحيي وانببا  أل  
السااااايادة على سااااايناء  ير مكتملة لجهة الوجود العساااااكري 
ال بيعيا ثم تاااأتي عملياااة اإلخت ااااف التي ين بق عليهاااا 

لتبعاا اإلرتيااح في « رب ضااااااااااااااااارة ناافعاة»لماأثور القو  ا
النرو  وبااالااذات عنااد را ااة الليااات العساااااااااااااااكر ااة المحملااة 
بألوف الجنود تلاااااااق ال ر ق إلى سااااااايناءي و ترافق مع هذا 
التحرو العساااااااكري الالفت  الم من قادة عساااااااكر ين يلمس 
سااااامعوهم مد  حرقة قلوب هؤالء أل  ساااايناء لهم وليساااات 

 لهم في الوقت نرسها

ن منافع الْااااااارر الناشااااااائة عن عملية اإلخت اف أ  م
الليات المرفقة بألوف الجنود سااااااااااااااتمكا صو ال في أر  
ساااايناءي ليس أل  مهمتها تنتهي بإنجاز تحر ر العسااااكر ين 
السااااااااابعةي وإنما أل  العودة إلى نق ة ان القها سااااااااايلاااااااااكل 
نكسااااااااة معنو ة وساااااااايعني أ  مصاااااااار خالرت حظر الوجود 

في سااااااايناء بموجر معاهدة  العساااااااكري المصاااااااري ال بيعي
السالم وأ  ما تررضه الْرورات ال  عني تحو له إلى أمر 

 واقعا
من منافع الْاااااارر أ ْااااااا أ  المؤسااااااسااااااتين مؤسااااااسااااااة 
الرئاسااة المتلااققة حتى إشااعار  خر أو وفاق يوحد الصااد 
والمؤساااساااة العساااكر ة الصاااابرة على القا  والقيل فيها التقتا 

أ  عدم تحر ر  على خ وة هي لمصااااااااااااالحة الجانبيني ذلك
العساااااكر ين السااااابعة إحراه ما بعدي إحراه للمؤساااااساااااة التي 
صالما دأبت مصااااااااار  ير اإلخوانية على مناشااااااااادتها البيام 
بدور لتحقيق اساااااااااتقرار ال يتحقق في ظل البيادة اإلخوانية 
للبالدا  ما أ  عدم تحر ر العسكر ين السبعة  لكل المز د 

لتقي المؤسااااسااااتا  من االسااااتْااااعاف للبيادة اإلخوانيةا ثم ت
على مصااالحة ملاااتر ة قْااات بالذي حدثا وخير تجسااايد 
لهذا التالقي يتمثل بالصورة التذ ار ة التي التق ت للرئيس 
مرسااااااي ولوز ر الدفاع القائد العام للقوات المساااااالحة الرر ق 

الرتاح السااااايساااااي والرر ق  ااااادقي  ااااابحي رئيس  أو  عبد
با  األر ا   حين بهم العسااااااااااكر و  الساااااااااابعة خال  إسااااااااااتب

الرئيس لهم في قاعدة ألماظة الجو ة في ضااااااااحية مصااااااار 
 الجديدة وشرق القاهرة ا

من منافع الْرر أ ْا وأ ْا أ  إخت اف العسكر ين 
السااااااااااااااابعااة ومااا قياال في نوةيااة األسااااااااااااااالحااة التي في حوزة 
الخااااصرين وفي مخااااز  الجمااااعاااة التي ينتمو  إليهااااي نباااه 

ي منها خير تنبيه الرئيس محمد مرسااااااااااي إلى مسااااااااااألة  عان
لبنا  واضااااااعة الوصن الصااااااغير المسااااااتصااااااغر أحيانا على 
ملاااارف االنهيار ونعني بها مساااألة الساااالح خاره األ ادي 
الرسااااااااااااااامياااة أي في حوزة جيش البالد فقنا و اااا  التنباااه 
واضاااااااااااااحا في  لمته التي ألقاها بعدما رحر شاااااااااااااخصااااااااااااايا 
بالعسكر ين السبعة  الما وعناقا وبدت ةبارات محددة في 

قولها لكي  ساااامعها  خرو  وبالذات في لبنا  كالمه  من  
و زة من المصاالحة لهم ولوصنهم ولللااعر سااماعها واألخذ 

في لبناااا  « دولاااة داخااال الااادولاااة»بهااااي باااد  اساااااااااااااااتحاااداث 
أدعو »في  زةا والعبارات هيا « ساااال ة ضااااد الساااال ة»و

أبناء ساايناء ممن لديهم سااالح إلى تسااليمهي فالسااالح ال بد 
تمثلة في القوات المسااااااااااااالحة أ   كو  مع السااااااااااااال ة فقن م

والداخليةا من معه ساااااااااااالح عليه تساااااااااااليمهي فالقانو  فوق 
 «االجميع والوصن فوقنا جميعااا

أ ا  انت صبيعة سااااااينار و عملية اسااااااتعادة العسااااااكر ين 
السااااااابعة المخ وفين وحتى إذا  انت على قاعدة الساااااااالمة 
المتبااادلااةم ساااااااااااااااالمااة المخ وفين والخاااصريني فااإ  التااأني 

لسااااااااياسااااااااي والعسااااااااكري على النحو الذي ارتأ  الرساااااااامي ا
الرتاح  الرئيس محمد مرساااااي ووز ر الدفاع الرر ق أو  عبد

الساااااااايسااااااااي إعتمادي يبقى أهم بكثير من الساااااااالوو المتعجل 
الذي إعتمدي على سااااااااااااابيل التذ ير الرئيس األمير ي باراو 

بن  أوباما وانتهى إلى مقتل زةيم تنظيم القاعدة أساااااااااااااااامة
 يلومترا  120على بعااد  2011أ ااار  مااايو و 2الد  يوم 

عن العا ااامة الباكساااتانية إساااالم  بادي ومن السااالوو الذي 
العز ز بوترليقااة عااافاااي هللا في عمليااة  إعتماادي الرئيس عبااد

عين »إنقاااااذ الرهااااائن في موقع اللااااااااااااااار ااااة النر يااااة قرب 
يناااير  18جنوب شااااااااااااااارقي الجزائر يوم الجمعااة « أمينااا 

ساااالوو الذي إعتمدي الرئيس ي ومن ال2013وكانو  الثاني  
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ار األسد عندما لم  أخذ بالرو ة حالة اإلحتجاه اللعبي  بل 
فتحولاات  2011مااار  و ذار   15في درعااا يوم الثالثاااء 

سااااااور ا في ظل رئاسااااااته لها إلى جهنم خال  ساااااانتين ومن 
دو  أ  تكو  هنالك إمكانات إلصراء نار الغْااااااااااااااار في 

ي نرو  الااااذين نرو  الااااذين  ااااادروا هجرة أو تهجيرا وف
انتهوا الجئين في خيام شااااأنهم في ذلك شااااأ  الرلساااا ينيين 
الذين  قاساااااااااااااو  للعام الساااااااااااااتين على التوالي في مخيمات 

 الالجئينا
وبالعودة إلى ما بدأناي وفي ضااااوء األساااالوب المصااااري 
واألساالوب األمير ي واألساالوب الجزائري وبينهما األساالوب 

و ذلك عند التأمل البلااااااااااااري المرتقد إلى الحكمة والحنكةي 
في تداةيات أساااااالير الثالثة يتبين لنا مد  الْااااارر الذي 
لحق وماااااا زا  بعهود  ااااال من الرئيس أوبااااااماااااا والرئيس 
ار و يس أ  الرئيس محمد مرسااااااااااي  بوترليقة والرئيس بلاااااااااا 
باألساااااااااااالوب الذي إعتمدي أبعد عن عهدي المرتبك أ ااااااااااااال 
 ورئاساته المتلاققة مخاصر شار تصاير المجتمع المصاريا
و ل الذي فعلاه هو أنه ربماا أ اااااااااااااااغى إلى ما ر ي بعض 
شااااااايو  قبائل سااااااايناء ونصاااااااح به حمسااااااااو و  زة فتعاصد 
ضااااامنا مع إساااااالمو ة الخاصرين  ونه إخوانيا واإلساااااالموي 
هو أخو اإلخواني وإ  تقاصعت الرا ة ولم  ستنس  أسلوب 

في تحر ر ال ائرة « دولة العلم واإل ما »الساااااااااادات رئيس 
ت رة إلى قبرصي  ما أنه لم  عتبر أ  رأ ه المصااااار ة المخ

هو الصاااواب وال مجا  لرأي الخر نا أما الراسااااء الثالثة 
فإنهم  انوا  ما الرئيس الساااااادات من المعجبين برأيهم فقن 
المكترين بما يدور في عقلهم فقنا ولذا ضااااااااااالوا وزلوااا أو 

 أنهم على ال ر قا
 2013 (حزيران) يونيو 1 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 قمة روحية في مركز ملك الحوار
رنا في مراحل ِمن الدراسة ثم ِمن  تعل منا ثم تثق رنا ثم تنو 
خال  الجيد من المؤلرات والدراساااااااات أ  شاااااااهر رجر هو 
الرر اااااة المناسااااابة للمسااااالم الذي لم  كن في األشاااااهر التي 
إنقْااااااات على  اااااااراط مساااااااتبيم فيعوِ   في هذا اللاااااااهر 

عن الالمساااااااتبيمات التي سااااااابق أ  حدثت   اااااااوما  وةبادة
وبهذا التعو ض  ستقبل م مئن النرس و راء الروح شهر 

نا أ  إلى جانر هذين اللهر سن  الصوم المباروا  ذلك تعل مس
الرْااااااااااااااايليين هنالك ذو القعدة وذو الحجةا وال ة الكر مة 
حو  األشااااااااهر األربعة الحارام ثم قو  الرسااااااااو   اااااااال ى هللا 

نة إثنا علااااار شاااااهرا  منه أربعة حارامااا»عليه وسااااال م  «  السااااا 
إنما هي برسااام الذين ال  ساااتوقرهم الم لوب من المسااالمين 
وبالذات ِمن أاولي األمر الذين ال  قرو  بتهير أمام الذي 
في الكتاب وفي الحديا اللر س عن هذي األشهر األربعة 
لجهة وقسد اإلقتتا  إذا  ا  بدأ وإرجاء المنازالت إذا  ا  

 بد منها إلى ما بعد إنقْااااااااااااء األشاااااااااااهر الحارام األربعةا ال
هاوِر  و أننا بال ة الكر مة عن هذي األشااااااهر َة اللاااااا  ِإ   ِعد 

َماَواِت  َم َخَلَق السااا  ِ َيوس ر ا ِفي ِ َتاِب َّللا  هس َر شاااَ ِ اثسَنا َعلاااَ ِعنسَد َّللا 
ينا السبَ  راٌم َذِلَك الدِ  َبَعٌة حا َ  ِمنسَها َأرس ِلماوا ِفيِهن  َواأَلرس يِ ما َفاَل َتظس

ااا مس كا إ  »وقو  الرساااااااااو  في الحديا اللااااااااار س  يَأنسراساااااااااَ
الزما  قد استدار  هيئته يوم خلق هللا السماوات واألر ي 
السااااانة إثنا علااااار شاااااهرا ي منها أربعة حارامي ثالث متواليات 
ذو القعدة وذو الحجة والمحرمي ورجر مْااااااااااااااار الذي بين 

كأننا بال ة والقو  ما  كرل عدو  «ااا جماد  وشااااااااااااعبا 
المسااااالم  مرا  أو مأمورا  بالقتا  عن موا ااااالة ما  رعله على 
أسا  أ  أربعة أشهر من العبادة والصوم واإلنصهار في 
الحياة الهانئة بجوار األهل والعائلةي من شاااااااااااااااأنها إحداث 
تحو   إ جااااابي في النرس وبااااذلااااك  مكن أ   حاااال الحوار 

ادلة بالتي هي أحساااااان محل المهاترات محل المنازلة والمج
التي مررداتها مثل القذائد الحارقةي وما أكثرها هذي األ ام 
في العراق وساااور ا ومصااار ولبنا  وتونس وليبيا والساااودا  

 واألرد ا
اإليرانية مْاااااااااات علاااااااااارات من  -في الحرب العراقية 

مل الجانبا  وبالذات أاألشهر األربعة الحارام ِمن دو  أ  يت
في  اإليراني األكثر إ ااارارا  على إساااتمرار الحربي الجانر

ما أرادي هللا سااااااااااابحانه وتعالى ونبيه الكر م ِمن واجر على 
أال   قاتل خال  تلك األشاااهري مع أ  األخذ بال ة  المسااالمي

الكر مااااة والقو  الوارد في الحااااديااااا يوجبااااا على ال رفين 
ات للااااهر وقسد القتا  إحتراما  لألشااااهر األربعة الحارام وبالذ

 رجر الذي فيه حدث اإلسراء والمعراها
ومنذ ساااانتين تحل األشااااهر األربعة الحارام والقتا  بأشااااد 
الْراوة يتوا ل في سور ا وِمن دو  أ   ستوقد الجانبا  
المتقاتال  وَمن يؤازرهما ساااااااالحا  وماال  ورجاال  وتحر ْاااااااا  

وضاااااحا أ  في أانهما مسااااالما  وأ   تاب هللا وحديا نبيِ ه 
 قاتل فيها المسااااااااالم مسااااااااالما   سااااااااانة أربعة أشاااااااااهر حارام الال

 خصو ا  أ   الهما قاتال  ومقتوال  في النارا
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وفي رجر الذي يتأهر المسلم لتود عه وإستببا  توأمه 
من حيا التبرو شاااااااااااااااعبا  الذي تتهيأ فيه النرو  لمالقاة 

 قص « هللا حزب»روحانيات شاااااااهر الصاااااااوم المبارو نجد 
ة جاااااديااااادة في عالقاااااات الجوار شااااااااااااااار ن اإلفتتااااااح لظااااااهر 

والعالقات العربية عموما  فيرساال مقاتلين  حاربو  مساالمين 
على أر  دولة جارة دفاعا  عن نظام لم يتمعن رئيسه في 

َمن جارت »بي صالر رضي هللا عنه أبن  قو  اإلمام علي
كمااا أ  الحزب المؤاِزر نرسااااااااااااااااه لم «ا واليتااه زالاات دولتااه

اري الحليس  ستحْر وهو يزه بمقاتلين لن جدة النظام البل 
«ا َمن شااار  نار الرتنة  ا  وقودا  لهاااا»قو  اإلمام علي 

ومن المؤ د أ  التهير أمام رجر الحاضاااااااااااااار إسااااااااااااااتعدادا  
لرمْاااا  التي وإساااتكماال  لللاااهر ن المتبقييسن من األشاااهر 

 ا   ريال  بإستبدا  هذي النجدة بما من شأنه إصراء  الحارامي
 لذي يزداد إشتعاال االلهر السوري ا

في ضاااااااااوء إساااااااااتمرار المحنة الساااااااااور ة وما أفرزتسه من 
تداةيات لعل أبرزها ما بدأ يرتسااااااااااااااام في الملاااااااااااااااهد أمامنا 

نية  شاايعيةي ما الذي  -بالنساابة إلى إحتما  حدوث فتنة سااا
  مكن أ   صير األمتين بعد ال ؟

لقد أوحى المجتمع الدولي وبالذات قواي الخمس الكبر  
ع حد للمحنة السااااااااور ةيمن خال  ع  دم التراهم على وضااااااااس

 بأنه ير د للمحنة أ  تستمرا
حد  وإنتهى الموقد العربي من المحنة إلى أنه  ير مو 
وباااالتاااالي  ير قاااادر على أ   رعااال أكثر مماااا فعلاااها وماااا 
زالت الرواجع الساااااور ة تتوالى فاجعة تلو فاجعة وتلك حالة 

  ير مسبوقةا
التي نلاااااير إليها والتي تزايدت إزاء ذلك وت و قا  للرتنة 

المخاوف من حدوثها وخصااااااو ااااااا  في ضااااااوء ما بدأ  قا  
و يري من أصراف شااااااااااااايعية عربية « هللا حزب»بعد دخو  

ني  شااااااااااااااايعي  -وإقليمية صرفا  في مواجهة ذات صابع ساااااااااااااااا
وعالقات أصراف ساااانية إسااااالمو ة ملااااكو ة النوا ا والدوافع 

نائية وتحديدا  إساااااااالمية إساااااااتث -نر  أ  قمة روحية عربية 
بن  هللا مر ز الملك عبد»شااااااااااااااايعية تنعقد في  -سااااااااااااااانية 

تبدو ضااااااااااااااارور ةا وعندما  في فييناي« العز ز العالمي عبد
نقترح هذا المر ز بالذات فألنه أثبت في عهدة أمينه العام 

سااااااااااان تناوله  الرحمن بن عبد فيصااااااااااال بن معمر جديته وحا
قاد في هذا للقْااااا ا الم روحةا  ما أننا عندما نقترح اإلنع

و أالمر ز فلترادي التأو ل حو  عقدي في عوا اااااااااام عربية 
أي ز ادة في التوضاايح إ  عقد القمة اإلسااتثنائية  إسااالميةي
العز ز العاااالمي  بن عباااد هللا مر ز الملاااك عباااد»هاااذي في 

يتيح المجا  لعلماء « للحوار بين اتباع الد انات والثقافات
الحْااااااااور فْااااااااال   ورجا  دين عديدين ال يرو  َحَرجا  في

   فْاء المناقلة  كو  أرحراأعن 
ومع أ  المر ز هو للحوار بين أتباع د انات ساااااااااماو ة 
وِمن أجل ذلك أنلااااا ي إال  أ  الوضاااااع الذي  عيلاااااه الدين 
اإلساااااااااااااااالمي وإحتماالت إقتراب الرتنة من الحدوث يوجر 

إهتمااااماااات المر ز الاااذي « أجنااادة»إدخاااا  هاااذا البناااد في 
بن معمر لوزراء  ت أمينه العام فيصاااااالإسااااااتوقرتسنا شااااااروحا

رة واوبيااك  الااذين زاروا مقر  نرن منظمااة الاادو  المصاااااااااااااااادِ 
وخرجوا مبهور ن  2013-5-22المر ز يوم األربعاااااااااء 

بن معمر حو  هذا المر ز  بلااااااروحات مْاااااايرهم فيصاااااال
بن  هللا الذي أرادي خادم الحرميسن اللر ريسن ملك الحوار عبد

ال  الحوار بين اتباع العز ز أفْااااااااااال سااااااااااابيل ومن خ عبد
الد انات للتعا ش اإلنساني الذي يؤلد بين القلوبي ونر دي 
في ضاااااوء ما  حدث من تداةيات أفرزتسها المحنة الساااااور ة 
خير جامع للعقو  التي تابقي األمة في منأ  عن شاااااااااارور 

نية  اللااايعيةي خصاااو اااا  أ  أي إساااترخاء في  -الرتنة الساااا
م الحببة اإليرانية التي لم مسااألة الرتنة المتوقع حدوثها  خد

 عد خافيا  ملااااااااااروعها و يس أنها في ظل اإلرتباو الدولي 
العربي إزاء الموضاااااوع الساااااوري ساااااتكر  نرساااااها مالكة  -

 القراري أو فلنقل شر كة في  يا ته وذات التأثير الراعلي
ليس في العراق وسااااور ا ولبنا  وبعض أصراف الخليج إلى 

ية وإساااااااااااااااالميةي وإنما جانر بعض االعماق في دو  عرب
شااااااااااااااار كاااة القو  الكبر  في رسااااااااااااااام خرائن دو  المن قاااة 

 ومستقبل شعوبهاا

 2013يونيو )حزيران(  15 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 المأمولة« روحانية» المبادرة الـ
للمرء أ  يتصااااااااور لو أ  الروز في إنتخابات الرئاسااااااااة 

  من  اااا 2013يونيو/حز را   14اإليرانياااة يوم الجمعاااة 
نصير أحد األربعة المحلقين في الرْاء المحافظ اللاهر 
تحذيراته للوال ات المتحدة وإنذارته إلسااااااااااااااارائيلي والمتحرل 
ببعض دو  الجوار الرافض أي إنساااااااااااااااحااااااب من الجزر 
اإلماااراتيااة الثالثي الااداعم أعماااقااه الحوثيااة في اليمن الااذي 

ومن  هللا حزب»ينلااد اإلسااتقراري الممسااك بإرادة القرار في 
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أجال ذلاك إرتاأ  إقحاام عناا ااااااااااااااار من الحزب في األزماة 
الساااااااااااااااور ة متساااااااااااااااببا  في حدوث إرتباكات داخل المجتمع 
اللبناني األمر الذي حمل رئيس البالد ميلااااااااااااا  سااااااااااااليما  
اري شااااااااااكو   ثيرة  على أ   سااااااااااجل في حق النظام البلاااااااااا 

في « اللوبي األسااادي»النعومة ومع ذلك لم يتحمل أق اب 
ا من الرئيس فاااإعتبر أحااادهم اللاااااااااااااااكو  لبناااا  هاااذا التجر 

وإرتاااأ   «فعااال خيااااناااة»الخفيراااة الوصاااأة والظااال معاااا  أنهاااا 
ع أمر هذي اإلهانة في عهدة القْاءا  الرئيس وضس

للمرء أ  يتصاااااااااور لو أ  الروز  ا  من نصاااااااااير أحد 
ومحمااد باااقر قاااليبااافا ساااااااااااااااعيااد جليليا علي أكبر  هؤالء

الساااااائدة  واليتيا محمد رضاااااائي ي  يس  انت حا  التوتر
أ اااااااااااااااال  في عالقاااات إيرا  مع المحين العربي وباااالاااذات 
الخليجي ومع عبسر المحين مع الوال اااات المتحااادة وأكثر اااة 

ساااااااتزداد حدةا وهذا أمر صبيعي إساااااااتنادا   الدو  األوروبيةي
إلى مرردات حرلاات بهااا مواقد األربعااة وِمن ورائهم مراكز 

من الكالم ما القو  األمنية والعسااااااكر ة الذين  انوا  قولو  
هو من نوع الكالم الذي صالما سااااامعوي من الرئيس محمود 

 أحمدي نجادي ومعظم ةبارات ذلك الكالم مثل القذائدا
من هنا فإ  فوز حجة اإلساااالم حسااان روحاني هو في 
حاااد ذاتاااه لحظاااة باااالغاااة األهمياااة جااااءت في الوقااات الاااذي 
ثقاال   حتااااه الجميع إليهاااا بااادءا  من اللاااااااااااااااعااار اإليراني المس

اةيات النهج القائم على إعتماد ساااااياساااااة  ير مساااااتحبة بتد
تقوم على التوظيس المااااذهبي لتحقيق  ااااا ااااات في النرس 
اإليرانية ال امحة إلى أ  تكو  باساااااااااااا ة النروذ مع الوقت 
على المن قةي و ااااااااااااوال  إلى المجتمع الدولي الذي ال ير د 
حال  حربياااااا  لل موح اإليراني النووي و كتري باااااالعقوباااااات 

عل  ساعد أ حاب األمر في النظام اإليراني في عسى ول
إبقاء الحل الملاااااااااااااااار إليه بعيدا  عن اإلحتماالتي وبينهما 
القلق العربي وبااالااذات الخليجي والمصاااااااااااااااري الااذي صااالمااا 

 أربك معظم المحاوالت لتصحيح مسار التعاملا
ل اسااتراحة  جاء فوز حجة اإلسااالم حساان روحاني  لااكِ 

اء أفكار جديدة  ريلة بترميم تهدئة للنرو  و لااااجع على بن
عالقات ال تغادر فْاااااااء التوتر والق يعة والحذرا وعندما 
أ اااااااااااااااغى الجميع إلى أقوا  روحاني قبل يوم اإلنتخاب ثم 
مباشااااااااارة بعد إعال  الروز المبهر فإنهم ساااااااااجلوا من خال  
برقيات تهنئة أو تصاااااااااااااار حات إرتياحا  للرئيس الخاره فوزي 

متدخلو  وإنتهت أرقاما  لم  من  اااااااناديق إقتراع لم  مساااااااها
  جرا القادرو  على تعديلهاا

ال  وقااد لقي الرئيس الجااديااد هااذا الترحياار بنساااااااااااااااار 

متراوتة بإسااتثناء إساارائيل الكارهة التجاوب مع أي تحوالت 
اإلساااااااااااالمي وهذا ما  -نحو اإلعتدا  في الخ اب العربي 

و  ي فإ  المأم«مبادرة السالم العربية»فعلتسه وما زالت إزاء 
حاااادوثااااه ِمن جاااااناااار النظااااام في إيرا  هو توظيس أجواء 

الدولية على قاعدة اإلعتدا ي وهذا في  -اإلرتياح العربية 
تقديرنا م لر شااعبي شااامل وليس فقن ما يتوق إليه الذين 
اقترعوا للمرشاااح روحانيا ولوال اعتقاد شااارائح عر ْاااة من 
اإليرانيين المتجردين بااااااااأ  الروز سااااااااااااااايكو  لواحااااااااد من 

افظين ومن أجل ذلك لم  لااااااااااااار وا وفْاااااااااااالوا مالزمة المح
بيوتهم لكا  هؤالء إ اا روا مع الماليين الخر ن ووضااعوا 
ورقة اإلعتدا  في الصاااااااااااااناديق وعندها تكو  نسااااااااااااابة فوز 

في المئة وربما بثالثين مليو   50,68روحاني بأكثر من 
 مليونا ا 18,6  وت وليس فقن با

و بنزع  ااااارات والتوظيس  ما  جوز إفترا  مراحله ه
إرتب ااات باااالثورة اإليرانياااة ومنهاااا على سااااااااااااااابيااال المثاااا  ال 
الحصاااااااااار أنها في الموضااااااااااوع اللبناني أحدثت تلااااااااااققا  في 
الخصاااااااااااااااو ااااااااااااااايااة ذات ال ااابع التعااددي التي هي ميزات 
اإلسااااااتقرار في هذا الوصن الصااااااغيرا بل إ  التلااااااقق بات 
 قود إلى أ  اللاااايعة السااااياسااااية ال تحقق الت و ر والتأهيل 

ين  حتاجهما أبناء ال ائرةا على سااااااابيل المثا  أ ْاااااااا  اللذ
إ  الثورة اإليرانياااااة جعلااااات الحاااااذر الخليجي من إرترااااااع 
منساااااااااااااااوب ت لعااااتهاااا  قترب من درجاااة العاااداوةا  ماااا أ  
اإلنلااغا  بتحو ل المناصق اللاايعية في بعض دو  الخليج 

وراق ضاااغن على حكومات تلك الدو  زاد أوفي اليمن إلى 
ثم بدأت لغة التخاصر تتساااام بالحدة التي من نساااابة الحذر 

تؤساااس لعداوةي ولنا في تصااار حات متبادلة أشااابه بالقذائد 
  ْا  أالصاروخية الدليل على ما نقو ا وعلى سبيل المثا  

وأ ْااااااا  إ  اسااااااتمرار ربسن  اااااارة اإلحتال  بالثورة اإليرانية 
أمر بات ال بد تبديله بصاااااااارة العالقة القائمة على التعاو  

 اوالترهم
وِمن هناااا القو  إ  خ وة جر ئاااة تبااادأهاااا إيرا  الااادولاااة 
بعدما لم يثمر الملااااااااروع الثوري سااااااااو  عزلة دولية إليرا  

شاااااقاء منهاي وتن لق من مراهيم ساااااياساااااة اإلعتدا  أونرور 
إزاء الموضااااوعات التي أشاااارنا إليها ومنها موضااااوع الجزر 

  أذلك  اإلماراتية الثالثي  ريلة بتبديد معالم تلك الصاااارةي
حالة هذي الجزر باتت مثل حالة لواء اإلساااااااااااااااكندرو  مع 
ار األسااد ساال م بتر ية هذي األر  يوم  فارق أ  الرئيس بلاا 
كانت العالقة بينه وبين الرئيس أردو ا  في  ا ة الحالوة 

شاااااااااااااااقااهم قادة أبينما أهل الحكم في دولة اإلمارات ومعهم 
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ات دو  مجلس التعاو  دائمو التذ ير عند إ ااااااااااااااادار بيان
عن مؤتمراتهم باااالجزر والم اااالباااة بجالء إيرا  عنهاااا لكن 
الرد دائما  هو ةبارات  ير ماسااتحبة من مسااؤولين إيرانيين 

 وز ارات  ير أخو ةاا بل وإسترزاز ة لهذي الجزرا
و بقى الموضاااااااوع األهم وهو المتعلق بالحالة الساااااااور ة 
التي ال  ختلد موقد الثورة اإليرانياااااة من المحناااااة التي 

لااها سااور ا منذ ساانتين عن الموقد الروسااي مما  عني تعي
أ  الرو  الاااذين ال يرف لبيااااداتهم جرن إزاء الااادم الاااذي 
 يراق يوميا  والتدمير المتوا ااااااال الذي لم َتسااااااالم مدينة منهي
هو في قبو  إساااااااااااااااتمراري مثاال الموقد اإليرانيا وإذا  ااا  
الروسااااي المساااايحي ال  عنيه الملااااهد اليومي للراجعةي فإ  

يراني من واجبه رفسع المصاحد بين المتقاتلين وممارسة اإل
الواجااار الحق على قااااعااادة تحاااادياااد صبيعااااة الظلم ونجاااادة 
المظلوم في الحد األقصى وممارسة دور الوسين في الحد 
األدنىا ومع أ  هذا لم  حصااااااااااال مع األساااااااااااد وحصااااااااااال 
نبيْااااااااااااااااه باادلياال إقحااام مقاااتلين شااااااااااااااايعااة من العراق ومن 

إيرا  نرساااااااااااها في الموضاااااااااااوع  في لبنا  ومن« هللا حزب»
الساااااااااااااااوريي إال  أ  الوقت لم  رت ومن قبل أ  ينتهي أمر 
الموضااوع السااوري في اليد الدولية بد  أ   كو  في عهدة 

 األ  المسلم العربي و ير العربيا
عساااااااى ولعل  أخذ الرئيس حسااااااان روحاني على عاتقه 
وبالتدره من ال  وحتى التسااااااال م الرسااااااامي للرئاساااااااة م لع 

واخر للااااهر أي في بدا ة العلاااار األ 2013 ب /أ ساااا س
الصااااوم مبارو واجر تصااااحيح المسااااار بادئا  عهدي بمبادرة 
تتناو  ترميم العالقة مع المجتمع الدولي فال  كو  النووي 
عنصااااااااااااااار تع يل للتقدم مثل حا   ور ا اللاااااااااااااااماليةا  ما 
تتناو   ل الموضااااااااااااوعات التي أشاااااااااااارنا إليها وإنعكساااااااااااات 

إلقتصااادي للدولة التي خصااها هللا إرتباكات على الوضااع ا
بثروة النرن لكي تتحو  إلى دولة متقادمة تنصااااااااااااااارف إلى 
التنمية تساااااااااعد الغير على نحو ما ترعل السااااااااعود ة ودو  
اإلقتدار المالي العربي وتحقيق اإلسااتقراري وليس إلى  ير 
الاااذي حااادث وال يزا ا فاااالثورة اإليرانياااة ماااا زلااات تماااار  

ساااااان التأمل والمراجعة والنقد الذاتيا البيادة و أنما لم تبلغ 
ومن شاااااااااااااااااأ  األخاااذ باااالمباااادرة وترعيلهاااا تنبياااة وجاااه الثورة 
اإليرانية التي  ا  مأموال  منها لألمة  ير ما حصاااااااااااال من 

 ندوب تراكمت نتيجة تغيير اإلعتدا ا

 2013يونيو )حزيران(  29 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 ثحرَّاس الوطن والترا
ثر من ربع قر   ااا  أهاال الركر والثقااافااة على مااد  أك

والتخصااصااات العلمية واألكاد مية يرو  أنرسااهم حاضاار ن 
في ملااهد مؤسااسااة الحر  الوصني السااعوديي ولذا فإ  ما 
 صدر من قرارات وأوامر ملكية تتعلق بهذي المؤسسة  ا  
موضاااااااااااااااع إهتمااااااام هااااااذا المثقد المغاااااااربي وذاو المركر 

يراني وأقرانه من معظم بالد الملاااااااااااااااارقي وذلك العال مة اإل
كاد مي صرافهاا  ما هي موضااااااااااع األأقارة  ساااااااااايا بلااااااااااتى 

البر  اني وأقرانه في معظم بالد القارة األوروبية وفي دو  
 قارتيس أمير ا شماال  وجنوبا ا

وما  صااادر من قرارات وأوامر ملكية متصااالة بمؤساااساااة 
الحر  الوصني  ا  أ ْااااااااااااااا  موضااااااااااااااع إهتمام علاااااااااااااارات 

جااااااااا  الركر واألدب والباااااااااحثين في القااااااااارة المؤرخين ور 
 السمراءا

وهذا اإلهتمام نلااااااأ نتيجة أ  خادم الحرميسن اللاااااار ريسن 
العز ز ومنذ  ا  وليا  للعهد رئيساااااااااا   بن عبد هللا الملك عبد

للحر  الوصني أضاااااااااااف إلى الواجر األمني لمؤسااااااااااساااااااااة 
الحر  مهمة  ير مساااااااابوقة في العالم وهي أ  ترعى هذي 

شاااااخص قائدها وخير مسااااااعد له في هذي  المؤساااااساااااة وفي
المحساااان التو جري أحد شاااايو   بن عبد العز ز المهمة عبد

الركر المساااااااااااتنير والحكمة الهادفةي قْاااااااااااا ا فكر ة وثقافية 
من  ل سااااانة وبعد عيد  وتراثيةي وأ  يتم تخصااااايص شاااااهر

األضااااااحى ليكو  مهرجانا  إ اااااا الح على تسااااااميته رسااااااميا  
لكن التسااااااااامية الغالبة « تراثالمهرجا  الوصني للثقافة وال»

مهرجا  »على ألسااااااااااااااانة الجميع عربا  وعجما  وأجانر هي 
وخال  هذا اللاااااهر تتحو  ضااااااحية الجنادر ة «ا الجنادر ة

وبر ت المتألقة عموما  إلى أسااااااااااواق تراثية و كتمل رونق األ
وحيو ة ساااااباق الهجن بالندوات الركر ة والثقافية واألماساااااي 

تقي فيها الصااايني مع األمير ي اللاااعر ة تقام في قاعات يل
فر قي مع الروساااااااااااااي مع مع الكوري مع الررنساااااااااااااي مع األ

الياباني مع األوسااااااااااااااترالي مع اإليراني مع األسااااااااااااااباني مع 
علااااااااااارات الوجوي والرموز الركر ة واألكاد مية والثقافية  تية 
من  ل د ار العالم العربي بمن في ذلك فلس ين الموعودة 

نتنياااهو  -ةبااا   - يري  - حااديثااا  من الرباااعي أوبااامااا
بوالدة دولة شاااااااابه األمر الواقعا و تحو  اللااااااااهر الجنادري 
هاااذا إلى ظااااهرة تنو ر وعلى نحو ماااا أرادهاااا لهاااا الملاااك 

العز ز ورفيق هذا المنحى التنو ري اللااي   بن عبد هللا عبد
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المحسااااااااااااان رحمة هللا  بو عبدأالعز ز التو جريا و ا   عبد
بو أ دي  ااااااااحر الجنادر ة وعليه  حقق في مجلساااااااه ما ير 

  وزارات ومؤسسات أمتعر  حرظه هللاا وعندما نر   يس 
الثقافة في دو   ثيرة بدأت تت لع إلى أ  تكو  هذي الدولة 

سيو ة متمثلة بوز ر الثقافة في حكومة و تلك الأاألوروبية 
تلااك الاادولااة هي الْااااااااااااااايس المتميز في واحاادة من دورات 

ثر ال ير الذي لهذي الظاهرة الجنادر ة يتْااااح لنا مد  األ
العز ز ير  أ  حوار  بن عبااااد هللا و يس أ  الملااااك عبااااد

الحر  الوصنيي هو مثل حوار  الثقافات ترعاي مؤساااااااااساااااااااة
أبنااء الاد ااناات الاذي  حقق خ وات نوةياةا و الهماا مثال 
حوارات تللد القلوب بين رموز األزمات  وسيلة لعاله ما 

  رموز أنلااااير إلى إسااااتعصااااى من هذي األزماتا وعندما 
كاد مية يرو  الركر والثقافة والعلوم والتخصااااااااااااااصااااااااااااااات األ

أنرساااااااااااااااهم معنيين بما  صااااااااااااااادر من أوامر ملكية وقرارات 
متصلة بالحر  الوصني فأل  هؤالء إما أ  البعض شارو 
معا لا  على ال بيعة  يس واكر الحر  دورة من الدورات 

ي للتراث "المهرجا  الوصن الثماني والعلر ن حتى ال  لااااااااااا
بن  هللا بن عباااد والثقاااافاااة" والحظ ماااد  دقاااة األمير متعااار

العز ز في تنريذ توجيهات خادم الحرميسن اللااااااااااااااار ريسن  عبد
 اااااااحر الجنادر ة لكي يبقى الخن البياني لرونق الظاهرة 

  الذي لم  لاااااااااااااااارو بعد هو أالثقافية دائم االرتراعي وإما 
 ثباتا على موعد  ت للملار ةي ذلك أ  الظاهرة إلى

وعناااادمااااا تتكاااااثر هموم األمااااة و ت لاااار هااااذا التكاااااثر 
إهتمامات مْاااااااااااافة من جانر خادم الحرميسن اللااااااااااار ريسني 
نجدي ير د للحر  الوصنيي د مومة بالحيو ة التي إتساااااامت 
بها السااانوات المنقْاااية فيلقي بالواجر على األمير متعر 

 27الااااااذي ساااااااااااااااماااااااي بموجاااااار األمر الملكي يوم اإلثنين 
وز را  للحر  الوصني الذي بات وزارة ثم  0132مايو/أ ار 

 عزز فكرة حيو ااة الااد مومااة باااألمر الملكي أ اااااااااااااااادري يوم 
وقْاااااااااااااااااى باااتاااعااايااايااان  2013ياااولاااياااو/تاااماااوز  15اإلثااانااايااان 

العز ز التو جري نائبا  لألمير متعر  بن عبد المحساااان عبد
وباااادرجااااة وز را وهكااااذا فااااإ  المواكاااار الثقااااافيااااة والركر ااااة 

علمية التي صالما شار ت في واحدة واألدبية واألكاد مية وال
من دورات الظااااهرة الثقاااافياااة التراثياااة ذات الرونق وتر ااات 
الملااااااااااااااار ة في نرسااااااااااااااها أصير األثري قرأت في ملااااااااااااااهد 
الجنادر ة والدور الثقافي المبهر و ير المألوف والمسااااااابوق 
في دنيا مؤسااسااات األمن العربي تقوم به مؤسااسااة أمنية ما 

في إساااااااااااااااناااد المهمااة إلى اإلبن تر  أنهااا معنيااة بااها ورأت 
األمير الذي  قود واإلبن اللااااااااااي  الذي ينوب و ساااااااااااعد ما 

يبعا المز د من الثقة في د مومة رونق الظاهرة على نحو 
ي الملااااااك أالثنااااااائيااااااة المتمثلااااااة في القااااااائااااااد الااااااذي يرعى 

والساااااعد الثقة الذي  حساااان ترجمة  العز ز بن عبد هللا عبد
 العز ز التو جريا بدت لعات ولي  األمر أي اللي  ع

وأناااا في ماااا أكتااار  واحاااد من الكثرة المواكباااة لظااااهرة 
الجنادر ة ألمس البعد الثقافي والتراثي في الحر  الوصني 
الساااااااااااعودي الذي بات وزارةا أما البعد األمني والعساااااااااااكري 
فهذا شااااااااااااااأ  ال  ملك  اتر مثل حالي سااااااااااااااو  اللااااااااااااااعور 

ره ضااااااااااااااامن هللا تند بال مأنينة ما دامت را ة الملك عبد
روحية القائد الذي ير د الخير لألمة ودائم صلر مرضااااااااااااااة 
رب العالمينا ساااااادد هللا خ اي من أجل إسااااااتكما  خ وات 

 التأسيس الثاني لمملكة العرب والمسلمينا
 2013( ليو )تموزيو 23 بتاريخ  «الشرق األوسط»صحيفة أرسلت إلى 

     

 التوريث بالتي هي أهدأ وأعقل
 اا باالتي هي أهادأ وأحسااااااااااااااان وأعقال على قااعادة التور 

ل أمير دولة ق ر اللاااااي  حمد ثاني في  بن خليرة    ساااااج 
عاااالم الحكم والحكاااام خ وة الفتاااة  جوز إعتباااارهاااا أمثولاااة 
لجهة أ  الزهد فْيلة خصو ا  إذا هو جاء من حاكم ما 
زا  في سااان دو  خن المرحلة الصاااعبة من العمر الثانيا 

الذي به بدأت على  9521فاللااااااااااي  حمد من مواليد العام 
حر ة »النا ر ورفاقه أعْاء  أ ادي البكباشي جما  عبد

الحببة الثور ة في العالم العربي وما « الْاااااااااااااااباط األحرار
حرلاات بااه من إنقالبااات و اااااااااااااااراعااات وإحترابااات وإفرازات 

في ِخْااام هذي الحببة نلاااأ وتعل م  و زوات وتدخالتا وهو
المسااااااااااااؤوليةا وبقي ثم أقحمه والدي اللااااااااااااي  خليرة في دنيا 

إنما  1972عالقا  في ذاكرته أ  هذا الوالد إنقلر في العام 
بن علي  من دو  إراقة دماء على الذي قبله اللااااااااي  أحمد

متوليا  دفة الحكم الذي  1960الذي  ا  شاااااااااااي  ق ر عام 
ناله على قاعدة التور ا بالتي هي أهدأ وأعقلا ومن هنا 

هللا  تنازا  اللااي  عبد فإ  اللااي  تميم بدا مسااتحْاارا  واقعة
ثاني إلبنه اللاااااااااااااي  علي ثم تنازا  اللاااااااااااااي  علي إلبنه    

مامه اللااااااي  حمد متأثرا  أأحمدا وفي إسااااااتحْاااااااري هذا بدا 
ثاني   ثاني واللااااااي  علي    هللا    باإلثنين واللااااااي  عبد

 من حيا إنهما تنحيا وأفساااااااااااااااحا في المجا  أمام اإلبنيني
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الحكم إقتبس أساااااااااااالوب  لكنه في ما يتعلق بأساااااااااااالوب توليه
ذي عام  والدي اللاااااااااااااااي  خليرة الذي إنتزع الحكم بإنقالب نر 

إنقالبا   1995فنر ذ في العام  ضااااااااااد اللااااااااااي  أحمدي 1972
 ضد والديا

بصااااااااااااارف النظر عن الظروف والموجبات التي حملت 
  هنالك أمثولة و يس اللي  حمد على تسجيل الخ وة األ

سااااتعادة لحالة   إاااااااااااااااااااه1434في الزمن الحاضاااار وشااااعبا  
األمين والمااااااااأمو  في الزمن الغااااااااابر وجماااااااااد  الخرة 

فإ  اللاااي  حمد أراد بخ وته إساااتكما  شااابه   ياااااااااااااااااااه194
المعجزة الق ر ة المتأثرة بتجربة شبه المعجزة التي يتوا ل 
إساااااااااااتكمالها في إمارة دبي مع فارق أ  دبي جزء من دولة 

لمكتنزة بينما ق ر ا أكبر تعزز مكانها وتصااااو  اسااااتقرارهاي
نر ا  و ازا  وإساااااااااااااااتثمارات في ملاااااااااااااااارق األر  ومغاربها 

من حيا الثروة وليس من حيا  واألشاابه بساال نة برونايي
إقتحام  عاب المسالك السياسية واألزمات العالقةي تحتاه 
لت فيها ق ر  إلى عهد  حرظ الود لثماني علاااارة ساااانة سااااج 
 وهي في عهدة اللي  حمد الذي أمسك بزمام السل ة وهو
في الثالثة واألربعين من العمر نموا  مذهال  وقر ر اللااااااااااابه 
في بعض رااي وإنجازاته من النوع الماليزي والسااااااااااااااانغروري 

فْااااااااءات العمل الساااااااياساااااااي العربي  إلى جانر حْاااااااور
واإلقليمي والدولي لم  مارسه حاكم ِمن قبل ثروته بالباليين 

  فيما سااااااااااااكانه باأللوفا و ا  الفتا   ثيرا  أ  ق ر اللااااااااااااي
ع األضاااااااااااااااااداد وإختراق  حماااد بن خليراااة اسااااااااااااااات ااااعااات جمس

المحظورات واإلبحار وسااان إعصاااارات وزالز  في المن قة 
وهو دور محرو  بالرضى الدولي ومصا  بالثروة الهائلة 
ومقبو  ضااااااااااااااامن حاادود من الجوار الخليجيي وإ   اااناات 

قليمي  ادت تتجاوز حاالت من اللااااااااا ن الدبلوماساااااااااي اإل
لت ساااندا  لساااالح الثروة الخن األحمرا وهذي المق ومات شاااك 

نها في الوقت نرساااااااااااااااه أفرزت تساااااااااااااااااالت تجمع بين أإال  
الدهلااااااة والمرارة وتأخذ  اااااارة اإلسااااااتهجا  لكو  اللاااااابيقة 
األ اااااااااااااااغر في العاااائلاااة العربياااة تماااار  مهماااات تتجااااوز 

باال إ   المعااادلااة التقليااد ااة وتقرز فوق المكااانااات والقاااماااتي
الق ر ة وبرضااااى قمة الساااال ة دوارا  مارسااااتسها الدبلوماسااااية أ

أو بالتساااااااااااااليم بهذي األدوار ما دامت حدثتي مثل التعاصي 
مع مصاااااااار الثائرة وليبيا المنقلبة وسااااااااور ا المتقاتلة وتونس 
المنترْاااااااااااااااااةي بااادت فيهاااا دولاااة ق ر و ماااا لو أنهاااا رائااادة 

بمعنى أ  العمل الدبلوماساااي « الدبلوماساااية الكومندوساااية»
مكل رااة بعمليااة  «ومناادو رجااا  الك»مقاااد مثاال  تيبااة من 

عساااااااااااااكر ة إساااااااااااااتثنائيةا وفي هذا الصااااااااااااادد نر  أ  رئيس 

بن جاساااااام حظي على مد   دبلوماسااااااية ق ر اللااااااي  حمد
عقديسن ملاااااااااااااااحونيسن بالمخاصر بما لم  حظ به  خرو  في 
عالم الدبلوماساااااااية العربية واإلساااااااالميةاا بل والدوليةا ذلك 

يس خاااارجياااة بااادرجاااة رئ أناااه  ير ماااألوف أ   كو  وز ر
وزراء أو إ  رئاساااااااااااااااة الحكومة ووزارة الخارجية في عهدة 

مع مالحظة أ  المساااتحِوذ على المنصااابين  مساااؤو  واحدي
إلى  2003وز ر خاااارجياااة ومن  2003إلى  1992ومن 

وز ر خاااارجياااة وناااائااار رئيس مجلس الوزراء ومن  2007
وز ر خارجية  2013يونيو  26ربعاء حتى يوم األ 2007

على درجاااااااة من القااااااادرات تلقى  ورئيس مجلس الوزراء 
الحذر من  خر نا وهذا  رسااااااااار  يس أ  ورقة مراكز القوة 
في اإلحد  والعلاااااار ن ساااااانة صو ت بتنحي اللااااااي  األمير 
لنبن اللااااااااااااي  تميم الذي لن  كو  ملااااااااااااغو  البا  ما دام 
الوالد إرتأ  التنحي ومن دو  النزو  من السااااااااااااااارينة تار ا  

دما   لق اللاااااااااااااااي  تميم أمر قيادتها للبب ا  الجديدا وعن
على والاادي لقاار "األمير الوالااد" فااإنااه  رعاال ذلااك من باااب 
 إحترام اإلبن البار لوالدي الذي هيأ له من أمري قمة الحكمي

ام حسااااين الذي ومن  وليس  ما فعل الرئيس والراحل   ااااد 
باب ت يير خاصر الرئيس أحمد حسااااااان البكر الذي تناز  

الثورة ورئاساااااااااااااااة  عن الرئاساااااااااااااااتين ورئاساااااااااااااااة مجلس قيادة
أوعز إلى وساااااااائل  1979يوليو/تموز  17الجمهور ة  يوم 

اإلعالم بإرفاق  اارة "األب القائد" عند ِذ رس إساام البكر ثم 
 الحقا   رة "األب والرفيق الكبير"ا

بن خليرة  من المؤ د أ  الذي أقدم عليه اللااااااااااااي  حمد
 اااااااااااحر المبادرات الجر ئة تجاي القْااااااااااا ا ذات الخ وط 

ل عنصاااار مراجأة الحمراء  فلساااا ينيا  وإساااارائيليا  وإيرانيا  شااااك 
عربياااااة وإقليمياااااة ودولياااااةا وجااااااء  -لمرجعياااااات خليجياااااة 

متنا ما  مع المراجأة اإليرانية المتمثلة بأ  النساااااااابة األعلى 
من اللااااااااعر اإليراني اختارت التغيير وفي شااااااااخص حجة 
اإلساااااااااااااااالم حسااااااااااااااان روحاني عنوانا  للمرحلة المقبلةا وهي 

دره في أحاادث مراااجاالت على مساااااااااااااااتو  القمااة مراااجااأة تناا
تحاااادث بين زمن و خر من نوع اإللتزام األو  من نوعااااه 

الرحمن   أتي من جنرا  عربي حيا يلتزم الملاااااااااااااااير عبد
سااوار الذهر بوعد تسااليم الساال ة مع إنقْاااء ساانة إنتقالية 
تولى خاللها المقاليد فإحترم بذلك نرساااااااااااااااه وما زا  الرأي 

عموما  يذ ري بالخيرا  ما أنها من  العام السااوداني والعربي
نوع مراجأة رئيس الكنيساااااااااااااااة الكاثوليكية البابا بنيد كتو  
الذي أراد إنصااااااارافا   ر ما  عو  المعاناة اليومية الناشااااااائة 
عن سلو يات مبغوضة داخل مواقع في الصرح الكاثوليكي 



74 

 

 العالمي الذي يترأساااااااها وحديثا  من نوع مراجأة رامي الحمد
ختاااري الرئيس محمود ةبااا  رئيسااااااااااااااااا  للحكوماة هللا الااذي إ

الرابعة علااااارة في تار   السااااال ة الرلسااااا ينية والذي بعدما 
مام الرئيس أاليمين القانونية  23 أد  ووزراء حكومته الااااااااااااا

  المعي نيسن أي رأ  2013يونيو/حز را   6ةباااااااا  يوم 
فإكترى  نائبيسن له سااااايكونا مع الوقت شااااار كيس  اااااالحياتهي

يوما  التي أمْااااااها رئيساااااا  للحكومة و تر  رباألربعة علااااا
بد  البيا  الوزاري إساااااااااااااااتقالة خ ية و ادر مكتر رئيس 
الوزراء من دو  أ  يرافقه أحد أو حتى  ساااااااتعمل السااااااايارة 
الرساااميةا وبهذي الواقعة في التار   المعا ااار تتكرر واقعة 

بن المعتز في التااار   الغااابر الااذي داماات واليتااه  هللا عبااد
 مع فارق دواعي الد مومةا لةييوما  ولي

و بقى القو  إ  في دولاااة ق ر  ماااا في دو  وأنظماااة 
ورئاسااااات  ثيرة شااااوائر عالقةا و لما أاز لت اللااااائبة برعل 

عااادة اإلعتبااار يزداد اإلرتياااح في نرو  إ التصاااااااااااااااحيح أو 
الرأي العاما ومن المؤ د أ  نسااااااااااابة اإلرتياح ساااااااااااتزداد في 

بن حمد بادرة    تميممير الحريد اللااااااااايذا ساااااااااجل األإق ر 
إعادة اإلعتبار إلى جدي اللااااااااااي  خليرةا ومثل هذي اللرتات 
مااألوفااة لااد  أهاال الحكم في الخليج وأهمهااا تلااك المتعلقااة 

عادة إ العز ز الذي  انت  بن عبد بالملك الراحل ساااااااااااااااعود
مثولة في التساااااااااااااامح والترهم وتللد القلوبا أليه إاإلعتبار 

جديد الذي ربما  مني النرس ثم إ  اإلساام الثالثي لألمير ال
باااأ   كو  ملاااك المملكاااة الق ر اااة في خ وة الحقاااة وعلى 

بن خليرةا  بن حمد نحو الخيار البحر ني هو اللااااااااي  تميم
 وهللا ولي  التوفيقا

 2013( يوليو) تموز 1 بتاريخ «الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

     

مة واإلقتتال المحلَّل في  الهدنة المحرَّ
 رحمةرمضان ال

 سااتغرب المرء  ثير اإلسااتغراب  يس أ  سااور ا النظام 
وسااااااور ا المنترْااااااة على النظام لم  حترما مناساااااابة شااااااهر 
الصاااوم المبارو فيلجم  ل صرف  ْااابه و ْااابن مرردات 
لسااانه و خلد إلى لحظات من التأمل  سااأ  نرسااه لماذا هذا 
الذي  ا  في المسااااات اع عالجه بالرو ة والحنكة والحكمة 

لى أبلاااااااااااااااع منااازلااة في تااار   المن قااة ياادمر فيهااا إنتهى إ
النظام ما أراد تدميري وما است اعت  وار   الجيش الذي 
تبعثر تقو ْااااه أو إحراقها و زداد اإلسااااتغراب عندما تكو  
أ وات مدافع التدمير المتبادلة هي البديل لمدافع اإلف ار 
وتكو   اااارخات األصرا  إلى جانر ولوالت النساااااء وأنين 

ين الذين تنزف دماءهم هي السائدة في أكثر ة مد  المصاب
سااااااور ا وبلداتها بدءا  من دملااااااق وحتى الحدود مع األرد  
ولبنا  والعراق وتر يا وفلسااا يني بد  أ  تكو  اإلبتهاالت 
واللقاءات العائلية إلى الموائد الرمْانية هي الحا لة في 

 هذا اللهر المباروا
 يس أ  صرفيس  كما  ساااااااتغرب المرء  ثير اإلساااااااتغراب

المناااازلاااة لم  قررا إتخااااذ الخ وة الماااألوفاااة والمحترماااة في 
أزما  االحترابات حتى بين الوصن المعتد  عليه واألجنبي 
الذي جاء  عتدي ونعني بها اإلتراق على أ ام هدنة يلملم 
فيهاااااا  اااال صرف جراح المجروحين و عياااااد ترتيااااار خ ن 

ألمور سااااو ت ولكن اإلقتتا ا وال  عني اإللتزام بالهدنة أ  ا
«ا اساااااااااااااااتراحااة المحااارب»على األقاال تن بق عليهااا مقولااة 

و زداد اإلسااااااااااااااتغراب عندما نر  أ  الذي يدعو األشااااااااااااااقاء 
المتقاتلين إلى هدنة خال  شاااااهر الصاااااوم هما المسااااايحيا  
الملاااااااااااااااكورة دعوتهما األمين العام لألمم المتحدة با   ي 

ال  مو  ووز ر خارجية فرنسااااااااا لورا  فابيو  وهما مسااااااااؤو 
ساااااور ا مسااااالما  وهنالك في الكتاب وفي األحاديا النبو ة في حين أ  صرفيس اإلقتتااا  في  دوليااا   ير مسااااااااااااااالميسني

وفي تراثيات الخلراء الكثير من خير الكالم الذي يو ااااااااي 
بااالتراحم وبااالتعقاال والتهاااد ا لكن ال رفين المتقاااتليسن على 

ير الكالم مدار الساااعة للساانة الثالثة على التوالي تناساايا خ
هذا وأمعنا إقتتاال ا بل إ   ااااااوار   اللاااااار أ ااااااابت ملذ  
ودمرت مراقد ومساجدا  ما أ  األشرار خ روا رجا  دينا 

ال »  المنترْااين على النظام الظالم إسااتبدلوا أوهكذا نر  
على تأثرهم بالذي أ اااااااابهمي  تدليال  « حو  وال قوة إال باهلل

ا عن مسلم في بعبارات  ستغرب المرء  يس  مكن  دوره
ساااااااااعة اللاااااااادةا ومن هذي العبارات على ساااااااابيل المثا  ال 
الحصااااار اإلكثار من التكبير عندما تصاااااير قذ رة إن لقت 
من ال يس المنترض دبابة أو مصااااااااااارحة أو  لية أو صائرة 
ودمرتهاا وبقدر ما إ  المرء  سااااترظع إرسااااا  النظام صائرة 
ترمي براميل مترجرات على مجمعات سااااااااااااااكنية وأسااااااااااااااواق 
ومخابز أو تقصد مواقع في مدينة أو دبابة تدو بنيانا  أو 
  لق  اااااااروخا  على قلعة أثر ة أو مسااااااجد أو على حيي 
فإنه  حز  عندما ير   ااااااورة و ااااااوتا  مقاتلين منترْااااااين 
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عدة مرات « هللا أكبر»يرددو  وبكثير من اإلبتهاه ةبارة 
ألنهم دمروا هاذي الادبااباة أو تلاك اللياة أو إنهم أ ااااااااااااااااابوا 

ل وافة التي هوت محترقة بمن فيها من جنود هم سور و  ا
ومسلمو  أي من أبناء الوصنا و أنما ليس هذا الرعل من 
ال رفين هو تدمير للقدرات وللذاتي أو  أنما لغة التعامل 
 بين عدو ن هي تلك التي باتت لغة التعامل بين األشقاءا

ولو أ  الااذي  حاادث فنراي ونسااااااااااااااامعااه ال يتم بثااه عبسر 
ْااائيات لكا  من المسااتبعد تصااد قها لكن معظم وقائع الر

المواجهة باتت برْاااااال الرْااااااائيات مثل مساااااالساااااال متعدد 
الحلقات ومثل أفالم الرعر مع مالحظة أ  أبناء األمتين 
لم  عودوا  ما الحا  من قبل على تأثرهم من الذي  حدث 
وذلك إلستنتاه تو لوا إليه وهو أ  صرفيس المحنة السور ة 

و  لها أ  تنتهي بدليل أنهما حتى ال تصااااااااااااادر من ال ير د
جانبهما وقرة إحترام لللهر الرْيل فال  وم لبْعة أ ام 
عن المواجهة التي تدمر والكالم الذي  جنِ نا و أنهما بهذا 
التصااااااارف  حققا  لألجنبي أ راضاااااااه التي تتلخص في أ  
ت و ل المواجهة الدائرة في سااور ا أفْاال من تع يلها وإال  

معنى  ثرة التصااااااااااااااار حااااات من مساااااااااااااااؤولين ماااادنيين فمااااا 
ر ب و  المواجهةا  وعسكر ين في بعض الدو  الكبر  تبلِ 
وهنا  صاااااح اإلفترا  بأ  هذي الدو  متراهمة ضااااامنا  وإ  
كا  ال يتم اإلفصااااااااااااااااح عن ذلك أ  عدم الحسااااااااااااااام وإبقاء 
الوضاااااع على ما هو عليه هو الخيار األفْااااال لمن يلعر 

ا بوتين ولمن يتالعر بال يس ورقة النظام وهو هنا روساااااي
األوروبيا  -الساااااااوري المنترض وهو هنا اللوبي األمير ي 

ذلك أ   ال  منهما في نها ة األمر وعندما يتهالك ال رفا  
المتعار ا  سااااايحصااااال على ما يت لع إليه من موقع نروذا 
وفي هذي الحا  ساااااااايكو  مجتمع الالجئين السااااااااور ين بات 

نيين وتكو  سااااااااااااور ا باتت مثل مجتمع الالجئين الرلساااااااااااا ي
دولة تالشاات قدراتها  رقم  ااعر ترر  اللااروطا وعندما 

 18نر  وز ر خارجية الوال ات المتحدة يزور يوم الخميس 
مخيم الزعتري في األرد  الذي  أوي  2013يوليو وتموز  

حوالى مئتي ألد الج  سااوري  قاسااو  أشااد أنواع المعاناة 
األوروبيين يترقدو  ونر  قبل ذلك عددا  من المساااااااااااااااؤولين 

و تجااااه لبنااااا   حاااال إليواء  مخيمااااات مماااااثلااااة في تر ياااااي
الالجئين الساااااور ين الذين يتدفقو  يوميا  إلى لبنا  وال قدرة 
لااه على تلبيااة الحااد األدنى من مت لبااات معيلاااااااااااااااتهم إلى 

نلاااااااااااااااااااااااء مخيم لهم وهو الممتل  مخيمااااااااات لالجئين إ
ر من الرلسااااااااااااااا ينيين الموزعين على منااااصق فياااه مناااذ أكث

نصااااااد قر ااا إننا عندما نر  هذي الملاااااااهد نسااااااتنتج أ  

خااارصااة ال ر ق الاادوليااة لمعااالجااة المحنااة الساااااااااااااااور ااة هي 
تدشاااااااااااااااين ظاهرة "الالجئين الساااااااااااااااور ين" تكو  توأم ظاهرة 

  أ"الالجئين الرلسااااااا ينيين" وهذا في حد ذاته مؤشااااااار إلى 
الادو  الكبر  والرااعلاة  ير المترااهماة حتى بعاد أكثر من 

ر  على حل للمحنة الرلساا ينية ربما تزرع  رسااة نصااد ق
عاادم التراااهم على حاال للمحنااة الساااااااااااااااور ااةا وعناادمااا تكو  
الحا  على هذا النحو  صااااااااااااااابح اإلقتتا  المحل ل في نظر 
الرحمة في نظر ال رفين أ ْااااا  موضااااع إرتياح تلك الدو  صرفيس اإلقتتا  وتصاااابح الهدنة المحر مة حتى في رمْااااا  

ك إساااااااااارائيل التي  حز في نروساااااااااانا أ  لها ومعها بال شاااااااااا
نرساااااااااهم أالساااااااااور ة وجدوا  -جرحى من المنازلة الساااااااااور ة 

يتعالجو  في مسااتلاافياتها القر بة من الجوال  الذي ينتظر 
للساااانة األربعين على التوالي من سااااور اي تحر را  له عو  
أحاديا الممانعة وجوالت اإلقتتا  األهلي الدائرة منذ ثالث 

 سنواتا
ختها بالبلااااعة أعن المحنة الساااور ة  قا  عن ما  قا  

المحنة المصر ة في التعامل بين صيريسن مسلميسن  ستعذبا  
التعارو حتى في شاااااااااااهر الرحمة إال إذا اسااااااااااات اع شاااااااااااي  
األزهر الد تور أحمد ال يري العائد في يوم ذ ر  الواحدة 

يوليو من إعتكاف إ ماني إضااااااااا راري  23والساااااااااتين لثورة 
ا  جري بين أبناااء الوصن الواحااد والاادين إحتجاااجااا  على ماا

الواحد الذي حدد مصااير المساالم  قاتل المساالم بأ   الهما 
في الناري تحقيق مصااااالحة وصنية تعيد إلى مصاااار رونقها 
اإلقتتا  السوري بأ   عقال فال  ستمر جنو  إقتتالهما على واساااااااااااااتقرارها ودورها وربما تلاااااااااااااكل المحاولة حافزا  ل رفيس 

 لمخجلا ال حو  وال قوة إال  باهللاهذا النحو ا
 2013( ليو )تموزيو 27 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 نصر هللا بعد عرفات.. 
 وكالم خارج المشورة

تقليد معمو  به  «هللا حزب»لو  ا  هنالك لد  قيادة 
كما هو المألوف في دنيا األحزاب والحر ات السااااااااااياسااااااااااية 

  القرار العاااقاال هو الااذي التي  عنيهااا الرأي الخر وتر  أ
 صااااااااااغ في ضاااااااااوء تنو ع وجهات النظري وصلبت مني رأ ا  
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بصاااااارة  وني من ال يس اللبناني الذي يتمنى لهذا الحزب 
المقاوم خروجا   منا  و ر ما  من ملزق وضاااااااااااع نرساااااااااااه فيها 

ليه إ مْااااااااا را  أو مختارا  ال فرقاا إنه لو حدث ما أشاااااااااير
قرار اإلتحاد األوروبي لكنت تمنيت بالنساااابة إلى الرد على 

أال   كو  على النحو الااذي جاااء في خ اااب األمين العااام 
يوليو  23للحزب السيد حسن نصر هللا مساء يوم الثالثاء 

إ  القرار قصاااااااقو اااااااة ورق وتافهي »وقوله  2013وتموز  
وأقو  لألوروبيين إ  هذا القرار ليس ساااياد ا  بالنسااابة إليهم 

وهو تعبير  «وأشاااااااااااااااربوا ميتووإنمااا هو نتيجااة إمالءا بلوي 
الورق واشربوا الماء بما  او لبناني شائع ومعناي بالرصحى بل  

فيه من حبرا وبدال  من ذلك  صاااااااادر عن قيادة الحزب أو 
المرجع المختص بالعالقات الدولية بيا  أشااااااااااااااابه بم العة 
 ستؤنس عند  يا تها بلراء حقوقيين وخبراء في السياسة 

اب تجربة في التعاصي مع الدولية وسااااارراء ساااااابقين أ اااااح
األزمااات ال ااارئااةا لكن الااذي حاادث هو أ  رد الرعاال جاااء 
عكس ذلك تماما  فال هو نتيجة تحليل وال هو في  ااااااااايغة 
بيا  مكتوب ألنه لو  ا   ذلك لرأ  قائله ضااااااارورة تعديل 
بعض المررداتا وهكذا فإ  السااااايد حسااااان  ا  في ةبارته 

ع الحاضاااار التي تتساااام بلاااايء من السااااخر ة  خاصر الجم
مااأدبااة اإلف ااار الرمْااااااااااااااااانيااة والملاااااااااااااااااهاادين في منااازلهم 

« هللا حزب»للخ اب مساااااااااااااااتهدفا  تمتين معنو ات جمهور 
كي ال تهتز أمااااااام القرار األوروبي ومااااااا سااااااااااااااايررزي من 

 جراءاتاإ
وهذي العبارة التي أوجز فيها الساايد حساان رد الرعل من 

ن القرار التصاااااااااانيري األوروبي معتبرا  الجناح العسااااااااااكري م
تجعلنا نستحْر « رهابيا  إ» وليس  ل الحزب« هللا حزب»

ةبارة ملاااااااابهة لها قالها ذات مناسااااااابة الزةيم الرلسااااااا يني 
ليلااااااااااربوا من البحر وإذا  انت مياي »  اساااااااااار عرفات وهي

المتوساااااااااااااان ال ترو هم فليلااااااااااااااربوا أ ْااااااااااااااا  من مياي البحر 
وعندما قا  أبو عمار ةبارته تلك فإنه من جهة «ا األحمر
ذروة الزهو واإلعتااداد بااالنرس وذلااك بتااأثير ورقااة  كااا  في

المستوِصنة عسكر ا  « فتح»السالح في أيدي مقاتلي حر ة 
في جنوب لبنا  وقياد ا  وساااااياسااااايا  في جزء من العا ااااامة 

النا اااااار الذي  بساااااابر مسااااااايرة الحكم اللبناني للرئيس عبد
كانت مونته على أق اب هذا الحكم مدنيين وعساااااااااااااااكر ين 

حيين بمثل مساااااااااااااااايرة البيادات المدنية مسااااااااااااااالمين ومساااااااااااااااي
والعساااكر ة والزعامات الساااياساااية والدينية بنسااابة واساااعة لما 
تر دي سااااااااور ا األسااااااااد ة أبا  ثم إبنا  وإرتْاااااااااء هذي البيادات 
رغبااااة ساااااااااااااااور ااااا األب واإلبن بااااأ   كو  عمقهااااا المتمثاااال 

من ناحية الساااااااااالح توأم العمق العرفاتي من « هللا حزبب»
ي الحالتين  ا  اللأ  الراعل للسالح هو الناحية نرسهاا ف
عن الموقد إزاء قرار دولي مباااا ااات مع  المحرِ ز للتعبير

مالحظة أنه ساابق إعال  قرار االتحاد األوروبي مدة  افية 
المْاااامين في  «هللا حزب» لصااايا ة البيا  الذي  رند فيه

حا   انت لد ه مسااااااتندات أو حتى تبر رات وال يلخص رد 
التي تندره في خانة الكالم الذي  جنِ ن بد   الرعل بالعبارة

 الكالم الذي  حنِ نا
 اي لكنت تمنيت إإلى ذلك إنه لو واجد التقليد التلاااوري 

 2بااالنسااااااااااااااابااة إلى الخ اااب الالحق مساااااااااااااااااء يوم الجمعااة 
 ااايا ة للرقرة المتعلقة بالموضاااوع  2013أ سااا س و ب  

الرلساااااا يني  ير تلك التي قالها الساااااايد حساااااان في سااااااياق 
بن أبي صالر  نحن شاااااااايعة علي»اللته المباشاااااااارة وهي إص

في العالم لن نتخلى عن فلسااااا ين وال عن شاااااعبها وال عن 
مقدساااتهاي فقولوا عنا رافْااة وإرهابيين ومجرميني قولوا ما 

قتلونا تحت  ل حجر ومدر وفي  ل جبهة وعلى اشااااااااائتم و 
بن أبي صالر  باب  ل حسااينية ومسااجد فنحن شاايعة علي

ا و جر التأكيد أ  فلسا ين التي نتحدث لن نترو فلسا ين
عنها هي  ل فلساااااااااااااا ين من البحر إلى النهر والتي  جر 
أ  تعود  ااملااة إلى أهلهااا وإلى أ اااااااااااااااحااابهااا الحبيقيين وال 
 ملااك أحااد أ  يتخلى أو يتناااز  عن حبااة رماال واحاادة من 
تراب فلسااااااااااااااا ين أو عن ق رة من مائها أو من نر ها أو 

أما «ا أي ترو ض بذلكاااق عة من أرضها وال  ملك أحد 
لماذا  ااااااااايا ة مختلرة للعبارة فلعدة مع يات من بينها أ  
اللاااااااااااعر الرلسااااااااااا يني بأكثر ته في الداخل وفي اللاااااااااااتات 
وبالذات فلس ين المخيمات في لبنا  وسور ا واألرد  تو اق 
إلى الحاااال الااااذي  اااااااااااااااااااادف إنتهاااااء الجولااااة األولى من 

واشااااان ن برعا ة  اإلسااااارائيلية في -المحادثات الرلسااااا ينية 
أمير ية حوله يوم اإلصاللة المباشااارة للسااايد حسااان وإصالقه 

على المقاومة في شااااااااأ  إسااااااااترجاع « جيش علي»  اااااااارة
فلسااااااااا ينا وعلى ر م خجولية الحل الذي لن  كو  إنجازي 
أ ال  باألمر السهل إال  أ  ضيق العيش وتوظيس  خر ن 
الموضااااااااااوع الرلساااااااااا يني على مد  خمسااااااااااة عقود لتدةيم 

متهمي  جعل الرلس يني يرتْي الحل الذي على األقل زعا
يابقي على الهو ة في إنتظار نلاااااااوء مع يات ترر  واقعا  
أفْااااااااااال  عيش فيه الرلسااااااااااا ينيو  واليهود في دولة يرتأي 
المجتمع الاااادولي تجر اااادهااااا وبحيااااا تكو  و ااااذلااااك لبنااااا  
المجر د أ ْااااا  من السااااالح والمعَلن حياديي دولتين خاليتيسن 

داعا وعلى هذا األسااااا   راع و يرمن الصااااِ  مسااااببتيسن للصااااا



77 

 

فإ  واجر  ل عربي ومساااالم في العالم بمن في ذلك إيرا  
عهدها  2013 ب وأ سااااااا س   3التي بدأت يوم السااااااابت 

م هذا التوجه  الرئاسي السابع في شخص حسن روحاني دعس
الرلس يني عسى ولعل بالكثير من اإللتراف حو  الموقد 

س يني بد  اإللتراف عليه  حقق ما التراوضي للجانر الرل
اساااااااااااااااتحاااا  الحصاااااااااااااااو  علياااه مناااذ إجتمااااع مااادر اااد وأو  

  وإتراقات اوساااااااااااااالو وإعال  1991تلاااااااااااااار ن الثاني/نوفمبر
  بعاااد 1993سااااااااااااااابتمبر/أيلو   13مباااادئ الحكم الاااذاتي و

جلساااااااااااات أحي ت بالسااااااااااار ة بين عرفات واساااااااااااحق رابينا 
 ونلاااااااااااير هنا إلى أنه عند المقارنة بين تصااااااااااانيس روحاني
إلسرائيل علية تنصيبه رئيسا  للجمهور ة اإلسالمية و يس 
يبدو أنه على ملااارف مْاامو  أو روحية المبادرة العربية 

بن  هللا مباااادرة الملاااك عباااد» للساااااااااااااااالم والمعروفاااة باااااااااااااااااااااااااااااا
وبين تصاااااااااانيس الرئيس المنصاااااااااارف محمود « العز ز عبد

احمدي نجاد في اليوم ذاته إلساااارائيل نر  أ  فر ااااة دعم 
للتوجه الرلساااااااا يني واردة وتحت عنوا  « حانيةالرو »إيرا  

ترجيح الحوار واالعتادا  على الْاااااااااااااااجيج النجاادي صوا  
ثماني سااااااااااااااانوات عجاف لجهة عدم إنساااااااااااااااجام الجمهور ة 

الخليجي ومحي اااتهااا  -اإلساااااااااااااااالميااة مع محي هااا العربي 
إ  »الدوليةا فالرئيس اإليراني السااااابع حساااان روحاني ير  

اإلسااااالمية منذ ساااانوات وأ  إساااارائيل جارح في جساااام األمة 
اللاااعر المسااالم ال ير د نسااايا  حقه التار خي وساااوف  قد 

أما الرئيس المنصاااااااارف «ا في مواجهة الظلم واإلحتال ااا
وهنا  نجاد فما زا  على إقتناعه بحتمية زوا  إسااااااااااااااارائيلي

 جوز االعتقاد بأ  ذلك يندره ضااامن الملاااروع اإلساااالمي 
بر الر  ام حسااااااااين من للثورة اإليرانية والذي تساااااااا  ئيس  ااااااااد 

خال  حرب الثماني سااانوات مع إيرا  الخمينية في تع يله 
واسااتأنرت إيرا  الخامنئية إنهاضااه بالتر يز على بناء القوة 

عماقها اللااااااااايعية في باكساااااااااتا  النوو ة وبتنلاااااااااين فعا  أل
وأفغانساااااااااااااتا  واليمن والبحر ن ورفسع ساااااااااااااقد ترعيل العمق 

بناني وتوظيس هذين اللااااااايعي العراقي والعمق اللااااااايعي الل
العمقيسن في ساور ا إلبقاء النظام ال يتهاو  أمام اإلنتراضاة 
المتعددة الملاااااارب التي دخلت سااااانتها الثالثة بأكثر دمو ة 

 نسانيةاإوتدمير وفواجع 
والحادياا   و  حو  هاذا الملاااااااااااااااروع وخرائن وصر ق 
إنجازيا لكنه هو الخر في عهد الرئيس السااابع للجمهور ة 

 حتاه إلى الملااورة  ما حاجة الساايد حساان نصاار اإليرانية 
هللا وللحيثياااات التي أوردنااااهااااي و اااا   حتااااه إليهاااا الزةيم 
ل توازا  في  الرلسااااااااااااااا يني الراحال عرفااتا والملاااااااااااااااورة ِفعااس

شاااااااااااخص من  قود وليسااااااااااات ضاااااااااااعرا ا وللتدليل على ذلك 
وما تلااَور »نساتحْار قو  الرساو   ال ى هللا عليه وسال م 

 ألرشاااد أمورهم" وقو  اإلمام علي رضاااي قوم إال  هداهم هللا
هللا عنه" اإلسااااااااتلااااااااارة عين الهدا ة وقد خاصر من إسااااااااتبد 

«  نحن جيش علي»ونْااااااااااااااايس بأ  من  قو  «ا برأ هااا
م اَلر بأ  يتأمل في نصاااااااااااااااائح هذا اإلمام الذي بال ته 
نهج لمن  قودا و ل عيد واإلمتا  على  ااااااااااااااابرهما حيا  

 بعض الذين  قودو ا
 2013أغسطس )آب(  10 - «ق األوسطالشر»صحيفة 

     

 من جنرال إلى جنرال
ل التغيير األهم الااااذي قااااام بااااه مجموعااااة من  بعااااد ِفعااااس

النا اااااار  الْااااااباط المتوساااااا ي الرتبة يترأسااااااهم جما  عبد
وِمن قبل هذا الرعل  «1952ثورة يوليو » وعارف رسميا  بااااااا

اإلنقالب العساااااااااااااااكري األو  من حيا نجاحه  رعل وليس 
نحو األحساان والذي قام به الْااابن السااوري  تغييركحر ة 

 30العالي الرتبة حساااااااااااااااني الزةيم  اااااااااااااااباح يوم األربعاء 
ااا بعااااد هااااذيسن الرعليسن باااااتاااات عيو  1949مااااار / ذار 

الجنراالت واألقااال رتباااة في بعض دو  األماااة تت لع إلى 
والعاام  1952المنصاااااااااااااااار األعلى في الادولاةا وبين العاام 

عربيااااة من أحالم الجنراالت التي لم تنجا الاااادو  ال 2012
 إنعكست في معظمها  وابيس على الرأي العاما

في ساااااااااااور ا تعددت أفعا  التغيير لتساااااااااااتقر عند الرعل 
اإلنقالبي للواء حافظ األساااااد الذي إساااااتنبن  ااااايغة الحزب 
في خدمة الجيش والجيش في خدمة رئيس النظام والنظام 

اء أي قْا ا قْيته األساسية تمتين أساسات ال ائرة وإرج
تماما   ما الحا  بعد أربعة عقود في مصااااار عندما  أخر ي

اإلمساااااااااااااو بمقاليد « اإلخوا  المساااااااااااالمين»قايِ ض لجماعة 
الحكم فباتت قْاايتهم األساااسااية هي ت بيق ملااروعهم أو 

الدولة بكل مرا ااااالها « أخونة»ما إ ااااا الح على تساااااميته 
ة ِمن مؤسااااسااااة الرئاسااااة إلى المؤسااااسااااات الدينية والتلاااار عي

على الرن « أخونة» والعسكر ة و ذلك إضراء لمسات الاااااااااااااا
 والسياحةا

بعد أفعا  التغيير اإلنقالبي المتالحقة في سور ا حدث 
ل التغيير األهم في العراق حيا إلتد اللااايوعيو  حو   ِفعس
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الكر م قاسم وأمعنوا دمو ة وتمثيال  بجثا  رام  الجنرا  عبد
في أشاااااااااخاص بعض  القومي وِمن أجل ذلك إلتقى البعثيو  

ضباصهم مع ضباط نا ر ين وأسقوا الليوعيين وقاِسمهم 
 من الكأ  المرة نرسهاا

في الساااااااااااااودا  أمساااااااااااااك الجنراالت ببيادة إبراهيم عبود 
كسم مدني وصني الهدف والسااااااااااااااالوو  بالرئاساااااااااااااااة ضاااااااااااااااد حا
اإلجتماعيي لكن أحزاب السااااااااااااااودا  العر قة من أنصااااااااااااااار 

ادات نساااااااائية وختمية وإساااااااالمية وشااااااايوعيين ونقابات وإتح
وأمكنهم « حلاااااارات إلى الثكنات  ا»إجتمعت على شااااااعار 

ل تغييرهم من دو  إراقة دماء أحدي  توز ع مغانم نجاح ِفعس
نوا توظيس  فجاءت مجموعة رواد « ثورتهم»لكنهم لم  احسااااِ

في الجيش يترأسااااهم العقيد جعرر نميري تلااااتت شاااامل هذي 
ت إلى البيادات الحزبية وتنقل البعض منهم من السااااااااااااااارا ا

المعتقالت تثبيتا  لظاهرة أ  الجيول تحر  الوصن وتحكم 
البالد خالفااا  للواجاار الملقى على عاااتقهااا وهو حراسااااااااااااااااة 
و الحكم للمااادنييسنا وعنااادماااا  األوصاااا  والااادفااااع عنهاااا وترس
ضاااجر الساااودانيو  من بقاء نميري يترأ  فإنهم تململوا ثم 
كادت ملاااااااااااااعر التململ تتحو  إلى إنتراضااااااااااااة إسااااااااااااتبقها 

ل حالة  لجنرا  عبدا الرحمن ساااااااااااااااوار الذهر الذي ساااااااااااااااج 
إسااااتثنائية في عالم أحالم الجنراالت في اإلمساااااو برئاسااااة 

حيا إنه ق ع ال ر ق على عودة نميري الذي  ا   البالدي
سنة  28على سرر في أمير ا وقام برعل تغيير إقتبسه بعد 

الرتاح السااايساااي الذي تجاوز  وز ر  في مصااار الرر ق عبد
ومثل ساااوار الذهر  مساااألة اللااارةية التي ال  جوز للدفاع 

المسااااااااااااا  بها  ي ال  سااااااااااااقن المجتمع في جحيم اإلقتتا  
األهليي وفي الوقت نرساااه أخذ على نرساااه عهدا  بأ   سااالِ م 
الحكم بعد ساااانة إلى المدنيينا و ا  الجنرا  سااااوار الذهر 
عند  لمته فغادر بعد ساااااانة إنتقالية ليعاود الحزبيو  الحكم 

سااااالوب لم  صااااامد أمام جنرا  جديد إساااااتنبن  ااااايغة وفق أ
 ير م روحااة وهي معااادلااة العساااااااااااااااكر والاادين على نحو 
معادلة تحالد العسكر والحزب في سور ا ثم العراقا و ما 
كا  البعا هو التجربة األولى التي فر قت أكثر مما وح دت 
وصو رت مرهوم البيااااادة العنيرااااة والحااااديااااد ااااة بااااد  الت بيق 

لصاااااادق لعقيدة الحزب ومبادئهي فإ  تجربة الموضاااااوعي وا
السااااودا  في شااااخص اللااااي  اإلخواني حساااان الترابي رمزا  
دينيا  والجنرا  عمر البلااااااااااااير رمزا  عسااااااااااااكر ا  سااااااااااااارت في 
المنحى نرسااه للتجربة البعثيةي ثم حدثت عسااكرة الدين بزه 
اللااي  الترابي في السااجن مرة بعد أخر  وإسااتئثار الجنرا  

نا  في  تاب أفعا  التغيير تجربة البلاااااااااااااير بالسااااااااااااال ة  مدوِ 

في مصر الذين  انوا على نحو ما « اإلخوا »سعى إليها 
 جوز اإلفترا  يهيئو  جنراالتهم لكي  كملوا بهم الحلقاااة 
العساااااااكر ة من ملاااااااروع األخونةي لكن  بير الجنراالت في 

الرتاح الساااااااااااايسااااااااااااي بحذاقة خبرته  جيش المحروسااااااااااااة عبد
سن قراءت ه لخصائص اللخصية المصر ة اإلستخبار ة وحا

وإحاصته بحقائق تتعل ق برموز المجتمع المدني والسااااياسااااي 
وت لعات جيل اللاااااباب إنترض في اللحظة المناسااااابة لتبدأ 
مصااااااااااااااار  تااابااة حببااة جاادياادة مع جنرا  أثباات من خال  
إصاللته وتحليله وإ راله لمظاهر صالما إرتب ت بجنراالت 

الااذهاار في  عرب سااااااااااااااااابقيني أنااه قااد  كو  مثاال ساااااااااااااااوار
السودا ي أو قد  قرر مع نْوه دوري اإلنقاذي أ  تستأند 
الرئاسااااااااة المصاااااااار ة التقليد المألوف منذ الجمهور ة األولى 

سنة وهو أ  الرئاسة في مصر لعسكري مع نائر  61قبل 
عساااااكري لرئيس البالد  ما الحا  مع أنور الساااااادات الذي 

عليه فلم لم  أخذ نائبه حساااااااااااااااني مبارو بالتقليد المتعارف 
 عي ن صوا  حكمه األكثر صوال  بين الراسااااااااااء وحتى الملك 
 ِمن قبلي بعدما ورث الرئاساااة في أعقاب إ تيا  السااااداتي
نائبا  له وذلك ألنه حجز المنصااااااااار لنبن جما  مساااااااااجال  
بذلك حالة أودت به وباإلبن في رحاب الساااااااجن الذي بات 

ما حا  ك« اإلقامة الجبر ة»على أهبة مغادرته إلى سااااجن 
بن بيلال من رفيق الثورة الواحاااادة الجنرا  المنقلاااار  أحمااااد

 عليه هواري بومدينا
ل التغيير با  في توقيت متقارب مع ِفعس  ووراء القْااااااااااااااا

يدي العقيد نميري ورفاقه الرواد حدث في أالساااااوداني على 
ليبيا السااااااانوساااااااية الملكية الرعل الملاااااااابه على أيدي العقيد 

لْاااااااباط المتوسااااااا ي الرتبةا معمر القذافي ومجموعة من ا
النا اار في  وإسااتنساا  هؤالء في ما فعلوي أساالوب ثورة عبد

يدي أفعا  تغيير على أمصااااااااااارا وعاشااااااااااات الجزائر ثالثة 
جنراالتا وإنْااااااااامت تونس إلى الر ر برعل التغيير الذي 

بن علي ثم  قاااام باااه الجنرا  المتمر  أمنياااا  ز ن العاااابااادين
 حذت حذوها مور تانياا

تغيير الملاااااااارقية  انت مز جا  من الخيبة و ما أفعا  ال
والعند والقمع والكرامات المساااااااااااااااتَباحةي فإ  أفعا  التغيير 
المغاربية  انت في معظمها من المز ج نرساااااااها ونساااااااتثني 
ونحن نقو  ذلك حالة عابرة هي الحالة اللبنانية التي تتساام 
بتميز تختلن فيه اإل جابية بالسااااااااااااااالبيةي ذلك أ  لبنا  بلد 

ا وفي األنظماااة التي من هاااذا النوع ليس محر ماااا   مقراصي
على الجنرا  أ  يت لع إلى الترا  بااادليااال أ  فرنساااااااااااااااااا 
العر قة د مقراصيا  ترأسها الجنرا  شار  د غو ا لكن ترا  
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هذا الجنرا  لم  حدث على ال ر قة العربية أي بإساااااااتعما  
الااادبااااباااة وإحتال  اإلذاعاااة وإلقااااء البياااا  رقم واحاااد وببياااة 

اناتي وإنما ألنه  اااااااحر تار   عسااااااكري مجيد شااااااأنه البي
يزنهاور أفي ذلك شاااااااأ  مثيله في المجد العساااااااكري دوايت 

ل  ل في بلدي أنه  ااااااحر مبدئية وضااااامير  و الهما ساااااج 
وإنسااااااااااااااني وليس  ما بعض الجنراالت الذين ترأساااااااااااااوا في 
العااالم العربيا ولقااد بااات ترا  الجنراالت في لبنااا   مااا 

نصااااوص عنها في الدسااااتور بعد ترا  لو أنه مادة  ير م
ميل لحود فترا  إالجنرا  فؤاد شااااااااهاب ثم ترا  الجنرا  

الجنرا  ميلااااااااا  سااااااااليما  وت ل ع قائد الجيش الحالي جا  
قهوجي إلى أ  يترأ  بعد الرئيس ميلااااااااا  سااااااااليما  الذي 
قاربت سااااااانواته السااااااات على اإلنتهاءا ونتيجة هذا الترا  

لجيش في لبنا  يتصرف بات  ل َمن  لغل منصر قائد ا
ساااااااااا  أنه ملاااااااااروع رئيس للبالد وهذا  جعل قيادته أعلى 

للمؤسسة العسكر ة تسير في اتجاي الر ح السياسية العامةا 
وعند التأمل في أقوا  هؤالء القادة نالحظ أ  قائد الجيش 
أحيانا  سااااااياسااااااي في زي عسااااااكري مرقن أو عادي وبكامل 

 األوسمةا
أحدث جنراالت األمة الرر ق  وما نر د قوله بالنسبة إلى

الرتاح الساااااااايسااااااااي أنه حتى إشااااااااعار  خر مختلد من  عبد
حيا الت لعاتي ذلك أنه رأ  بالعين البصاايرة أ  إسااتمرار 

 2013مصاار على الحا  التي هي عليها حتى  خر العام 
 عني أ  إحتما  التركك وارد وأ  مصاااار سااااتصاااابح بالرعل 

سااااااااااااااودا  ال»أساااااااااااااايرة صوق إخواني من اللااااااااااااااما  والغرب 
«  فلسااااااا ين الحمسااااااااو ة»ومن اللااااااارق شاااااااماال  « اإلنقاذي

الصاااااااالبة في األرد  وفي « اإلخوانية»و ااااااااوال  إلى القلعة 
ثم « ليبيااااااااا اإلخوانيااااااااة»بعض دو  الخليج ومن الغرب 

«  اإلخوا »فااالجزائر ومور تااانيااا حيااا  «تونس اإلخوانيااة»
 عاااادو  العاااادة لننقْااااااااااااااااااا  على الحكم يؤازرهم إخوا  

ياااد خجو ا وفي هاااذي الحاااا  يتم إنتزاع الااادور المغرب بتاااأي
التار خي للجيش المصاااااااري الذي ساااااااتتجمع ضااااااادي إرادات 

فلسااااااااااااااا ين »الساااااااااااااااودا  وليبيا وتونس و« إخوا »جيول 
ومور تانيا مسااتقبال  والجزائر لمجرد غياب الرئيس « حما 

العز ز بوترليقةا وحيا إ  هذا الدور هو ضااااااااااااااامانة  عبد
موما  في ظل النمو لنساااااااااااااااتقرار في مصااااااااااااااار وللمن قة ع

السار ع للقدرات العساكر ة اإليرانية فإ  الرر ق السايساي قام 
من وسن ر ام التخبن السياسي واألمني في مصر وأصلق 
 اااااارخة تردد  ااااااداها في رحاب  اااااااحر الرا ة الحكيمة 

العز ز األدر  بمااا  حاااو للمن قااة  بن عبااد هللا الملااك عبااد

حه لمن  حتاه من ملااار ع ملتبسااة فكانت تحذيراته ونصااائ
إلى النصااح وتنبيهاته للغافلين من قادة أوروبا وأمير ا عما 
 مكن أ   حدثا  ما  انت على نحو عهد األشاااااااااااااااقاء به 

العز ز ِمن قبل في التصااااااااااااااارف  وبإخوانه أبناء الملك عبد
بنخوة عند اللااااااادة تواجه األشاااااااقاء وبالذات مصااااااار األمانة 

 واألمينةا
من المصااري الراهن وِمن محاساان األقدار أ  جنرا  الز 

 ملك من الموا ااااارات و ااااادق النوا ا ما  جعلنا نتمنى أ  
 كو  مختلرااااااا  عن معظم جنراالت الزمن العربي الااااااذي 

 إنقْىا
 2013أغسطس )آب(  24 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

اح المغيَّبون   اإلبراهيمي الحاضر.. والُنصَّ
لي   ار األساااد إساااتحْااار يوم وا الحكم  لو أ  الرئيس بلااا 

بكر ور ثااا  لوالاادي الرئيس الراحاال حااافظ األسااااااااااااااااد قو  أبو 
إ  أحساانتا »الصااديق ورضااي هللا عنه  للجمع المبا ع لها 

موني لكا  تراد  هذي البلية التي  «فأعينوني وإ  زا ستا فقوِ 
إنتهى إليها حكمه ولما  انت و ااااااالت الحا  بساااااااور ا إلى 

صور اة هي أنهااا بااتات محظيااة ثالث دو  ذات أحالم إمبرا
إيرا  الثورة الخمينية التي تت لع إلى إنبعاث اإلمبراصور ة 
الرارساااااية الماقتة لكل ما هو عربي وروسااااايا بوتين التي ال 
تزو   صة قيصرها الجديد من حلقه و ت لع إلى إستعادة 
شااااااااااااأ  الكرملين الحاضاااااااااااان لجمهور ات مغلوب على أمر 

ة ماوتسي شعوبهاي والصين التي تزداد تْخما  و ت لع ورث
تونغ نحو اإلنتقاا  إلى مرتباة البياادة في المجتمع الدوليا 
وليس هنالك ماهرة  مت و   اااهوتها ساااو  الماهرة الساااور ة 
التي فاجأتهم أنها تر د اإلن الق من عتمة اإلساااااااا بل إلى 
الهواء ال لقا إنه تلاااابيه قد يبدو على شاااايء من التجر دي 

والملااااااااااااااااهد  ولكن ت ورات المحنة الساااااااااااااااور ة وتداةياتها
المرزعة على مدار السااااااااااااعة منذ علااااااااااار ن شاااااااااااهرا  تجعل 
ل تجر د وإنما هو المأسااااااااااااااااة في أفجع  التلااااااااااااااابيه ليس ِفعس
اري ومن دو   حاالتهاي إذ  كري أ  ينرِ ذ العسااااااااااكري البلاااااااااا 
تردد إال في حاالت  حوةي التعليمات بقصد مواقع ومن 
دو  رحمة أو إسااترسااار وهو ما  حصاال في زمن الحروب 

عداء لكن ليس مع أبناء اللعر الواحدا  ما  كري أ  مع أ 
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يهلل ال يس المنتِرض على النظام و كبِ ر بأنه دم ر دبابة 
ر مساااتودعات  لجيش البالد أو أساااقن صائرة مروحية أو فج 
ذخيرة وأسااااااااااااالحةا إنها ذروة المأسااااااااااااااة تصاااااااااااااير نظاما  لم 
 سااااتحْاااار رئيسااااه الوارث عندما حظي بإنتخاب له  اااارة 

اقع قو  الخليرااة أبو بكر مخاااصبااا  الجمع المبااا ع األمر الو 
موني» فكا  أ  بادر  «إ  أحسنتا فأعينوني وإ  زا تا فقوِ 

و  بعد ساااااااااااانوات وباألساااااااااااالوب الديري واإلدلبي  المنترْااااااااااااِ
والدملاااقي والحلبي وببية د ار اإلنتراضاااة إلى إساااتحْاااار 

نا فيه »ما قاله الجمع المبا ع للخليرة أبو بكر  وهللا لو وجدس
مناي بحد سيوفنا  ا«إعوجاجا  لقو 

في الزمن الغابر  ا  ولي  األمر  خاف ربه و هتدي 
بما قاله الرساااااو  و ااااالى هللا عليه وسااااال م  في مجالساااااه 

عد  ساااااااااااااعة في حكومة خير من ةبادة سااااااااااااتين »مثل 
أشاااااد النا  عذابا  يوم البيامة َمن أشااااار ه هللا »و «سااااانة

كمه تحدث عن ونحن هنا نا «في سااااااااااال انه فجار في حا
والة األمر الصااااااااالحين المصاااااااالحين الذين  أخذو  بمبدأ 

كذلك ا «وأمرهم شاااااااااااااااور  بينهم»النصاااااااااااااااح على قاعدة 
نتحدث عن زمن  ا  ولي  األمر  سااااتنجد بأهل النصااااح 
والحكمة يرفدونه بالرأي السااااااااااااااااديد الذي  بيه المخاصرا 
وهؤالء  اااانوا حتى عنااادماااا ال  ساااااااااااااااتااادعيهم ولي  األمر 

ق باب ديوانه فيقو  يبادرو  من تلقاء  أنرسااااااااااهم إلى صرس
هؤالء لهذا الممسك بالسل ة العليا ما من الْروري أ  
 قا  له وبذلك يتقي مصااااااااايرا  عب ر عنه الرساااااااااو  بالقو  

ومن ا «إ  هللا  عااِذب الااذين  عااِذبو  النااا  في الاادنيااا»
مصااااااالحة هذا الممساااااااك بالسااااااال ة أ   صاااااااغي فال يبقى 

وذلك عمال  بقو  الحقد عليه أسااااااااااااير أساااااااااااالوب معالجته 
وليس ااا »المقن ع الِكنادي أحد شاااااااااااااااعراء الزمن الغاابر 

كااذلااك من مصااااااااااااااالحااة ا «رئيس القوم من  حماال الحقاادا
الممسااك بالساال ة أ   صااغي أحساان اإل ااغاء إلى أهل 
النصااااااااااااح والحكمة ذلك أ  هؤالء  أخذو  في ما  رعلو  

  «وماااااا رباااااك بغاااااافااااال عماااااا تعملو  »باااااال اااااة الكر ماااااة 
ائهم واجر النصااااح بقو  اإلمام علي و سااااتأنسااااو  في أد
رو»ورضي هللا عنه ا   ا«َمن حذ رو  من بل 

إن القاااا  مماااا أوردناااايي نجاااد أنرساااااااااااااااناااا ونحن نتاااابع 
ت ورات المحنة السااااااااور ة وتداةياتها نتساااااااااء ا هل أفاد 
ساااااااااااااور ا في شااااااااااااايء هؤالء الذين يتعاملو  مع ساااااااااااااور ا 

لهم الراجعة والمرجوعين على أنها المحظية التي تاحقق 
نلااااوة التحو  من الدولة المنترخة العْااااالت إلى الدولة 
القااااادرة على الهيمنااااة على نحو مااااا هي عليااااه قاااادرات 

الوال ااااات المتحااااادةي ِعلسماااااا  بااااأ  اإلخرااااااقااااات األمير يااااة 
بااجااناااااااااحاايااهااااااااا الااجاامااهااوري والااااااااد اامااقااراصااي وبااااااااالاانااجااوم 

في أوروبا تلاااااكل حيثية لكل دولة  «الكومبار » لاااااااااااااااااااااا
ائرة على صر ق التنمية مثل إيرا  وتحديدا  هنا للدو  الس

وروسااااااايا والصاااااااين للنأي عن خو  ساااااااياساااااااة التالعر 
بمصااااااااااائر الخر ن وبالذات سااااااااااور ا التي جعلوها تنزف 
على لحن ثالثي ملاااااترو لخصاااااه عالء الدين بروجردي 

ارفي  2012أ س س/ ب  26يوم األحد  أمام الرئيس بل 
رئيس قابله ال «أمن إيرا  من أمن سور ا»دملق بالقو  

ار بما معناي إنه سااايوا ااال الرعل األمني مهما  ل د  بلااا 
الثمن متكال  على وهسم إ  حااااادود روساااااااااااااااياااااا تبااااادأ في 
صرصو  وأ  ترسااااايم حدود الصاااااين مع المن قة العربية 

 سيبدأ ذات يوم من قلر عا مة األمو ينا
كما نجد أنرسااااانا نتسااااااء ا هل من المعقو  إنه ليس 

مكنة من ساااااااااااااااور ا َمن يدعو في أهل العقيدة البعثية المت
إلى التصاااااحيح ليس على نحو ما سااااابق أ  فعله األساااااد 
األبي ألنه لو  ااحح  ما هي أ ااو  التصااحيح وإعتمد 

إ  أحسااانتا فأعينوني وإ  »هو الخر ما قاله أبو بكرا 
موني وهللا لو »وأجابه ساااااااااامعوي الذين با عوي  «زا ت فقوِ 

مناي بحد سيوفنا نا فيه إعوجاجا  لقو  لما  ا  لألسد  «وجدس
اإلبن الوارث أ   معن عنادا  فتخب ا ي ولكا  هو بنرساااااه 
إساااااااااااااااتنرر العقالء في العقيادة البعثياة فخره هؤالء عليه 
اح في مجتمع  شاااااااهر ن النصاااااايحةي ولكا  سااااااأ  الناصاااااا 
ال ائرة إساااااااااتنباط الحلو  الحكيمة للمأزق الذي وضاااااااااع 

ل وما ربك بغاف»نرسااااااااااااااااه فيه  ير متنبه ل  ة الكر مة 
إتقوا الظلم فإ  »وإلى الحديا اللااااااااااار س  «عما تعملو  

ل للحديا القدسااااااي   ا »الظلم ظلمات يوم البيامة" المكمِ 
مااتا الظلم على نرساااااااااااااااي وجعلتاااه بينكم  ةبااادي إني حر 

ما  فال َتظالموا  ا«محر 
ومثاال هكااذا دواء من حروف مْااااااااااااااايئااة  ااا   رياَل 

 اي ظلما  بتبديد الظالم السااااوري المسااااتد م الحامل في ثنا
ال عهد لألمتين بقسوتها عسى ولعل في ضوء المسعى 
الااذي أخااذي األخْااااااااااااااار اإلبراهيمي على عاااتقااه تحاادث 
بعض اإلنرراجات فيأخذ الحل السااياسااي فر ااته عوضااا  
عن الحااال األمني الاااذي ال جااادو  مناااها ونجيز لقلمناااا 
التسااااا ير إساااااتنادا  إلى ما نعرفه في األخْااااار من مزا ا 

ق اإلنرراه ليسااااااااات مساااااااااتحيلة في حا  بأ  إمكانية تحقي
ار من فْااااااااااااء التحدي إلى فْااااااااااااء  إنتقل الرئيس بلااااااااااا 
الواقعياة وأدخال رموز مثلاا التادةيم وإيرا ا روسااااااااااااااايااا 
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الصين  تعديال  جذر ا  في مسألة الت لعات اإلمبراصور ة 
والهيمنةا وباألهمية نرساااااااااااااااها هنالك المؤهالت المتوافرة 

رة في السااااااااااالد في شاااااااااااخص اإلبراهيمي وليسااااااااااات متواف
 ال ير النية  وفي أنا ا فاألخْااااااااااااار اإلبراهيمي  عربي

العز ز بو  ومتدين وإبن الجزائر التي أبد  رئيساااااااااااااااها عبد
ترليقة من المراعاة لظروف النظام الساوري ما جعل قرارات 
العزلاااة عربياااا  أو تعليق العْاااااااااااااااو اااة إساااااااااااااااالمياااا  ال تؤخاااذ 
 باإلجماعي فْاااااااال  عن أ  اخالقيات األخْااااااار وماضااااااايه
الدبلوماساااااااااااااااي المنز ي عن التالعر تجيز له أ   صاااااااااااااااارح 
ار و صاااااااااااارح بالمن ق نرساااااااااااه رموز أصياف  الرئيس بلااااااااااا 
اإلنتراضاااااااااةي وأ  يرفق المصاااااااااارحة بالنصااااااااايحةا وأما في 
الموضاااااااوع الثوري ومت لباته وظروفه فإ  األخْااااااار قادر 
ار وفي معر  النصاااااح والتنبيه  على أ   قو  للرئيس بلااااا 

ئر دفعت من أجل إستقاللها مليو  شهيد ما معناي إ  الجزا
على مد  عقود من المقاومة الباساااااااااالة للوجود الررنساااااااااايي 
لكنكم في سااااااااااااور ا تقتلو  دو  وجه من ق أبناء شااااااااااااعبكم 
وتدمرو  باللة الحربية بيوت النا  وهو ما لم  رعله نظام 
ضاااااااااااااااد حالة إعترا  إذ حتى في إيرا  التي تحثكم على 

حربي لم تذهر في التصااااااااااادي موا ااااااااااالة العاله األمني ال
الكرومية إلى ما و لتم إليها وفي  -لننتراضة الموسو ة 

إست اعة األخْر أ   ْيس بأ  الحل السياسي ال يبدأ 
من دو  عودة الجيش إلى ثكناته والليات وال ائرات إلى 
قواعدها واإلعتذار من اللااااااعر وإعتبار الْااااااحا ا شااااااهداء 

العرب بمرردات  ير  ومخاصبة المجتمع الدولي واألشاااااااااقاء
ار فأضاارت ونقلت سااور ا  تلك التي اعتدت عليها  ا أ  بلاا 

 من دائرة اإللتراف حولها إلى دائرة اإللتراف عليهاا
وعلى هامش ضاااارورة المصااااارحة ووجوب النصااااح في 
ار ما معناي إ   إساااااات اعة األخْاااااار أ   قو  للرئيس بلاااااا 
 مهمته لن تكو  أفْااااااااااااااال من مهمة أنا  إذا  نت مقتنعا  

ارفعال  بتو ااااااااااايس الحليس الصاااااااااااديق اإليراني   ا أ  بلااااااااااا 
إ  سور ا وإيرا   الروالذ الصلر  «بروجردي للموقد وقوله

لن تست يع القو  الخارجية مهما بلغت مؤامراتها النيل من 
دورهما المقاوم في المن قة"ا وبتو ااااااايس إحد  وساااااااائلكم 

  2012-8-26عدد األحد  «الثورة»اإلعالمية و ااااااحيرة 
لم  عد شاااااااار البلية  « قكم السااااااااالد أردو ا  بالقو الصااااااااد

 اْاااااااحك ما دام  ومبار  اإلرهاب األمير ي واإلسااااااارائيلي 
 ااا«أردو انيا  و تن ح في إدعاءاته إلى حد تسي د القْية

ومرة أخر  نجدد التساا  إنما بصيغة اإلستهجا  إزاء 
الهلع الحا اااااااال و يس أ  ِق اف الراو  يتم باألساااااااالوب 

اجي وتدمير البنيا  باألساااالوب التتريا أليس في أهل  الحج 
اح أم  العقيدة البعثية عقالء وأليس في ال ائرة العلو ة ناصاااا 

 أنهم  ثيرو  لكنهم مغي بو ا
 2013أغسطس )آب(  بتاريخ «الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

     

 بشار الروسي.. وبوتين السوري 
وساااااااااااااااي في محاااولااة خجولااة من جاااناار أهاال الحكم الر 

لتبديد ملااااااااااااااااعر الدهلاااااااااااااااة إزاء موقد الرئيس بوتين من 
الموضااااوع السااااوري و يس أ  هذا الموقد  ير مرحر به 
ار  من حلقات في ال يس السوري الملتد حو  الرئيس بل 
األساااااااادي ساااااااارب أوساااااااااط الحكم معلومات مرادها أنه جر  
وقد تصاااااادير  ااااااوار   وصائرات إلى سااااااور اا والقو  إنه 

ألنه في ظاهري لمصااالحة ساااور ا إال موقد  ير مرحر به 
أنه في حبيقة األمر متاجرة بالمصير السوريي فْال  عن 
أ  هذا الموقد   يل المحنة الساااااااور ة بما تساااااااجله أ امها 

 ساعة بعد ساعة من و الت وتدمير وقتل وتهجيرا

كماااا أ  الموقد  ير مرحااار باااه من جاااانااار ال يس 
ض على الساااااااااااااااوري بمختلد تلاااااااااااااااكيالته وانتماءاته المنتر

النظاااامي ألنااه عملياااا ملاااااااااااااااااار ااة للنظاااام في أعماااا  القتاال 
والتدمير ليس فقن أل  المدفع روساااااي والصاااااارو  روساااااي 
وال ائرة روساااااااية والذخيرة على أنواعها روسااااااايةي وإنما أل  
حكم بوتين  ير مكترث بكل هذي الو الت فال  عتر  في 
 الحد األدنى على إستعما  قوات النظام لكل أنواع األسلحة
التي في األ اااااااال لم تساااااااادد أثمانها بالكامل والتي لم تزود 
مصانع السالح الروسي على مد  سنوات النظام السوري 
بها لكي  ساااااتعملها ضاااااد اللاااااعر في مواجهات تساااااتوجر 
معالجة عسكر ة  ير تلك التي تتوا ل للسنة الثالثة على 

 التواليا
كما أ  الموقد الروسي  ير مرحر به عربيا ألنه في 

جوانبه متاجرة بالدم الساااااوري لتحقيق مكاسااااار على  بعض
األر ا وبد  أ   سااااااااااااااجل بوتين وقرة إ جابية تخرد من 
أهوا  المحنة نراي  عتمد مختلد أنواع المكائد واإل ااااااااااااااارار 

ال  سااااتريد منه النظام ألنه ساااايز دي « فيتو»على إسااااتعما  
عنادا وإكثارا من الخ أي  ما إنه إرباو لمسااااااااعى التسااااااااو ة 

ة ألنه  ْااااااااااااااايس تعقيدا إلى الكم الهائل من الساااااااااااااااياساااااااااااااااي
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التعقياااداتا هاااذا إلى أ  الموقد الروساااااااااااااااي جعااال العرب 
المحاااافظين  عااااودو  التركير في إ الق بواباااات اإلنرتااااح 
على روسااااااااااااياا و ا  في اساااااااااااات اعة بوتين تليين الموقد 
بعض اللاااااايء وبذلك ال  حره الصااااااين التي تميل ضاااااامنا 

حسااااااااااااااااااب للمزايااادة إلى الموقد المر  لكنهاااا تحسااااااااااااااااار ال
 الروسيةا

وللحيثيات نرساااااااها فإ  الموقد الروساااااااي اساااااااتمر  ير 
موضاااااااااع ترحير معظم الدو  واللاااااااااعوب اإلساااااااااالمية عدا 
إيرا  النظاااام مقاااابااال إنزعااااه نساااااااااااااااباااة عاااالياااة من ال يس 
اإل ااااااااااالحي الذي تمثله ماليين األ ااااااااااوات التي اقترعت 
لمصااااااااااااااالحة ترئيس حسااااااااااااااان روحاني خلرا للرئيس محمود 

 اأحمدي نجاد
ار  صوا  أكثر من ساااانتين حافلتين بإسااااتعما  نظام بلاااا 
األسااااااااااااااد معظم أنواع السااااااااااااااالح الروسااااااااااااااي في تعامله مع 
االنتراضااااةي  انت روساااايا بوتين بسااااكوتها وترساااايرات  ير 
نز هة القصااااااد من جانر وز ر خارجيتها سااااااير ي الفروف 
متررجة وملاااااجعة ضااااامناي مع أنه  ا  على الرئيس بوتين 

ار أ   لترطي خصو ا خال   الز ارة التار خية للرئيس بل 
إلى روسااااااااايا قبل ثمانية أعوامي تحر م إساااااااااتعما  أنواع عدة 
من األسلحة ضد اللعر السوري مهما استوجبت الظروف 
ذلك والتعامل مع حر ات اإلحتجاه المتوقعة نتيجة تغلير 
العاله األمني على الحوار باااااالخفيس من الساااااااااااااااالح ال 

من ذلكا إلى أ  حدثت واقعة  أكثراا هذا إذا  ا  ال بد
الساالح الكيماوي التي ين بق عليها إعتبار من يوردي ومن 
 أمر بإساااااااتعماله أو  عرف وال  منع أو يتقصاااااااد إساااااااتعماله 
ساااايا  من حيا مسااااؤولية إلحاق األذ  باللااااعرا ووساااان 
الْااااااااجيج اللااااااااامل عدا قلة من عرب ومساااااااالمين وأجانر 

جثااااااامين  تحجرت قلوبهم فلم يااااااذرفوا دمعااااااة على منظر
علاارات األصرا  والنساااء و بار الساان الذين قْااوا اختناقا 
من  ثار السااااااالح الكيماوي الذي اسااااااتعملي بات ال بد من 
موقد أخالقي وإ  بنسبة بسي ة من جانر روسيا بوتيني 
فال يلتزم الصمت أمام هذا الملهد المرعر الذي  ا  توأم 

حد منظر علااااااارات األصرا  والنسااااااااء الذين قْاااااااوا برعل أ
 ااوار   أمير ا بول األب اخترق حتى ملجأ العامر ة في 
بغااداد المبني تحاات األر  من جاااناار خبراء فرنسااااااااااااااايين 
ليكو  المالذ الواقي للنااااا  في حااااا  هجوم نوويي وأتى 
على مئات من األرواح افترضاااااات أنها سااااااتنجو من اللااااار 

 البوشيا
من هنااا جاااءت االشاااااااااااااااتراصااات الروسااااااااااااااايااة والقو  إ  

و جر أ  تكلااااروا عما لد كم من إثباتاتا  االتهامات هراء
وألنها اشااااتراصات ترتقد إلى الحس اإلنساااااني ولكي ال يبدو 
بوتين أنه شااااااااار ك في محنة تكابد منها ساااااااااور ا بجناحيهاي 
النظام ومن معه والمنترْاااااااو  عليه ومن  سااااااااعدهمي فإنه 
جر  تسااااااااار ر معلومات مرادها أ  روسااااااااايا أرجأتي وبعد 

المثل اللاااااااائعي  اااااااوار   أر  خراب البصااااااارة على نحو 
ي  ما أرجأت ولمدة ثالثة أعوام «إسكندر»أر  من صراز 
صااائرة مقاااتلااة ومنظومااة الاادفاااع الجوي  12تزو ااد النظااام 
وأما أسااااااااباب اإلرجاء فإنها ماد ة «ا S.300»الصاااااااااروخية 

وفنية على حد التبر ر الروساااااي وليسااااات لصاااااحوة ضااااامير 
حااا   اااناات  إنسااااااااااااااااانيااةا والالفاات أ  إرجاااء التساااااااااااااااليم في

المعلومات مؤ دة وليساااااات مسااااااربة لغر  في نرس بوتين 
 كو  اساااااتباقا لقمة الثمانية الكبار التي  ساااااتْااااايرها بوتين 
وتل يراااا لموقد  رتقاااد إلى النزاهااة  لااااااااااااااامااال تحااادياادا أنواع 
األساالحة التدمير ة بما في ذلك ربما السااالح الكيماويي أي 

منذ ساانتين األساالحة التي اسااتعملت في المواجهة المجنونة 
 وبْعة أشهرا

وبالنسااااااااااابة إلى األساااااااااااباب الماد ة ثمة مخاوف من أ  
تتحو  أثما  هذي الصاااااارقات المرجاة و يرها من  اااااارقات 
تتعلق بالذخيرة والصااايانة إلى ديو  ال أمل في أ   ساااددها 
ار األساااد أل  وضاااعه المالي في أساااوأ حا  وألنه  نظام بلااا 

ا هو على ملاااااااااااااارف االنصاااااااااااااراف إساااااااااااااقاصا أو صوعا  م
مسااااااتحساااااان وبعد خ اب اعتذاري المرردات واللهجة وليس 
كسائر خ به في سنوات مْتا اعتذار من اللعر ومن 
أمته العربية التي  ذرت القْااااااااية السااااااااور ة صوا  نصااااااااد 
قر ا وهو إذا انصاااااااارف فإ  روساااااااايا سااااااااتجد نرسااااااااها أنها 
سااااااتكرر تقليص رقم الديو  المتراكمة على سااااااور ا بغر  

يد علما بأنه لن  كو  منرتحا على اساااااترضااااااء النظام الجد
روساااااااياي أو إعتبار العالقة مع ساااااااور ا األساااااااد بأنها  انت 
تجارة ال تنجي المتاجر الروسي بها من عذاب نار المحنة 
ار أكثر من مائة ألد  التي ذهر ضاااااااااحية عناد نظام بلااااااااا 
قتياال وأكثر من مااائااة ألد جر ح وعاادد  بير من المعاااقين 

ن والالجئين والتائهيناا هذا وبْاااااااااااااااعة ماليين من النازحي
إلى إعادة سااور ا  ما العراق من قبل إلى ملااارف العصاار 

 الحجريا
وتبقى في موضوع الديو  اإلشارة إلى أ  روسيا بوتين 
وما  يرها ومن  يري ألغت نسااااااابة من ديونها على ساااااااور ا 
ار في األسااااابوع األخير من شاااااهر  عندما زارها الرئيس بلااااا 

لكنها في الوقت نرساااااه زودته  2005يناير وكانو  الثاني  
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بالسااالح الذي اسااتعمله لمواجهة انتراضااة  ا  من الممكن 
معاااالجتهاااا باااالحسااااااااااااااانىا ولكناااه العقااال الاااذي أوجز اإلماااام 

ربي »بن أبي صالر رضاااااااااااااااي هللا عنه أهميته بعبارة  علي
من وهبتاااه العقااال فمااااذا حرمتاااه ومن حرمتاااه العقااال فمااااذا 

 «اوهبتهاا
 ار الروسي وبوتين السورياوالحديا يتوا ل عن بل  

 2013( أيلول) سبتمبر 7 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 ار.. كذلك بوتينكما بشَّ 
يردد أهل الحكم الروسااااااااااااااي في معر  تع يلهم إتخاذ 
خ وة حازمة في مجلس األمن تْع حدا للمحنة السور ةي 
مقولاااااة إنهم ال ير ااااادو  تكرار الخ اااااأ الليبيي  ماااااا أنهم 

أ  النظام الساااااااوري ليس هو من اساااااااتعمل   صااااااارو  على
الساااااااااالح الكيماويي وبالتالي فال ضااااااااارورة إلدراه مساااااااااألة 
التخلص من هذا السااالح تحت الرصاال السااابعا ومثل هذا 
الموقد من جانر أهل الحكم الروسااااااااي  جيز للمتابع مثل 
حالي االفترا  بأ  العقدة المصااااااار ة وليسااااااات الليبية هي 

تساااو ة من شاااأنها وضاااع حد  التي تجعلهم ال  لاااار و  في
للمحنةا  ما  جيز للمتابع االفترا  بأ  خبيرا روسااااايا من 
بين الخبراء الرو  في الجيش الساااااااااااااااوري الموالي للنظااام 
ربما هو من وضااع إ اابعه على أزرار الصااارو  الكيماوي 
الذي أباد بْااااع مئات من األصرا  والنساااااء و بار السااااني 

ار األسااااااد إذا الحظ وأ  الخلااااااية من أ   علن الرئيس بلاااااا  
تغييرا في الموقد الروساااااااااااااااي لجهاااااة االقتراب من الرأي 
الااااادوليي أ  أحاااااد خبراء الكيمااااااوي الرو  العااااااملين في 
الجيش الساااوري هو الذي ارتأ  إعتماد هذا الرعل اللااانيعا 
وفي حا  حدث ذلك فإ  الذي ساايصااير  رملين فالد مير 

رة بوتين هو تماما ما أ ااااااااااااااااب  رملين الترو كا اللاااااااااااااااهي
وبر جنيسي  وسااااااااااااااايغيني بود ورني  الااذي باادأ يتركااك ثم 
ينهار االتحاد الساااااااوفياتي وتتناثر جمهور اته نتيجة عوامل 
أكثرها إهانة أو فلنقل اسااااااااتهانة  ا  قرار السااااااااادات بإنهاء 
الوجود السااااااوفياتي من خبراء وصيار ن عاملين في مصاااااار 

ها وإلغاء معاهدة الصااااااداقة والتعاو  التي  ا  هو من أبرم
مع نيكوالي بود ورنيي الر ن الثااااااااالااااااااا في الترو كااااااااا 

وتحدثت  1971مايو وأ ار   27الساااااااااوفياتية يوم الخميس 

 ااااااااااااداقة ال تنرصاااااااااااام عراها بين  ال البلدين »بنودها عن 
ي «موا ااااالة النْاااااا  ضاااااد اإلمبر الية»ي وعن «وشاااااعبيهما

تعاو  الدولتين بصااااااااااااارة  ونهما اشاااااااااااااتراكيتين على »وعن 
زمة لصيانة وموا لة ت و ر المكاسر توفير الظروف الال

النْااااا  من »ي وعن «اإلجتماةية واإلقتصاااااد ة للااااعبيهما
أجل السااااااالم وتخفيس التوتر الدولي والتو اااااال إلى حظر 

 «االسالح النووي و يري من أسلحة الدمار اللامل

وعندما نرتر  مسألة وجود إ بع روسي في الترجير 
من الذاكرة الكيماوي في  وصة دملاااااااق فإننا نساااااااتحْااااااار 

واقعة قر بة اللاااابه وتتلخص في أ  الرئيس أنور السااااادات 
تعمد ومن قبل أ  يبرم المعاهدة ثم يلغيهاي أو أنه أبرمها 
لكي يلغيهاي الكلاااااااااد عن سااااااااار أزعج البيادة الساااااااااوفياتية 

النا ااار عندما صلر في  و تمثل في قولهي إ  الرئيس عبد
ذات تأثير  سااانتيه األخيرتين من القادة الساااوفيات  اااوار  

في المواجهة خال  حرب االستنزاف صلر أ ْا أ   جري 
إرساااااا  خبراء لتلاااااغيلها في انتظار أ  يتدرب المصااااار و  
على إسااااااااتعمالها وأ  السااااااااوفيات لبوا ال لر وجاء الخبراء 
وقتل منهم ساااتة في دهلاااورا وقد  هرب الكلاااد عن هذا 
السااااااااااار العالقاتي األمر الذي جعل الساااااااااااادات   لر من 

و الة أنباء اللااااااااارق »اإلعالم  اااااااااحرا وإذاعات و وساااااااااائل
الرساااميةي إلغاء هذي الرقرة من خ ابه الذي ألقاي « األوسااان

في مدينة صن اا وفي ضااااوء هذي الواقعة فإ  الخلااااية من 
 اااااابع الروسااااااي في الترجير الكيماوي أ  ينكلااااااد دور اإل

وبافترا  حدوث هذا الدور   ما انكلااااااااااااااااف دور الخبراء 
ما  الصااااااوار   في مصاااااار هي التي السااااااوفيات في إسااااااتع

تجعاال الموقد الروساااااااااااااااي  علو و هبني يتراجع ثم يتقاادمي 
يتعهد ثم يتملصي وتجعل في خن مواز رئيس الدبلوماسية 
الروسااااااااااااية الفروف  كاد أحيانا  أنه ورئيس الدبلوماسااااااااااااية 
األمير يااة  يري شااااااااااااااار كااا  في موقد واحاادي ثم مااا يلبااا 

واحتْاااااااااانه الفروف أ  يتخلى عن ضاااااااااحكته العر ْاااااااااة 
 للوز ر األمير يا

باإلضاااااااااااافة إلى الخلاااااااااااية من تداةيات على  اااااااااااعيد 
الساااااااامعة قد تنلااااااااأ نتيجة احتما  أ  تكو  هنالك إ اااااااابع 
روساااااية في المجزرة الكيماو ة في الغوصةي هنالك الخلاااااية 
من فقدا  روسيا بوتين أمواال صائلة هي أثما  الكم الهائل 

خصاااااو اااااا أ  من أنواع الساااااالح باعته من نظام بلااااااري و 
أحدا لن  ساااااااااااااعد هذا النظام في حا  بقائه على تسااااااااااااديد 
الديو  الروساااايةي ذلك أ  المساااااعدة في الماضااااي وبالذات 
من الساااااااااااااااعود ااة وبعض دو  الخليج ومن جزائر بوماادين 
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كانت تتم بغر  تعز ز القدرة العساااكر ة الساااور ة لمواجهة 
إسااااااااااااااارائيااالا أماااا وقاااد بااااتااات المواجهاااة من جاااانااار النظاااام 

ْاااااين عليه وباتت تلااااامل تدمير أحياء ومؤساااااساااااات للمنتر
فإ  أ ا من دو  االقتدار العربي لن تسااااااااااااااااعدي وبذلك فإ  
الديو  الروسااااااية سااااااتذهر مع الر حي بل إ   رملين بوتين 
ار موساااااااااااكو في  لن  كرر ما فعله عندما زار الرئيس بلااااااااااا 

 2005األسااااااااابوع األخير من شاااااااااهر يناير وكانو  الثاني  
نة الخامسة حاكما وتسلم الرئاسة عام و ا  زمنذاو في الس

 ي حيا إ  بوتين الذي  ا  هو الخر بات رئيساااااا 2000
  أراد  ما فعلت 2000مار / ذار  26في العام نرساااااااااااااه و

الساااااااااااااااوفياااتيااة مع السااااااااااااااااادات على أثر وفاااة « الترو كااا»
النا ااااااااااار عندما ألزمته بمعاهدةي أ   رعل أمرا موجبا  عبد

ار مع اختالف األسااااااااااالوب الذي  ا  في شاااااااااااكل  مع بلااااااااااا 
معالجة لمساااااألة الديو  الروساااااية على ساااااور اي و انت في 

مليار دوالر أاساااااااااااااااقن مليار دوالر ونصاااااااااااااااد  14.5حدود 
المليار ليصااااااااااااابح المبلغ وفق  الم وز ر المالية الساااااااااااااوري 

مليار وجر  التو ل إلى  13.400زمنذاو محمد الحسين 
مبلغ  مليار دوالر  جري تسديد 3.616مبلغ للتسو ة ببيمة 

مليار دوالر ونصااااااد المليار تقسااااااي ا على علاااااار ساااااانين 
في المائة على  4قساا ا متساااو ا وبرائدة قدرها  20وبواقع 

 11.21أ  تدفع الروائد بالليرة السور ة وبسعر  رف قدري 
 ليرة سور ا للدوالرا

هذا التسااااااهل في مساااااألة الديو  شاااااكل خدمة متبادلةا 
ار من فالد مير بو  تين الاااذي أورثاااه خااادماااة للرئيس بلااااااااااااااااا 

السااال ة األعلى يلتساااين خاصد الرئاساااة من  ورباتلاااوف 
ار األسااااااااد الذي  األحق بهاا وخدمة للرئيس بوتين من بلاااااااا 
فرضااااااات وفاة والدي ومن قبل ذلك مقتل شااااااابيقه باسااااااال أ  
 كو  هو الرئيسا و ما أ  ترئيس يلتسااااين لصااااد قه بوتين 

س كا  من أجل أ  ال  رتح هذا الصاااااااديق ملرات عهد رئي
حرلت ساااااانواته باإلدما  والمواقد المحرجة والرساااااااد داخل 
ار  أجهزة الدولةي فإ  الحرص على أ   كو  الد تور بلااااااااااا 
هو الرئيس  ي ال  أتي من  رتح ملرات ثالثين سااااااااااانة من 
الحكم الذي انترض عليه نصااااد اللااااعر السااااوري وانلااااق 
من جيلااااااااااااه النظامي ثلا هذا الجيش وعلى نحو تقديرات 

وا ل للسنة الثالثة على التوالي مسلسل تتوزع متنوعة  و ت
حلقاته على ما هو مرجع عسكر ا وما هو مخجل سياسياا 
و تقاااااااسااااااااااااااام الخجاااااال بااااااالااااااذات رموز متنوعي األ را  
والملااااااااااااربي عربا وإقليميين ودوليينا أعا  هللا األمة التي 
أرادها هللا خير أمةي لكن بعض قادتها على أقساااى درجات 

 تراثها الصالحا العقوق بها وإهانة
 2013( أيلول) سبتمبر 28 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 سوريا المغلوب على أمرها
إشاااااااااتدت المحنة الساااااااااور ة وبات حديا  دكنا نتمنى وق

القتل والقصااااد وإكتلاااااف المجازر المتنقلة وما يتالزم مع 
مهات أهذا الملاااااااااااااااهد من لق ات خاصرة ألصرا  ينزفو  و 

ة سااااي أ  تكو  القمة السااااادهو السااااائد ديندبن فلذات األكبا
علاااااارة لحر ة عدم اإلنحياز في صهرا  مناساااااابة إلسااااااتدارة 
ذات هدف إنسااني من جانر الدولة المْايرة بحيا تغتنم 
ملاااااااااااااار ة مئة وعلااااااااااااار ن دولة في المؤتمر فترفع الحظر 
المررو  على رموز المعارضاااااااااااااااة اإليرانية وتحرِ ز بذلك 

ار األسااد على أ     عيد النظر في را ته لألزمةالرئيس بلاا 
وتصااااااااااااااانيرااااتاااه الظاااالماااة بعض اللااااااااااااااايء لبعض أصيااااف 

وفي عالجه األمني الذي أضااااااااااف  المعارضاااااااااة الساااااااااور ة
المز د من الْاااااااارر بعدما إعتقد أنه ساااااااايكو  مجرد عاله 
تااأديبي للخااارجين على صوعااه ال يلبااا المنترْاااااااااااااااو  أ  

على نحو ما حدث سابقا  في  معا   يلوذوا بالصمت والصبر
ا  ما  نا ن والدي إزاء االنتراضاااة الحمو ة في الثمانيناتزم

ال  انتمنى لو أ  أهل الحكم اإليراني أثبتوا وبما ال يدع مج
لللااااااك بعد ال  أ  ملااااااروعهم النووي ساااااالمي  ما سااااااائر 
الملار ع النوو ة في دو   ثيرةا واإلثبات الذي نقصدي هو 

  ومن دعوة المؤتمر بكامل راساااااااااااء الوفود أو بمن ينتدبو 
مين العام لألمم المتحدة وساااااااااائر أمناء المنظمات نهم األبي

اإلقليمياة الملااااااااااااااااار اة إلى البياام بجولاة على المنلاااااااااااااااالت 
النوو ةا لكن ذلك لم  حدث فأضااايس إلى اإلن باع الساااائد 
بأ  الملاااااروع النووي اإليراني إنما هو سااااالمي لرظا  وتبر را  

ازي  ما لكنه الساااااااااااااالح الذي تاسااااااااااااارع إيرا  الخ ى في إنج
نواع األسااااااااااااااالحاااة ذات ال اااابع إساااااااااااااااتعجاااالهاااا إلنتااااه  ااال 

اإلسااتراتيجي و ااوال  إلى إمكانية إصالق قمر  ااناعي في 
 حا   ا  محل ل شرعا ا

لم  رعاااال أهاااال الحكم اإليراني مااااا  ااااأملااااه الرأي العااااام 
 قة وظهروا سااااااااواء من دالعربي واإلسااااااااالمي والدو  الصاااااااا

إنعقاد المؤتمر  خال  المداوالت والتصاااااااار حات التي رافقت
نحياز على عدمها واإلنحياز إلى التعقيد نهم  رْااااالو  اإلأ
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 بد  حلحلة األزماتا
ز اااادة في التوضااااااااااااااايح نقو  إناااه لو  اااا  أهااال الحكم 
اإليراني ير دو  للساااااااور ين إساااااااتقرارا  وبحيا تكو  ساااااااور ا 
دولة  اااااااااااد قة وليسااااااااااات على الحا  التي هي عليه لكانوا 

هللا عنه  التي لخصااها  يضااأخذوا بنصاايحة اإلمام علي ور 
لكن «ا  ااااااااااااااااد قااك من نهاااو وعاادوو من أ راو» بااالقو 

ار و صاااادر  ىعندما ال ينه أهل الحكم اإليراني الرئيس بلاااا 
عن  بيرهم المرشد   ة هللا خامئني الذي  ا  تراسه للقمة 

 ي لمئات الملاااااااار ين من  ل دين ولو  وقومية  مناسااااااابة
الااذي  حكم لعااالم يتعرفوا عن قرب على هااذا الوحيااد في ا

بإساااااااااام الدين وال راد ألمريي  صاااااااااابح من ال بيعي أ   قو  
ل  ل من الرئيس المصاااااري محمد مرساااااي وقد الحظ تجاها 

 المرشااااااد خامئني والرئيس نجاد لألزمة السااااااور ة في  لمتيس 
اإلفتتاح ما قاله حو  الموضاااااااااااااااوع الملتهر وبعبارة ال لد 

د النظام الثورة في سااااااااور ا هي ضاااااااا»فيها وال دورا  وهيا 
الظالم وأ  النظام مع نْااا  أبناء سااور ا ضااد نظام قمعي 

خالقي مثلما هو ضااااااارورة ساااااااياساااااااية أفقد شااااااارعيته واجر 
و أنما مرسااااااي الحديا العهد في الرئاسااااااة «ا جيةيوإسااااااترات

والذي جاء إلى القمة مؤ دا   ااالبة ساال ته أمام المؤسااساة 
ي المصاااااار ة العر قة ذات الدور الوصني والب ول العسااااااكر ة

 ي أراد بماااا قاااالاااه إفهاااام دو  عااادمإزاء مواجهاااة إسااااااااااااااارائيااال
اإلنحياز بأ  إيرا  التي ساااتترأ  القمة لمدة ثالث سااانوات 
ال تقوم بالسااااااعي الذي يهدئ الوضااااااع في سااااااور ا وأنه بما 
قااالااه أراد إخراه أهاال الحكم اإليراني من ال مباااالتهم هااذي 
من دو  إضااااااااااااااامااار نيااة اإلحراه لهمي أو لعلااه أراد إلقاااء 
عالمة إسااااااااااترهام في شااااااااااأ  تأجيجهم للصااااااااااراع من خال  
المسااااندة الميدانية والمالية والعساااكر ة للنظام الساااوري التي 
تجعل المواجهة حالة نزف يومي ومن خال  التصاااااار حات 
التي يدلي بها مساااااااااااااااؤولو  وتحمل في صياتها تلاااااااااااااااجيعا  
ار على أ  يتصاااااارف بما تحبذي الثورة اإليرانية  للرئيس بلاااااا 

من واجباااه البياااام باااه إلصرااااء اللهيااار المتزاياااد  وليس بماااا
 إحراقا  للبلد ناسا  وةبادا ا

وفي إست اعة الرئيس مرسي الرد على الذين إعترضوا 
على  المه حو  المحنة الساااااااااور ة وتو ااااااااايره للنظام بأنه 

ورأوا فيه أنه إحراه لها أمام مؤتمر صالما تاقت  «ظالم»
متها  ونه  خرد من الثورة اإليرانية إلى إنعقادي في عا ااااااا

وصأة العزلة الدولية المرروضاااااااااااااة عليها بسااااااااااااابر ت لعاتها 
النوو ة وتدخالتها في دو  الجواري بالقو  إنه من قبل أ  
 أتي إلى صهرا   ا  زار الصااااااين وأنه علااااااية إنتهاء تلك 

تبا عبسر  «رو ترز»الز ارة  انت و الة األنباء المرموقة 
األولى التي  جر ها مع شااااااابكتها اإلخبار ة مقابلة معه هي 

و الة أخبار دولية منذ أ  فاز برئاساااااااااة مصااااااااار في يونيو 
   األوا  لكي  قد هااااذا »ي قااااا  فيهااااا 2012وحز را   

النز س في سااااااور ا لكي ينا  اللااااااعر السااااااوري حقه  امال  
ا  «ولكي يذهر من الملهد هذا النظام الذي  قتل شعبهااا

قوله هذا  ما  ولم يابد أهل الحكم الصاااااااايني إعتراضااااااااا  على
اإلعترا  الْمني من جانر الثورة اإليرانية التي  دَمنا 
ذلك التالعر بكالم مرساااااي بحيا عند ترجمتها الرور ة تم 

ولم  خرد من  «البحر ن»إساااااااااااتبدا   لمة ساااااااااااور ا بكلمة 
 مهزلة هذا التصرف إعتذار إيرا  الحقا ا

لقد إنتهى أمر القمة في صهرا  إلى أ  ما  ا  الرئيس 
ار يتوقع حصاااااااااوله عليه لم  حصااااااااالي بل إنه بد  أ  بلااااااااا  

يوظد الحكم اإليراني بما لد ه من قدرات المؤتمر إلدراه 
موقد  خرد وصأة العزلة عن الحكم السااااااااااااااوري فإ  القمة 
إنتهت عمليا  إلى أنها قمة التبرا من أي مسااااااااااااندة لموقد 
النظااااام مقاااااباااال وقرااااة بااااالغااااة األهميااااة عب ر عنهااااا الرئيس 

ذي جاء رد وز ر اإلعالم الساااااااااااااااوري عمرا  المصاااااااااااااااري ال
  إنرعاااليااا  2012سااااااااااااااابتمبر  2الزعبي عليااه الحقااا  واألحااد 

و ير ذي تأثيرا بل إ  الذي ساامعناي من الوز ر هو أشاابه 
من حيا النتائج بما تتسااااااااااااااابر به إحد  ال لعات الجو ة 
ار أو  ل ائرة حربية تأمرها  رفة العمليات بِعلسم الرئيس بلااااا 

وشااااااامل بقصااااااد أحد األهداف في واحدة بترو ض سااااااابق 
من المد  والبلدات السااااور ة الخارجة على ال وعي ذلك أ  
القصاااااااااااااااد  حقق األذ  باااااالرعااااال لمن هم في بيوتهم أو 
متاجرهم أو حقولهم إال أنه  ْيس المز د من اإلساءة إلى 
سااااااااااااااامعة النظام ألنه   ارد بالساااااااااااااااالح الجوي إلى جانر 

مع أ  األمر ال  األساااااااااااالحة األرضااااااااااااية منترْااااااااااااين عليهي
 ستوجر مثل هذي الجسارة التي دخلت شهرها العلر ن وال 
بوادر حسااااااااااااااام لها ساااااااااااااااو  في  واليس  بار الالعبين في 

 الدوليةا -اإلقليمية  -الساحات العربية 
و ما  نا نتمنى أ  ترعله إيرا  ولم  حصاال وبذلك بقي 
اري في ورصته وبقيت ساااااور ا الوصن واللاااااعر  النظام البلااااا 

ا  على أمرهااااااي فاااااإنناااااا  ناااااا نتمنى أ   خره الوز ر مغلوبااااا
الزعبي على أهااااال اإلعالم الاااااداخلي والخاااااارجي بكالم ال 
يندره في األسااالوب نرساااه الذي سااابق إ  إعتمدي المتحدث 
الرساامي المغي ر الدبلوماسااي جهاد المقدسااي فكا  المردود 
مثاال  الم الوز ر الزعبي من حيااا إلحاااق األذ  بااالهيبااة 

ق  اااارو  من صائرة حربية على أر  ساااور ة بنسااابة إلحا
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األذ  بأفراد ساااور ينا ونقو  ذلك على أساااا  أ  الوضاااع 
ليس بالتبساااااااااااااين الذي قرأناي في  الم األ  عمرا   ما أنه 
ليس مناساااااااااابا  إعتماد سااااااااااياسااااااااااة التهزيء والكيد ة في هذي 
الظروف ضااااااااااااااد األشااااااااااااااقاء العرب ومنهم اللااااااااااااااقيق لبنا  

نما ليس دائما  على ما  أمل المستَْعد ماضيا  وحاضرا  إ
من المؤسد إنه بعد أ  يرحل الرئيس »المرءي مثل القو ا 

مباارو  حال محلاه رئيس  خر الررق بيناه وبين مباارو هو 
إذ  كرينا تعكيرا  لصرو العالقات ذلك التلبيه الذي  «اللحية

ار حو   «زلة لسااا » اادر ذات يوم برعل  من الرئيس بلاا 
ار هذا إلا «أشاااااباي الرجا » ى أ  ردا   أتي من الرئيس بلااااا 

على موقد الرئيس مرساااااااااااااااي في قمااة صهرا  ربمااا  كو  
مقبوال  إنماااا ليس من وز ر في حق رئيسا وإلى ذلاااك إ  
الوضع السوري بتداةياته المأساو ة ال يت لر سو  األخذ 
بالتساااااو ة العاقلة على نحو ما حصااااال في اليمني وها هي 

ساااااااااو ة الخليجية" بالمليار الدو  المانحة ترفد عهد " من الت
دوالر األو  من أ ااااااال الساااااااتة ملياراتي وفي اليوم نرساااااااه 

  ها هو الرئيس السااااااابق علي 2012ساااااابتمبر  4والثالثاء 
هللا  اااااااااااااااالح الذي تنحى لكنه لم  غادر البالد يترأ   عبد

وكمااا الرئيس الساااااااااااااااوداني الراحاال جعرر نميري فعاال بعااد 
عبي العام" الذي ما إنحاِئه  إجتماعا  للحزب "المؤتمر اللااااااااا

ربه هادي  لرئيس الدولة عبد «الرئيس حزبيا  »زا  رئيساااه و
الذي بمقتْاااااااااى التساااااااااو ة العاقلة ترأ   البالدي وبصااااااااارف 
النظر عمااا إذا  ااا  الرئيس السااااااااااااااااابق  رعاال ذلااك إلثبااات 
الوجود أم لتأكيد أ  الحكمة  مانية وتنرع في سااااعة اللااادة 

 ا  من مصااااااالحة  قاسااااااايها الحاكم  ما أنها خير و ااااااارة 
ار األخذ بها ما دام جاءي العر  مرة وثانية  الرئيس بلاااااااااااااا 
وثالثة على  اااااااينية من الْااااااامانات لكن الحليس اإليراني 
احبن المحاولةا أما  الم الوز ر الزعبي فيكري التأمل في 
مرردات ةباراته لنسااااااااتنتاه بأنه  الم  قا  في  ير زمانه 

التي  «اللحية»ألة و ير ظروفه ومن هذي العبارات إلى مس
الدم السااااااوري برقبة الرئيس المصااااااري »أشاااااارنا إليها قولها 

أين مصااااااااار من إ الق البوابات بوجه »و «محمد مرساااااااااي
الرلساااااااا ينيين ومن اإلرتها  األمير ي وأين هي من  امر 
ر إلى  د ريدي وأين مرساااااااااااي من الغاز المصاااااااااااري المصاااااااااااد 

ية هنالك قنوات فْاااااائ»و «إسااااارائيل ومن القْاااااا ا القومية
ك الدماء إ  المعارضااة السااور ة تمتلك »و «شاار كة في ساارس

أسااااااااالحة إسااااااااارائيلية الصااااااااانع وهناو العديد من اإل تياالت 
نارِ ذت في سور ا مستهدفة شخصيات وخبراء وعلماء تحمل 

إ  نجاح مهمة المبعوث »و «بصاامات الموساااد اإلساارائيلي

األخْااااااااااااااار اإلبراهيمي يتوقد على قياااااااام دو  محاااااااددة 
ق ر وتر يا باإللتزام علنا  بنجاح خ ة النقاط كالساااااعود ة و 

الساات والتوقد فورا  عن إرسااا  السااالح وإ الق معسااكرات 
التااااادر ااااار واإليواء للمقااااااتلين وعنااااادهاااااا سااااااااااااااانختبر نوا اااااا 

 ا«الجميعااا
ار  نخلص إلى القو ا إ  إسااااااااااااتحْااااااااااااار الرئيس بلاااااااااااا 
لسااانوات الماضاااي الجميل يوم  ا  موضاااع رعا ة األشاااقاء 

المجتمع الااااادولي  اااااا   كري يوم بااااادأت العرب وإهتماااااام 
اإلنتراضاااااااااااااااة من درعا للمبادرة إلى إتخاذ إجراءات لتداراو 
الموقد حراظا  على رونق تلك السااااانوات وبلاااااائر عوائدها 
الوفيرةا لكنه لم يتصااااارف  رجل دولة ولم  ساااااتنجد  مسااااالم 

أدعا إلى سااااااااااااااابيل ربك بالحكمة والموعظة »بال ة الكر مة 
وبذلك تساااااير ساااااور ا  «لتي هي أحسااااانالحسااااانة وجاِدلسهم با

على صر ق الااااادولاااااة المغلوب على أمرهااااااااا أو ماااااا هو 
أخ ر من ذلكا عساااى ولعل  اصااالح األخْااار اإلبراهيمي 
هذا الع ار الوساااااااااين األممي اليعربي المسااااااااالم عند قدومه 
إلى دملاااااااق بعد أ ام ما أفسااااااادي العناد الساااااااوري الملاااااااترو 

ي ال ااة وإ  »الكر مااة  والنظااام والمعااارضااااااااااااااااة ي وعلى هاادس
وإننااا ا «صااائرتااا  من المؤمنين إقتتلوا فااأ ااااااااااااااالحوا بينهمااا

لنتراء  بالخير لعلنا نجدي ومعنا اللااااعر السااااوري الذي ال 
  ستحق قساوة هذي المعاناة ومذلة هذا البالءا

 2013( سبتمبر )أيلولبتاريخ  «الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

     

 ةأحزان ودماء في ذكرى مناسبة مفرح
 حز  المرء  ثير الحز ي بل لعل النرس العربية حز نة 
حتى الموت بساااااااااااااااباار هااذا الااذي  حاادث في د ااار األمتين 
وبااالااذات في دو   اااناات المااا  معقودة عليهااا فااإذا بااالااذي 

  جري فيها تحوِ   حكوماتها األحالم إلى  وابيسا
فري مصر التي إنقسمت ِمصر سن يتعامل أبناء اللعر 

ل العااادو مع عااادو ومن دو   الواحاااد مع بعْاااااااااااااااهم تعااااماااا
التبصر في ما  لت إليه أحوا  هذا البلد الذي  ا  نموذجا  
لأللرااة فااإذا هو نموذه لننتقاااما وعناادمااا نتااأماال في الااذي 

ي و يس ساااااااااااااااالت دماء 2013أكتوبر  6حدث يوم األحد 
كثيرة خال  إحترا ي  ير مسااااابوقة هذي الحماساااااة إلحيائهي 

المبهر الذي حققه الجيش  بالذ ر  األربعين لننتصاااااااااااااااار
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المصاااااااااااااااري وإكتماااال بعبور القناااااة وإلحاااااق هز مااااة نوةيااااة 
بإسرائيل التي تحتل الْرة اللرقية من قناة السو سي فإ  

لو أنه بد  هذا الرعل الهمجي الذي  ايتساااااااااااااء ا ماذالمرء 
قام به إخوانيو  ونتج عنه ساااااااقوط علااااااارات القتلى ومئات 

 واحترلوا بالذ ر  الجرحىي ساااااااااااااااجل اإلخوا  موقرا  متعقال  
بكل هدوء وعدم إسترزاز مصر األخر اا مصر المنترْة 
عليهم التي  اااانااات هي األخر  تحترااالا بااال ومااااذا لو أ  
البيادة اإلخوانية أ ااااااااادرت قبل أسااااااااابوع من حلو  الذ ر  
بيانا  تتجاوز فيه الظروف الصاااااعبة التي تعيلاااااها الجماعة 

غاء والتلاااااااااهير لجهة المالحقة واإلعتقا  والمصاااااااااادرة واإلل
اإلعالمي وتااادعو جمهورهاااا إلى إعتباااار الاااذ ر  األربعين 

يوماااااا  وصنياااااا  لكااااال المصااااااااااااااار ين وإقااااااماااااة  1973لحرب 
اإلحتراااالت المهيبااة والراقيااة بهااذي المناااسااااااااااااااابااة وعاادم إلقاااء 
الخ ر اإلسااااترزاز ةي وبذلك فإ  مثل هذا التصاااارف  حقق 

دره من أمرا  ال بااد منااه وإ  صااا  العناااد وهو اإلنتقااا  المتاا
أقصاااااااااااااااى العداوة إلى ملاااااااااااااااارف اإلقتناع بأ  التوافق هو 
الحاالاا هااذا فْاااااااااااااااال  عن أ  اإلحترااا  الهااادئ والمتعقاال 
بذ ر  إنتصاااااااااااااااار تعتز به األمة هو واجر وصني وليس 
مناسااابة للمنازالت وعر  العْاااالتا وتجدر اإلشاااارة هنا 
إلى أ  إحتراالياة الاذ ر  السااااااااااااااانو اة األربعين لم تكن مثال 

بمعنى أنها لم تكن لتمجيد زعامات وإساااااااااااااقاصا  ساااااااااااااابقاتها 
ألدوار قيادات وإنما هي من أجل مصااااار ذات الحالة  ير 
المساااااابوقة ونعني بها إنصااااااهار أكثر ة اللااااااعر المصااااااري 
بمؤسااااسااااة الجيشا وبالتالي  جوز القو  إ  من ال ينتساااار 
إلى هذي الحالة فإنما  صن د نرسه خوارجيا ا فاإلحترالية لم 

نجم العسااااااكري الجديد المتأللى الرر ق أو  تكن من أجل ال
الرتاح السااااااايساااااااي وبهدف تأمين شاااااااعبية له وإنما هي  عبد

لتكر م الجيش الاااذي هو للجميع والاااذي تتلاااااااااااااااكااال الو تاااه 
ووحداته من أبناء  ل أصياف اللاااااااعر المصاااااااري بمن في 
ذلك اإلخوا ا  ما أ  االحترالية هي لمسة عرفا  بالجميل 

ي أخذ قرار الحرب على عاتقه تجاي الرئيس الساااااااااااادات الذ
لكنها ليساااات للرئيس السااااادات الذي إختز  النصاااار وشااااو ي 

بعد ز ارة إلى  «كامر د ريد»الررح اللااااعبي بإبرامه إتراقية 
القد  أفرحت اإلسااااارائيليين والدو  الحاضااااانة لهم بمن في 
ذلك االتحاد السااااااااااوفياتي وزمنذاو روساااااااااايا الحقا   إال  أنها 

م تهنأ بنلااوة النصاارا وعندما ال  أخذ  اادمت األمة التي ل
لو  الذ ر  إلى مناساااااااااااااابة  اإلخوا  ذلك في اإلعتبار و حوِ 
لرفع منسااااااااااوب التحدي وإقتحام الجمع المبتهج بالمناساااااااااابة 
الوصنيااااة متساااااااااااااااببين نتيجااااة التاااادافع والتراشاااااااااااااااق وإصالق 

الر ااااااااص المتباَد  بساااااااقوط أفراد من أبناء الوصن الواحد 
ه اثنين قتلى وجرحىي فهذا يترو الذي ما زا  على إنقسااااام

إن باااعااا  بااأنهم إمااا  ير مؤمنين بااالنصااااااااااااااار الااذي حاادث 
وبااالتااالي هم ضااااااااااااااااد إعتباااري مناااسااااااااااااااابااة وصنيااةي وإمااا أنهم 
يتر اااااادو  المناساااااابات التي  رتعلو  فيها الملاااااااكل تأكيدا  
لخ ة اإلنقْااااااااااا  من جانر األقلية الحالمة بالثأر على 

يجة اإلنصااااااهار الذي األكثر ة المت لعة إلى  د أفْاااااال نت
أشاارنا إليه بين مصاار اللااعر ومصاار المؤسااسااة العسااكر ة 
وهو إنصاااااهار  ير مسااااابوقي وبالتالي فإ  مقولة اإلنقالب 
العسااااااااكري واهية وإ  الحبيقة المسااااااااتجدة هي أ  اللااااااااعر 
شااااااااااااار ك الجيش في حما ة الوصن وليس الجيش وحدي هو 

 الخذ هذا الواجر على عاتقها
 كة مصر في الذ ر  األربعين وبالنسبة إلى سور ا شر 

فإ  المرء  لااااااااعر بتعاظام الحز  في  1973لحرب أكتوبر 
نرسه عندما ير  أنه بد  أ   لارو شعر سور ا ونظامها 
ومعاَرضااااااتها أكثر ة اللاااااعر المصاااااري و امل المؤساااااساااااة 

ي 1973العساااااااااااكر ة الررح بالذ ر  األربعين لحرب أكتوبر 
ساااااواء يوا ااااالو   فإ  النظام ورموز المعاَرضاااااات على حد

المنازلة الهمجية وما يتخلل هذا العبا بالوصن والبيم من 
ظواهر مخجلة من بينها على سبيل المثا  ما يتعلق برتو  

و يس أ  السااال ات الرسااامية التونساااية لم  «نكاح الجهاد»
 سااااتوقرها من فداحة هذا الرعل المبغو  سااااو  أ  خمس 

في  «جهاديالواجر ال»علرة فتاة تونسيات فقن عد  من 
  «اإليدز»ساااااااااور ا حوامل وأ  البعض منهن إلتقن جرثومة 

أيها الذين أفتوا هي في العدد وليس في  و أنما الملااكلة  ا
 الظاهرة الممقوتةا

نااااا أنااااه بعااااد الخ وة المتعقلااااة النوةيااااة  ولقااااد افترضاااااااااااااااس
 -والمتمثلاااااة برتح ناااااافاااااذة في جااااادار العالقاااااات اإليرانياااااة 

لرئيس حسااااااااااااااان روحاني الذي األمير ية والتي أقدم عليها ا
أساااااس لمرحلة حوار قد يثمر مع إدارة الرئيس باراو أوباما 
اري ورموز المعاَرضاات سايغتنمو  الرر اة  أ  النظام البلا 
و خرد  ل منهم من  لوائه بأمل االلتقاء على  لمة سواء 
وبذلك تبدأ في ساااااااااااااااور ا مرحلة لملمة الجراح وإعادة البناء 

فاقا لكن  ل ذلك لم  حصل مع في ظل توافاق  قود إلى و 
األسااااااااد ووا اااااااال الجانبا  أو السااااااااورس تا  سااااااااور ا النظام 
وساور ا المنترْاين بلاتى أصيافهم وفسايرسااءاتهم من  الم 
أو فتااااااااو   ير متهيبين األحوا  التي  ااااااادت في ذروة 
الخ را و ما تزاياد منسااااوب الحز  على الحا  في مصاااار 

ع إضاااااافة بالغة هنالك األمر نرساااااه بالنسااااابة إلى ساااااور ا م



88 

 

الخ ورة وتتمثل في أ  الحا  الساااااااااااور ة لم تعد مقتصااااااااااارة 
على المناَزالت وإنما هنالك تسااااميم سااااور ا األر  وسااااور ا 
المنا  وساااااااااااااااور ا  اااااااااااااااحة النا  وهذا نتيجة إبادة أصنا  
األسااااااااااااااالحاااة الكيماااائياااة في مواقعهاااا المنتلااااااااااااااارة في معظم 
المحااااافظااااات الساااااااااااااااور ااااةا واإلبااااادة بااااالتعبير المهااااذب هو 

لتخلص منهاااا تنرياااذا  للقرار الااادولي المهين أماااا باااالتعبير ا
ل تسميم لألر  السور ة بحيا  الواقعي فإ  اإلبادة هي ِفعس
ال محا ااااااايل صبيعية بعد ال  هذا إذا لم تتسااااااابر العوادم 
الكيمائية في تسااااااااااميم التربة والبار واللااااااااااجر والثمر و ل 

بْع  أنواع الخْاري فْال  عن تسميم مياي األنهرا وبعد
ساااااااااانوات تبدأ التقار ر التي تتحدث عن أوبئة لم تلااااااااااهدها 
ساااااااااااور ا من قبل وعن أنواع السااااااااااارصانات التي ترتك مبكرا  

 بالصغار قبل الكبارا
والحديا حو  الحالة السااااااااااور ة المرجعة ماضاااااااااايا  قبل 
ثالث ساااااااانوات وحاضاااااااارا   ا   مكن عالجها ولو في الحد 

في هاذي  األدنى لو أ  إيرا  بمااا هي عليااه من حْاااااااااااااااور
الحالة جدولت في شاااااااااااااااكل  خر أجندة التحو  التي قررت 
البيام بهي بحيا إ  الرئيس حسااااااااان روحاني  قوم بعد فوزي 
المبهر بز ارة مكة المكرمة لتأد ة العمرة و ؤساااااااااااااااس باللقاء 

العز ز لحببااة  بن عبااد هللا الااذي سااااااااااااااايعقاادي مع الملااك عبااد
لنوا اا اإلساااااااااااااااالمي ال أ   كتري بااإبااداء ا -التوافق العربي 

ال يبااة  المااا  يرتاااح لااه النااا  وإرجاااء اللقاااء إلى مااا بعااد 
 «األجندة الروحانية»إنتهاء موسااااااااااااام الحجا  ما أ  جدولة 

كاانات ساااااااااااااااتبعاا الكثير من ال ماأنيناة وبماا  جعال الحاا  
أفْل خليجيا  ومصر ا  وسور ا  وعراقيا  وفلس ينيا  وسودانيا  

اإليراني  -ع العربي وتونسااااااايا  ولبنانيا  لو أ  محاولة الت بي
 -تقدمت على محاولة تصااااحيح مسااااار العالقات اإليرانية 

األمير ية ونعني بذلك صمأنة دو  الخليج وتصو ر سلوو 
األعمااااق اإليرانياااة في  ااال من ساااااااااااااااور اااا ولبناااا  والعراق 
والبحر ن واليمن والساااااااااااااااودا ا ولو أ  ذلااااك حاااادث لكااااا  

ة لألمم الرئيس روحاني ساايلقى في رحاب الجمعية العمومي
ل أمر التوجه  المتحدة ولد  الرئيس باراو أوباما ما سااايساااهِ 
اإليراني نحو عالقاااااات مع المجتمع الااااادولي خاااااالياااااة من 
العقوبااات وحااافلاااة بااالثقاااةا ونقو  ذلااك على أساااااااااااااااااا  أ  
الجيرا  العرب أولى بتصاااااااااحيح العالقة اإليرانية معهم من 

ي الغر ر األمير ي والغر ر الررنساااااااااااااااي والغر ر البر  ان
 و يرهم من الغرباء عبسر المحينا

وعندما نقو  ذلك فأل  حل التعقيدات الراهنة في اليد 
اإليرانيةا عسى ولعل  صار إلى هذا الترهم وال تبقى إيرا  

تتعاااماال مع دو  الجوار و ااأنمااا هي في  اااااااااااااااادد حياااكااة 
ساااااااااااااااجادة متساااااااااااااااعة األرجاء متعددة األلوا ا و رى العرب 

رهم شااار الق يعة والحذرااا والمسااالمو  قبل األمير ا  و ي
 والنووي  ما الكيمائيا

 2013( )تشرين األول أكتوبر 19 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 مرسي إلى السودان.. 
 !في إسطنبول أو الجئاً 

في علم الغير أي شاص  سترسو عليه سرينة الد تور 
محمد مرساايا ولكن عدم وضااوح صبيعة المصااير ال  عني 

مثل حالي  صاااااااحافي للمصاااااااائر الرئاساااااااية أال يلجأ متابع 
ماضاااااايا وحتى األمس القر ري و سااااااتنتج من اسااااااتحْااااااار 
الااذي جر  في ملااااااااااااااااارق األمااة ومغاااربهااا من الوقااائع مااا 

الملهاة التي  - مكن أ  تن بق إحداها على نها ة المأساااة 
 ارتب ت بالرئيس محمد مرسي بعد الرئيس حسني مباروا

ر الرئيس محمد االحتما  األكثر  سااااااااارا هو أ   صاااااااااي
بن بيلال على يدي رفيق  مرسااااااي ما أ اااااااب الرئيس أحمد

نْاااااااله ضااااااد االسااااااتعمار الررنسااااااي العقيد هواري بومدين 
وسااااااااااااااصات الجنرا   بن بيلالي رافْاااااااااااااا   الذي انترض على

د غو  وزعماااء عرب وأفااارقااة مرموقين لنفراه عنااهي  مااا 
النا اااااااار  رفض إبعادي إلى مصاااااااار برغبة من الرئيس عبد

الحكيم  أوفااد لهااذا الغر  أقرب اثنين إليااه همااا عباادالااذي 
عامر ومحمد حساااااااااااااانين هيكل إلى بومدين ينقال  تمنيات 

« فيلال»الرئيسي مببياااا علياااه في اإلقااااماااة الجبر اااة داخااال 
محروسااااااة أمْااااااى فيها ثماني علاااااارة ساااااانة تزوه فيها من 
دو  أ   ساااااااامح له بمغادرتها حتى للملااااااااار ة في تلااااااااييع 

تلااااك الرترة لم تحاااادث في الجزائر  جنااااازة والاااادتااااها وخال 
بن بيلال شاارعيته  رئيس للبالدي  مظاهرات تنادي بإسااتعادة

ربماااا أل  التوجاااه العروبي الناااا اااااااااااااااري في الجزائر  اااا  
بن بيلال في نهجه هذا  متواضااااااااعا وبالتالي ليس هنالك مع

سو  قالئل في الداخل مقابل شعبية ملحوظة في المجتمع 
لك بقيت شو ة بومدين وشدته العربي النا ريا لكن مع ذ

تجاي رفيق النْا  هي التي ترعل فعلهاي وبالتالي لم يتسن 
بن بيلال بالحساااااااااانى مع  النا اااااااااار فك  ربة  ااااااااااد قه لعبد
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بومديني  ما أنه لم  حبذ إعتماد فك األساااااااااار على نحو ما 
الحميد  حصاااال مع النا ااااري األقو  شااااأنا في سااااور ا عبد

ر ة في تهر به من الساااااراه والذي نجحت المخابرات المصااااا
الساااجن إلى م ار بيروت ومنه إلى القاهرةي وسااااعدها في 
 ذلك أ  الحكم في لبنا   ا ي وبالذات في شاااخص رئيساااه

شاهاب وجهاز المخابراتي نا اري الهو  والمصالحةا  فؤاد
وحيا إ  قمة الحكم في لبنا   انت نا اااااااااار ة الهو  فإ  

هى به إخت اف الساااراه من أساااري الدملاااقي  ا  ساااهال وانت
في مصااااااار « خمس نجوم»األمر الجئا ساااااااياسااااااايا من فئة 

و لااااااااااااغل منصاااااااااااابا مرموقا وله سااااااااااااكن محترما ولقد رحل 
النا اري ثم السااداتي وأمْاى مبارو دهرا في الحكم  عبد

ثم انقلبت مصااااااااري والسااااااااراه ال ينبس بكلمة وال  ظهر في 
النا ااري مع مالحظة  مناساابات وال  ساااوم على والئه لعبد

د من إخت اف الساااااااااااااااراه ق ع ال ر ق على أ  األخير أرا
اعترافات يدلي بها تحت التعذير وبأساااااااااااااااالير  تلك التي 
مارسها أفراد في جهازي مع  ثير نا واإلعترافات من جانر 

لزمن الوحدة « الصاااااندوق األساااااود»الساااااراه الذي هو مثل 
السااااااااااااااور ة تعني الكلااااااااااااااد عن وثائق أراد  -المصاااااااااااااار ة 

ي ومن أجل ذلك  ا  النا ااااااااااااار أ  تبقى صي الكتما  عبد
بن بيلال وبعض  إخت اف الساااااااااااااااراهي بينما محاولة خ د

قادة الثورة الجزائر ة من ساااااااااااااجنهم في فرنساااااااااااااا عن صر ق 
متعاملين أجانري  انت ضاااااااااااااامن خ ن توساااااااااااااايع الزعامة 

النا ااااااااااار  رمز لحر ة التحرر من  اللاااااااااااعبية العربية لعبد
 االستعمار األجنبيا

يتم ترحيله  من االحتماالت في شاأ  مصاير مرساي أ 
إلى بلد يرحر به و بيم فيه على نحو ما حصااااال لراسااااااء 
وزعااامااات عربيااة وجاادوا المالذ المن في رحاااب مصااااااااااااااار 
ولبنا  واألرد  وساااااااااااااااور ا وعما  ودولة اإلمارات والعراقي 
ومن بين هؤالء على ساااااااااااااابيل المثا  ال الحصااااااااااااااري ألنهم 
بالمئاتي الرئيس السااااااااوري شااااااااكري القوتليي وخالد العظمي 

ي وميلااااا  عرلق «البعا»ام حسااااين  قائد في حزب و ااااد  
ي وعلي  اااااااااااااالح «البعا»كواحد من مؤساااااااااااااساااااااااااااي حزب 

الساااااااااااااااعااديي وأكرم الحورانيي وأحمااد نعمااا ي والقاااضاااااااااااااااي 
الرحمن اإلر اااااانيي والرئيس أمين الحاااااافظي والرئيس  عباااااد
العز ز بوترليقاااااةي والرئيس جعرر نميريا ولكااااال من  عباااااد

ئهم وظروف اختيارهم هؤالء ولعلاارات  خر ن مسااببات لجو 
للمكا  الملجأ ولماذا  انت اساااااااتْاااااااافة هذي الدولة أو تلك 
لهذا الرئيس أو ذاو المناضاااااااااالي مع اإلشااااااااااارة ونحن نقو  
ذلك إلى أ  أحد أدق شاااااااااااروط االساااااااااااتْاااااااااااافة هو مراعاة 

الظروف العامة وعدم اإلدالء بالتصااااااااار حات أو ممارساااااااااة 
مْايرة نلااصات ساياساية تعكر  ارو العالقة بين الدولة ال

 والتي جاء منها هذا الرئيس أو المناضل أو الزةيم الدينيا
لكن ترحياال الااد تور مرساااااااااااااااي إلى أي بلااد عربي من 
األمور اللااااااااااائكةا فهنالك من ير  أ  عدم اسااااااااااتْااااااااااافته 

في أكثر من بلد عربي « اإلخوانية»أفْااااااال أل  األعماق 
ستتصرف بما  سبر إقالقا داخليا وتأزما في العالقات مع 

حتى إذا تم ترحيلاه إلى تونس أو ليبياا أو  زة مصااااااااااااااارا و 
متمكنةي فإ  القالقل سااااتؤثر « اإلخوانية»حيا الجماعات 

على األوضاع هناوي وذلك أل  المجتمعات السياسية  ما 
دولة حما  في »اللاااااااااااااااعبية في هذي الدو  بما في ذلك 

أكثر ة «ا جماعة اإلخوا »منقسااااااااامة في موضاااااااااوع «  زة
ر ة نسااااااابية ضاااااااد ممارسااااااااتها في نسااااااابية مع الجماعة وأكث

 مصر و يرهاا
وعندما  كو  الترحيل مساااااااببا للصاااااااداع والتصااااااادع في 

«  اإلخوا »معظم الاااادو  العربيااااة وبااااالااااذات حيااااا  مني 
النرس بالترا  والتسااااااااااااايدي فإ  االحتما  الوارد هو ترحيل 
الد تور مرسي إلى تر يا األردو انية التي ما زالت تنا ر 

كما « خمس نجوم»ضااااااايرا   حل فيها« شااااااارةية تراساااااااه»
اسااااااااااااتْااااااااااااافت مصاااااااااااار على مد  ثالثة عهود رئاسااااااااااااية 

الحميد الساااراهي واساااتْاااافت مصااار الساااادات بالذات  لعبد
لللاااي محمد رضااا بهلوي وما تسااببت فيه هذي االسااتْااافة 
من أزمة في العالقات مع إيرا  الخمينية مساااااااااااااااتمرة حتى 

 إشعار  خرا
صااااااارحة ي فإنها بذلك ساااااااتكتر ال«اإلخوا »أما جماعة 

األخيرة من  تاب أكثر التجارب الساااااااياساااااااية  ير المتعقلة 
 في العالم العربيا

 2013نوفمبر )تشرين الثاني(  9 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 التألم الفرنسي الخجول
 تجاه سوريا وفلسطين 

مدام فاليري »كانت لرتة صيبة تلك التي  اااااااااادرت عن 
سوا هوالندي وتمثلت  د قة الرئيس الررنسي فرن« تر رفايلر

في أنها على هامش ملار تها في مناسبة معر  الكتاب 
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 ي 2013نوفمبر/تلااااااار ن الثاني  6الررنكروني في بيروت و
زارت أحااااااد مخيمااااااات الالجئين الساااااااااااااااور ين إلى لبنااااااا ي 
واحتْنتي تدليال على تأثرها بأحوا  األصرا  في المخيمي 

الحتْااااااااا  صرال لم يتجاوز الساااااااانة من العمري ثم أردفت ا
بالقو  لوساااااااااائل اإلعالم اللبنانية والررنساااااااااية من  اااااااااحد 

هؤالء األصرا  سااايصااابحو  جيال ضاااائعا ما »وفْاااائياتا 
 «الم نتحرو ال ااا

في علااااارات المخيمات « مدام فاليري »وما لم تالحظه 
األخر  التي في مناصق شاااااااااااااااما  لبنا  وبقاعهي ألنها لم 

ما رأته خال  تزرهاي يؤلم أكثري بل يبكيم  ونه أساااااااااااااااوأ م
الز ارة الرمز ة للمخيم القر ر من العا اااااااامة اللبنانيةم فري 
هذي المخيمات تسااااااااااتوصن  ل أنواع األمرا  في أجساااااااااااد 
الصااااااااااااااغار والكبار على حد سااااااااااااااواءا وفي هذي المخيمات 
هنااااالااااك  ثيرو  على أهبااااة الموت جوعااااا أو برداا ولوال 
مسااااااااااااااااعدات  ذائية وصبية تأتي باساااااااااااااااتمرار من المملكة 

عربية السااااااعود ة وبعض دو  الخليج ومن ميسااااااور ن في ال
لبنا ي أبرزهم الرئيس ساااااااااااااااعد الدين الحر ريي لكانت هذي 
المخيماتي ذات المليو  الج  سااااااوري وفق تقديرات شاااااابه 

 رسميةي ستعزز يوميا  وارث إنسانية تترتت لها القلوبا
والالفت لننتباي أ  شااااااااااارائح عر ْاااااااااااة من أهل العمل 

في لبنا  ال تتعامل مع هؤالء الالجئين الحزبي والساااياساااي 
التعامل اإلنسااااااااااااااااني الم لوبي بل إ  البعض ينظر إليهم 
على أنهم ال  سااتحقو  اإلهتمام والمساااعدة  ونهم سااور ين 
ضااد نظام الرئيس بلاااري مع أ  واقع الحا   لااير إلى أ  
هؤالء لجأوا إلى لبنا  نتيجة القصاااااااااد الذي تعرضااااااااات له 

مِ رت بيو  تهم وأحرقت حقو  بعْاااااااهمي وأ اااااااابت بلداتهم فدا
في مقتل أو جرحت  ااغارا و بارا ليسااوا مع النظام وليسااوا 
ضااااااااااااااااديي وإنمااا هم من أبناااء وصن اختلاات المواز ن فيااهي 
بحيا  اااااااااااااااار المواصن عدوا للنظام حتى يثبت العكسا 
وهؤالء لوال القصاااااااااااااااد جوا  وبرا لااد ااارهم مااا  ااانوا ليغااادروا 

ى ذ  اللجوء حتى في حمى و لجأواي إذ من الذي يت لع إل
 النا  ال يبين؟

ونحن عندما نتحدث عن اللاااااااارائح العر ْااااااااة من أهل 
العمل الحزبي والسااااياسااااي التي ال تتعامل إنسااااانيا مع هذي 
األلوف من إخواننا الالجئين السااااااااااااااور يني فإننا نعني على 
وجه التحديد أولئك الذين ترب هم عالقة تحالد مع نظام 

ار األساااااااااااااد وأبرزهم والتيار « حر ة أمل»هللا و حزب بلااااااااااااا 
الوصني الحر الذي يتزعمه الجنرا  ميلااااااااااااا  عو ا فهؤالء 
ال  ستْيرو  في مناصقهم أفواجا من الالجئين السور يني 

كما أنهم ال  كلرو  فرقا صبية تزور تلك المخيمات وتحمل 
إلى األصرا  والنسااااء و بار السااان األدو ةي بل إننا نالحظ 

عدات الغذائية تتجه بين الحين والخر أ  قوافل من المسااا
هللا أرساااااااااااااااااال  إلى هااااذي المخيماااااتي ولم نالحظ أ  حزب

لمناساابة بدء فصاال اللااتاء واسااتباقا للبرد القار  مائة ألد 
فعلت اللااااااااااااااايء « حر ة أمل»ب انية إلى  ل مخيمي وأ  

 نرسهي  ذلك التيار الذي يتزعمه الجنرا  ميلا  عو ا
ي المقاااباال  ااا  هنااالااك إننااا لم نالحظ حاادوث ذلااكي وف

كالم من بعض هؤالءي وببية الحلراء المتوسااااااااااا ي المكانة 
السااااااااااااياسااااااااااااية والحزبية حو  أ  لبنا  ال يتحمل هذا العدد 
الهائل من الالجئيني وأ  هؤالء  أخذو  من صر ق اللبناني 

 الكهرباء والماء واالستقرارا
وإذا  ا  ذلك لم  حصااااااااااااااال من هؤالء حتى ال ي فإ  

زا  م لوبا منهم البيام به عمال بقو  الرساااااااو  الواجر ما 
«ا من ال يرحم النا  ال يرحمه هللا» لى هللا عليه وسلما 

عند اللااااااادائد تصاااااااير  رام النا   عرف »وبالمثل القائلا 
وهذي األلوف من الالجئين إلى لبنا  «ا معد   بار القوم

ود ار عربية وإساااااااالمية أخر  تساااااااتحق الرحمة مْااااااااعرة 
 ةاألنها مظلوم

ر م شااااكلية الوقرة من  ااااد قة الرئيس الررنسااااي على و 
فإنها في اإلفصاااااح عن األلم الذي شااااعرت بهي و ذلك في 
بعض معانيهاي تبدو وقرة تعاصد ل الما  ا  المرء يتمنى 
لو أ  نساااء أ ااحاب المقامات السااياسااية واإلجتماةية في 
لبنا  فعلت اللااايء نرساااهي إذ ربما بهذي الوقرة تتولد الوقرة 
المغيبة من هذا الزةيم وذاو الرئيس وذلك المرجع وأولئك 
الذين  فيْو  في التصر حات التي ال ت عم صرال سور ا 
الجئا جائعاي وال تلاااري أوجاع أمهات أو شااابيقاتي  ما ال 
تكركد دموع الجدات واألجداد الذين باتوا من دو  سااااااقد 

 يؤو هما
عن وبااالعودة إلى مااا باادأناااي فااإ  تقااديرنااا لمااا  اااااااااااااااادر 

وإساااااااااااتغرابنا أل   بيرات القوم في لبنا  لم « مدام فاليري »
 كن  معهاا في ز ارتهاا الرمز ة التي قامت بهاا إلى المخيم 
السااااوريي  نا نتمنى لو أ  الساااايدة الررنسااااية دشاااانت تقليدا 
مسااااااااااااااتحباي وهو أ  تزور أ ْااااااااااااااا أحد مخيمات الالجئين 

ق على صر « مخيم  اابرا وشاااتيال»الرلساا ينييني وبالذات 
م ار بيروتا وهي لو فعلت ذلك لكانت ساااااااااااااتترهم حبيقة 
المحنة الرلسا ينية وأي حياة  عيش جيل بعد جيل في هذي 
المخيماتا  ما أنها لو فعلت ذلك فإنها ستجعل زوجة أي 
مساااااااااااااااؤو  أوروبي أو أجنبي عموما يزور لبنا  أو األرد  



91 

 

ترعل اللاااااااايء نرسااااااااهي فال تعود ز ارة مخيمات البؤ  هذي 
لى هؤالء الااااااااذين  كثرو  من الجوالت التي محرمااااااااة ع

تستهدف إ جاد حل للموضوع الرلس ينيي وأحدثهم الرئيس 
الررنسااااااااااي فرنسااااااااااوا هوالند الذي أصلق خال  ز ارته الثانية 
التي  قوم بهاااا إلى إسااااااااااااااارائيااال ومقر السااااااااااااااال اااة الوصنياااة 

  في رام هللاي دعوات 2005الرلسااااااااااااااا ينياااة واألولى عاااام 
مثل قوله في خ اب أمام بعْاااااااااااااااها إلرضااااااااااااااااء نتنياهوي 

نوفمبر  18البرلما  اإلساااااااااارائيلي والكنيساااااااااات  يوم اإلثنين 
لقد  ااااااااااااااانع التار   بيننا رباصا قو ا ال يتزعزعي ا »2013

«ا  وساااااااااااتظل فرنساااااااااااا تكافح العداء للساااااااااااامية بكل حزمااا
وبعْااها الخر لرفع معنو ات فلساا ينيي الساال ة الوصنية 

مر  ااااااااااحافي ورئيسااااااااااها محمود ةبا ي مثل قوله في مؤت
من  ملاترو معه في اليوم نرساه ووبعدما  ا  وضاع إكليال  

الورد على قبر الرئيس  اساااااااااااااار عرفات الذي ثمة تسااااااااااااااليم 
  إنه مختبري دولي ال يرقى إليه اللاااك بأنه قْاااى مسااامما  

يتعهد بتقد م الدعم إلى فلس يني وإنه بالنسبة إلى موضوع 
م التحلي باااااااالواقعياااااااة و جااااااار دائماااااااا تقاااااااد »العودة ير  

والواقعيااة التي يراهااا هوالنااد من أجاال تحقيق «ا المبااادرات
هي أ  تؤجل الساااال ة « القد  عا اااامة لدولتين» اااايغة 

الوصنياااة موضاااااااااااااااوع حق العودة و وقد نتنيااااهو عملياااات 
اإلساااااااااااااتي ا اا وهذا  حقق لحكومة نتنياهو ما يراهن عليه 

بين إسااااااااااااااارائياال الوصن اليهودي « معاااهاادة ساااااااااااااااالم»وهو 
الحق التاااار خيي وإ   اااا  الرئيس  وفلسااااااااااااااا ين المنزوعاااة

الررنساايي ومن قبله  خرو  بينهم وز ر الخارجية األمير ي 
جو   يريي  حاولو  بإ راءات مالية وتنمو ة انتزاع ورقة 
حق العودة من  تاب الموقد الرلساااااااااا ينيي وبذلك   مئن 
نتنيااااهو الاااذي ير ي و زباااد و ت ااااو  حتى على الوال اااات 

من وراء ذلك  ا  المغتصااااري  مال  المتحدة التي تحمي الكي
ما قاله في حْااااااااااور الرئيس الررنسااااااااااي موجها الكالم إلى 

تعا  إلى الكنيساااات وكما فعل السااااادات  »الرئيس ةبا ا 
وسااالتي أنا إلى رام هللاا ا اااعد على هذي المنصاااة واعترف 
باااالحبيقاااة التاااار خياااةم فلاااد  اليهود أربعاااة  الف عاااام مع 

ئيس الررنسااااااااي بادر إلى و ا ليت الر «ا أر  إساااااااارائيلااا
الرر اااة األهم للمجتمع تتمثل »القو  للجانر اإلسااارائيليا 

في مبادرة الساااااااااااااااالم العربيةي و اااااااااااااااار لزاما عليكم وعلى 
المجتمع الااااادوليي ونحن مناااااهي القبو  بهاااااا مهماااااا صاااااا  

 «االتر ا
خال ااة القو  أننا نتأمل عميقا في هذا التألم الررنسااي 

الساااااااال ة إزاء سااااااااور ا  الخجو   أتي من شاااااااار كين في قمة

اللجوء وفلسااااااااااا ين الصاااااااااااابرة على الْااااااااااايم والعدوا  وذ  
اللاااااااااااتاتي ونر  فيه نوعا من أنواع األمثوالت المساااااااااااتحبة 
التي توجاار على بعض الالعبين على ساااااااااااااااااحااة المن قااة 
العربية التأمل فيهاي وبذلك تسااتعاد الملاااعر اإلنسااانية إلى 

 النرو اا وال  عود الالعبو  متالعبينا
 2013( تشرين الثانينوفمبر ) 30 - «الشرق األوسط»ة صحيف

     

 معاليه السعودي سبق سعادته البريطاني
كا  المأمو  لمناسابة حلو  الذ ر  السابعين إلساتقال  
لبنا  أ  تحذو المؤسااااااااسااااااااات الرساااااااامية والبلد ات وبالذات 
بلد ة العا مة بيروت حذو دو  أخر  ينتظر شعبهاي من 

رسااااااااااااااامييني حلو  ذ ر  اليوم الوصني مواصنين عااااديين و 
لبلاااادهم فياظهرو  من اإلبتهاااااه أحالي ومن الوالء أعمقااااه 
ومن األمل منتهايا وهذا على سبيل المثا  ما فعله اللعر 
الساااااااعودي لمناسااااااابة الذ ر  الثالثة والثمانين لليوم الوصني 

ي و يس أ  2013سااااااااااااابتمبر/أيلو   23التي حلت اإلثنين 
بناء عب روا بعرو ة عن فرحتهم ورأوا في األجداد والباء واأل

العز ز لخادم  بن عبد تو اااااايس ولي  العهد األمير ساااااالما 
العز ز  ما لو  بن عبد هللا الحرميسن اللاااااااااااااار ريسن الملك عبد

أنه  عبِ ر عن ملااااااعر  ل منهما وفي هذا التو ااااايس قا  
هللا قائد  إ  الملك عبد»األمير سااالما  في  لمته للمناسااابة 

ر صاقات الدولة وأجهزتها مخلص  يو  ر على وصنه سااااااااااااخ 
ومواردها بعزم وإ ااااااااااارار وترا  لخدمة الوصن والمواصنينا 
نا ِمن نهْااااااات إ ااااااالحية الفتة لخادم الحرميسن  وما لمسااااااس
اللااااااااااااااار ريسن إال  دليال  على حكمتااااهي وف قااااه هللا في ترتياااار 
األولو ااات والتعرف على الم ااالاار واإلحتياااجااات الملحااةي 

رظه هللا و سااااااااتلااااااااير و مْااااااااي بعزم للقرار فهو  سااااااااتمع ح
و تأكد من سااااااااااااااارعة ودقة التنريذا وال أبيح سااااااااااااااارا  إذا قلت 
لمواصني المملكة األعزاء إ  هموم المواصنين خصاااااااو اااااااا  
من اللاااااااااااباب تحتل اليوم المسااااااااااااحة األكبر من لد  خادم 
الحرميسن اللاااااااااار ريسن الذي تؤرقه قْااااااااااا اهمي هموم  توفير 

مسااتو  الدخل وتيسااير السااكن الكر م الوظيرة الالئقة ورفسع 
والرعا ة الصحية الكاملة لهم وألصرالهمي ولهذا فإ  التر يز 
واإلسااااتثمارات في الملااااار ع الحالية والخ ن المقبلة تتوجه 

ا  «لمعالجة هذي القْاااااااااااااااا ا والتغلر على هذي التحد اتااا



92 

 

العز ز  بن عباااد وإلى األمير سااااااااااااااالماااا  نجاااد األمير مقر  
رئيس مجلس الوزراء يتحاادث عن الااذ ر  النااائاار الثاااني ل

إ  المناسااااااااااااااابات الساااااااااااااااعيدة تتوالى على مملكتنا »فيقو ا 
العز زة في ظل نعمة األمن واإلسااااااااااااتقرار التي ال  عيها وال 
 عرفها إال  من إفتقدهاي فنحن وم الحمد في عهد ساااااااااااااايدي 

العز ز  بن عبااد هللا خااادم الحرميسن اللااااااااااااااار ريسن الملااك عبااد
عاضاادين  الجسااد الواحد في الوقت الذي نعيش متلخين مت

نر  العالم من حولنا تعصاااااااااااد به النزاعات والصاااااااااااراعات 
كمااااا نجااااد وز ر ا «و تجرع أفرادي مرارة تلااااك النزاعاااااتااا

هللا يتأمل في سااااااايرة  بن عبد الحر  الوصني األمير متعر
برْاااااال هللا وتوفيقه تم »جدي المؤسااااااس ليخلص إلى القو  

د فإن لقت بالدنا نحو اإلسااااااااااااتقرار العز ز ما أرا للملك عبد
واألما  حتى أ ااابحت مثاال   احتذ  في وحدتها الساااياساااية 
وترابان نساااايجها الوصني الذي يزداد تماسااااكها قوة يوما  بعد 
يوم ومما ال شااااااااااااااك فيه أ  الذ ر  الغالية الثالثة والثمانين 
ليومنا الوصني تقتْااااااااااااااي منا العمل على تنمية ملاااااااااااااااعر 

  ال اهرة ضاااد حمالت التْاااليل التي اإلنتماء لهذي األر 
تساااااتهدف أمننا وإساااااتقرارنا والنهْاااااة اللااااااملة التي أانجزت 
عبسر جميع العهود لهذي الدولة و اااااااااااوال  إلى عهد سااااااااااايدي 

ن الااامااالااااااااك عااابااااااااد ن اللااااااااااااااااار اااراااياااس بااان  هللا خااااااااادم الاااحااارماااياااس
ونر  الحريد الخر وز ر الداخلية األمير ا «العز زااا عبد

ق ق في عهد سااااااااايدي خادم أ  ما تح»بن نا س ير   محمد
نهْااااااة تنمو ة العز ز  بن عبد هللا الحرميسن اللاااااار ريسن عبد

شااااااااملة في مختلد المجاالت اإلقتصااااااااد ةي والساااااااياسااااااايةي 
واألمنيةي واإلجتماةيةي والتعليميةي والصاااااااااااااااحيةي والثقافيةي 

تت لاار بااالْااااااااااااااارورة  يواإلعالميااةي و ااافااة مناااحي الحياااة
ت وجهوزا  أمنيا  متيقظا  الت و ر المسااااتمر في  ليات و راءا

لكاااال صااااارئ ومؤثِ ر على األمن والتعاااااماااال مع األحااااداث 
والمتغيرات وفق مت لبات الموقد ومقتْاااااايات المصاااااالحة 
الوصنيااااااااة ودواعي المحااااااااافظااااااااة على مسااااااااااااااايرة التنمياااااااة 

 ا«والت و رااا
وأنا بالنساااااابة إلى اليوم الوصني السااااااعودي أسااااااتحْاااااار 

األمير مقر  را ة إبنين للمؤسااااااااااااس هما األمير ساااااااااااالما  و 
ورا اااة حرياااديسن هماااا األمير متعااار واألمير محماااد  مثاااا  
 عكس نظرة األبناااااء واألحراااااد إلى أهميااااة التوحااااد والوالء 
للوصن والتر يز على التنميااااااة واالساااااااااااااااتقراري وهي أمور 
تااادرجااات عهااادا  بعاااد عهاااد وبلغااات ماااداهاااا في عهاااد الملاااك 

ألحراد العز زا لكن بقدر إعتزاز األبناء وا بن عبد هللا عبد
والذي سااااااجل  ل منهم إعتزازي باليوم الوصني مسااااااتحْاااااارا  

سااااااااااااااايرة القااائااد المؤساااااااااااااااسي فااإ  إعتزاز أبناااء المملكااة من 
مسااؤولين ومواصنين  ا  أ ْااا  الفتا  من خال  تصاار حات 
أدلى بهااا البعض وإعالنااات من رجااا  أعمااا  وشااااااااااااااار ااات 
حرلت بها  ااااارحات الصاااااحد وإبتساااااامات إرتسااااامت على 

على وجوي الكبار والصااااااغار على حد  مد  ساااااااعات اليوم
سااواءا و ل ذلك أل  نعمة االسااتقرار حاضاارة وهيبة الدولة 
قائمة ولهرة البيادة على اللاااااااااااااااعر دائمةا ومن ال بيعي 
عندما تكو  الحا  على هذا النحو أ   لااعر المواصن بأ  

هو يوم د مومته مثلما أ  يوم مولدي هو  «اليوم الوصني»
 اةايوم إصاللته على الحي

وما الحظناي بالنساااابة إلى تعامل السااااعوديين مسااااؤولين 
نا أهمية االسااااااااتقرار في  ومواصنين مع اليوم الوصني ولمسااااااااس
حياتهمي الحظناي أ ْااا  لد  شااعر دولة اإلمارات لمناساابة 
إحترالهم مسااؤولين ومواصنين بيومهم الوصني ومد  إعتزاز 

البيادة المواصن بهذا اليوم نتيجة أ  االساااااااااااااااتقرار والتنمية و 
الواةية هي الخيمة التي تظلل هذي اإلمارات والتي بسااااببها 
اسااات اعت إمارة دبي الروز بأهم معر  أممي ينعقد على 

ا وأكثر ما بلغت اإلنتباي في إحترا  2020أرضاااااااااااااااها عام 
اإلماراتيين  ا  إنلااااااااااااد الصاااااااااااغار قبل الكبار لعلم الوصن 

اليوم  وفرحااااة الباااااء واألبناااااء معااااا  بيوم الوصن الااااذي هو
 المرادف لنعمة االستقرار واألمن والتنمية المستدامةا

كاال هااذي المظاااهر إفتقاادهااا اللبنااانيو  في ذ ر  يومهم 
 جر أ  تكو  فرحتهم  الوصنيي مع أنهم  دولة  اااااااااااااااغيرة

بعياادهم الوصني متميزة وال تقاال على سااااااااااااااابياال المثااا  عن 
فرحااة أبناااء دبي التي تااأخااذ يومااا  بعااد  خر من رونق  ااا  

لبنا  ثم بدأ إسااااااااتلااااااااراء عدم اإلسااااااااتقرار وعدم الوالء  عليه
ر التنلااااااااااائة  للوصن وعدم وجود الحكم الساااااااااااوي وعدم نلاااااااااااس
الوصنيااة في نرو  صالب الماادار  االبتاادائيااة والتمهيااد ااةا 
ولذا من ال بيعي أ   ستغرب المرء  يس أ  أعالم الوصن 
لم ترترع على شااااااارفات المؤساااااااساااااااات والبيوت وعلى أعمدة 

موان  البحر ااة والجو ااة وإجبااار المعنيين على النور وفي ال
أ   اارااعاالااوا ذلااااااااكي فااي حااياان ارتاارااعاااااااات أعااالم األحاازاب 
والمنظمات و اااااااااااااااور والفتات ال عالقة لها باليوم المجيد 
األمر الذي  عني أ  اإل ماا  بهاذا اليوم هو نبيض إ ماا  
الخر ن وتحاادياادا  الساااااااااااااااعوديين واإلماااراتيين اللااذين أوردنااا 

ال الحصاااار ما فعلوي أو قالوي مسااااؤولين  على ساااابيل المثا 
 ومواصنينا

وبقدر ما نعتز بأ  أ اااااااادقاء  ير لبنانيين حر صااااااااو  
على لبنا  و ر دو  له الخير باإلساااااااااااااااتقرار واألما  وتللد 
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قلوب بني الوصناا بالقدر نرسااااااااه  عز علينا أ  َمن عليهم 
مثااال هاااذا الواجااار ال  رعلو  ذلاااك ونعني تحاااديااادا  البيِ مين 

لاااة والقاااائمين على زعااااماااات األحزاب والتياااارات على الااادو 
 السياسيةا

و ستوقرنا من الحر صين  ير اللبنانيين سرير بر  انيا 
لد  لبنا  توم فيلتلااااااااار الذي ساااااااااجل لمناسااااااااابة سااااااااابعينية 
االساااااااتقال  اللبناني رساااااااالة خاصر فيها اللبنانيين بعبارات 

لَم ال »تساااااااااااااتحثهم على أ   حبوا وصنهم و ؤمنوا به ومنها 
ر المعنى ت سااتغلوا مناساابة الذ ر  الساابعين لنسااتقال  لتذ  

الحبيقي لنساااتقال  و يس  جر أ   كو  اإلساااتقال ؟ ولَم 
ال تْاااعوا المصاااالح الوصنية ومصاااالح لبنا  فوق مصاااالح 
األسياد األجانر؟ ولَم ال ت لبوا من قادتكم أ   قوموا بذلك 

نا أ  أ ْاااااا ؟ إ   ا  التعا ش مساااااتحيال  في لبنا  فكيس ل
نؤمن بأنه سينجح في أي مكا   خرا أنتم ال  في مرحلة 
حاسمة ومن المبكر جدا  لبلد أ  يتقاعد في عمر السبعينا 

 ا«لبنا  أفْل بكثير مما تعترف بهااا أنت  ا
قبااال هاااذي المرااااجاااأة تاااأتي من جاااانااار الااادبلومااااساااااااااااااااي 
البر  اني الذي  لااااااااار ه فيها الكثيرو  من الدبلوماساااااااايين 

األجانر الذين عرفوا لبنا ي هنالك من ساااابق والسااااياساااايين 
العز ز  ساااااااااااااعادته بخمس سااااااااااااانوات وأعني به الد تور عبد

خوجة عندما  ا  سااااااااااريرا  للمملكة العربية السااااااااااعود ة لد  
لبنا  و ابد فواجع وو الت  ااااراعات وشااااقاقات حرلت بها 
الساااااااااااااااااحااة اللبنااانيااة و ااادت تهاادد الكيااا ا وقباال أ   غااادر 

صاااااااابه وز را  للثقافة واإلعالمي ود ع كساااااااارير أو  لتساااااااال م من
لبنا  بمرثاة شاااااااااااااااعر ة وجدانية أرادها في الوقت نرساااااااااااااااه 

العز ز  بن عبد هللا نصااااااااايحة و اااااااااد  لما ير د الملك عبد
وإخواناااه وشاااااااااااااااعااار المملكاااة للبناااا ا وماااا زلناااا مثااال ألوف 
اللبنانيين الخراقة قلوبهم بحر وصنهم والوالء له نحرظ من 

فا  »األبيات الخوجية قولها  قاناااا َخوس لابنا ا في َقلسِبنا ناٌر تاؤرِ 
دس َعز يا اأَلَز ا  ٍد قااَ لس ِللِحَجى  •على َبلااَ لابنااا ا َأرس ا الِحجى هااَ

لا  َدٍ  َأمس جاااَءنااا األجااَ ٌلااا قااد حاال  في جااَ َأ   لابناااَ  ال  •َأجااَ  ااَ
ٌرااا وَأهسلا لابناَ  ِمنس لابناَ  قد َرَحلوا  ٌ  وال َنساااااااااااااااَ أيَن  •َأرس

اَءتس ِبِه الثَ  قاَفةا هل َجر تس مناِبعاهاااا أيسَن الناَهى نورايا ضاااااااااااااااَ
َو ا  دس  •الدا ساااااااااااااااوِر َينسَحرانيااا لابنا ا عا رسٌح َعلى اأَلمِل الَمكس جا

َتنسِجِد ات ِحدواااا   ا •َأَمال  فالجارسحا َينسَدِملا  ة البَلِد الماساااااااس سااااااااساااااااَ
لا والَجَبلا  كاما والَسهس  ا«هذي ِبالدا

معاليه السعودي سبق سعادته البر  انيا  وبذلك  كو  
فلنثنين تحية بإسااااااااااااااام الذين على موعد مثلهما مع لبنا  
المساااااااتعيد نْاااااااارته مرة جديدة ومن دو  أ  ياترو المجا  

 أمام مغامرة جديدة لهواة بعثرة األوصا ا
 2013( كانون األولديسمبر ) 20 - «الشرق األوسط»صحيفة 
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 القائد تاريخي.. والمناسبة إستثنائية
د سمبر/كانو  األو  في تار    24سيبقى يوم اإلثنين 

المملكااة العربيااة الساااااااااااااااعود ااة من األ ااام الكثيرة التميز في 
الذي إنقْااااااااااى  ما بدأ و ما حرلت  2013العام الميالدي 

به معظم أ امه بالصاااااااااااادمات والملسااااااااااااي واألزمات والدماء 
ما  بالحياة المسااااااتقرةا التميز لجهة المراقة على جوانر ال

القائد عنوا  هذا اليوم الذي هو خادم الحرميسن اللاااااااااااار ريسن 
العز زا والتميسز لجهة المكا  الذي  بن عبد هللا الملك عبد

التي   ير  «واحة أبو متعر»أو  «روضااااااااااااااة خر م»هو 
لهذا القائد التار خي أصا  هللا عمري تمْااااااااية بعض الوقت 

خر للتأمل فيها تأهبا  إل اااااااااااااادار مراساااااااااااااايم بين الحين وال
وقرارات تتمحور حو  خاااااارصاااااة التحااااادياااااا والتصاااااااااااااااحيح 
والت و ر وتمهيد السااابيل أمام جيل األحراد الذين سااايبدأو  
من حيا أنجز الباء الواجر وأدوا المهمة في ضااااااااااااوء ما 

العز ز من  بن عبد هللا تر ه الوالد المؤساااااااااااااااس الملك عبد
إنجازي على  عيد بناء الدولة  و ا ا وأفكاري وما إست اع

التي ساااااااااال مها إلى جيل األبناء وقد توح دتا  ما أ  التميز 
الذي نلاااااااااير إليه هو لجهة المرردات التي وردت في  لمة 

هللا وأرادها مقروءة بصاااوته لكي  سااامعها شاااعر  الملك عبد
المملكة وليس فقن أعْااااااااااااااااء مجلس الوزراءي ال أ  تأتي 

التي تصااااااادر بعد  ل جلساااااااة ضااااااامن الخال اااااااة التقليد ة 
مجلس الوزراء وتتْااااامن عناو ن موضاااااوعات جر  بحثها 
ومواقد تم التعبير عنهاااا وعلى مااد  السااااااااااااااانوات الثالث 
األخيرة فإ  جوهر هذي المواقد ال يتبد االتذ ير بالقْاااية 
الرلسااااااااااااااا ينياااة  ي ال تغيااار عن باااا  األماااة نتيجاااة تراكام 

ي أو أعما  المسااتجدات المبغوضااة عموما  من إحتراب أهل
شاااااااار رة مغل رة بأصروحات مذهبيةي إلى إعتداء على الوصن 
يتقاسااااام الصاااااوالت والجوالت فيه النظام والمنترْاااااو  على 
هذا النظام  ما هي الحا  في سور ا المغلوب على أمرهاا 
وفي البيااا  التقلياادي عن هااذي الجلسااااااااااااااااة أو تلااك لمجلس 

ي إسااااتنادا  الوزراء إلتزام بواجر الدفاع عن الحق الرلساااا ين
التي هي في األ اااال مبادرة  «مبادرة السااااالم العربية»إلى 
العز ز الباااقيااة على ال اااولااة بمعنى أنهااا  بن عبااد هللا عبااد

مادة في جدو  أعما  القرار الدولي ال مجا  إلساااااااااااااااقاصها 
وال إسااااااتبدالها بأفْاااااال منها  ونها  اااااايغت برا ة َمن هو 

له من الحافظ للحق العربي الباذ  ما في اإلسااااااااااااااات اع ة بذس
أجل هذا الحقا وفي البيا  التقليدي األساااااااااااابوعي للساااااااااااانة 

الثالثة على التوالي ثبات على الموقد المتواز  بالنسااااااااااااااابة 
إلى المحنة السااااااور ة وإرسااااااا  إشااااااارات في  ل اإلتجاهات 
العربياااة واإلقليمياااة والااادولياااة من الجاااائز القو  إناااه لو تم 

لسور ة تتوا ل إستيعابها واألخذ بها لما إستمرت المحنة ا
على نحو مااا يراق يوميااا  من دماااء البلااااااااااااااار و تهاااو  في 
الوقت نرساااااااه الكثير من الحجري تتكاثر الملساااااااي  قاساااااااي 
منها المواصن السااااااااااااوري التائه بالماليين في د ار الخر ن 

 المحروم من بعض حقوق المواَصنة في بلديا
تلك هي جلسات مجلس الوزراء السعودي عموما  حتى 

نا جلسااااة من قبلي الجلسااااة ال تي إسااااتوقرتسناي  ما لم تسااااتوقرس
هللا أراد أ  تكو  هذي  لما حوته من المعانيا فالملك عبد

الجلساااااااة رساااااااالة صمأنينة ورساااااااالة تنبيه في الوقت نرساااااااها 
ال مأنينة من حيا القو  إ  النهْااااة اإلقتصاااااد ة الكبر  

ر أ   2014ساااااااااااااتكو  أكبر بميزانية العام الميالدي  والمقد 
مليار  238مليار ر ا ي أي حوالى  855اإلنراق فيها  يبلغ

دوالرا وال مأنينة أ ْاااااااااااااااا  من حيا التر يز على التواز  
بين المناصق بحيا ال تنا  من قة أكثر مما تحتاه فيما 
هنالك مناصق تنا  أقل مما  جر وفي هذي الحا  ال تعود 
التنمياااة على التواز  الم لوبا وهااذا الحرص من جاااناار 

هللا يندره ضااااامن إهتمامه في السااااانوات الخمس  عبدالملك 
الماضية بتنمية المناصقا وهو لو  انت الظروف الصحية 
تجيز له الترقد بنرساااااااااااااه لمئات الملاااااااااااااار ع التي أو اااااااااااااى 
بإنلااااائها في مناصق المملكة شاااارقا  و ربا  ووساااا ا  وشااااماال  
وجنوبااا ي لكاااناات جوالتااه على هااذي المناااصق من ضااااااااااااااامن 

ما  قو  للوزراء الذين إلتروا حوله في وهو عندا «أجندته»
حيا إنعقدت جلساااة مجلس وزراء إعال   «روضاااة خر م»

أنتم مساااااااؤولو  » 2014الميزانية التار خية للعام الميالدي 
أمام هللا وأمامنا عن تنريذ المسااااااااااؤولية بكل إخالص ودقةي 
دي على  فالعبرة ليسااااااااات في أرقام الميزانية بل في ما تجساااااااااِ 

عم بهاااا المواصن من ملاااااااااااااااااار ع وخاادمااات أر  الواقع لين
نوةية ينمو بها المواصني وعلى األجهزة الرقابية الرفع إلينا 

فإنه  «بالتقار ر الدور ة عن األداء ومسااااتو اته ومعوقاتهااا
بقوله هذا  ع ي الْاااااااااااوء األخْااااااااااار لهذي األجهزة لتكو  
ل تحريزا  للوزارات  ي تنلااااااان  عينا  على الوزراء وهذا  لاااااااكِ 

تر  أ  النجااااااااح هو في تقليص اإلنرااااااااق من  وال تعود
الميزانياااااااة المقررةي من دو  أ   عني ذلاااااااك أ  األجهزة 

 الرقابية هي سل ة فوق سل ة الوز ر ووزارتها
تلك  2014وثمة نق ة بالغة األهمية في ميزانية العام 

هي المتعلقة بوزارة التربية والتعليم الذي  اااااااااااااااادف تغيير 
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جلسااااة مجلس الوزراء فكانت الوز ر فيها قبل ساااااعات من 
ملاااااااااااااار ة الوز ر الجديد األمير خالد الفيصااااااااااااالي الذي تم 
إعرااي من إمارة مكة وتعيينه وز را  للتربية والتعليم بداَل من 

هللا الااذي أاعري بناااء ل لبااهي في  بن عبااد األمير فيصاااااااااااااااال
م الخارجية شااابيقه األمير ساااعالجلساااااااااااااااة ومكانه بين ولي  العهد األمير سااااااااااااااالما  ووز ر  ود الفيصااال  بعدما أد  القسااَ

بن  قبل اإلنعقاد أمام الملك وأداها معه أ ْا  األمير ملعل
العز ز أمير نجرا  الااذي تم تعيينااه أميرا   بن عبااد هللا عبااد

مكة المكرمة محل إبن عمه األمير خالد الفيصااااااالا  لاااااااااااااااااااااا
والنق ااااة البااااالغااااة األهميااااة هي أ  ميزانيااااة وزارة التربيااااة 

ل ر  مليارات  210بع الميزانية العامة للدولة ووالتعليم تلااااااااااكِ 
ر ا   وهذا  عني أ  مهمة األمير خالد الفيصااااااال ساااااااتكو  

الذي هو على حد قو  الملك  «موا اااالة إ ااااالح التعليم»
األساااااااااااااااا  في »في الجلساااااااااااااااة التار خية إلعال  الميزانية 

وهذي المهمة لن تصاااااااااال إلى شاااااااااااص  ا «التنمية البلاااااااااار ة
الحد األدنىي لكن إسااااااتحواذ النجاح قبل ثالث ساااااانوات في 

الوزارة على ربع الميزانية العامة من شاااااااااااااأنه تسااااااااااااايير أمر 
 اإلنجازا

العز ز من  بن عبد هللا وخال اااااااااااة ما ير دي الملك عبد
عدا موا ااااااااااالة إ اااااااااااالح التعليمي هو  2014ميزانية العام 

موا ااااالة معالجة إختال  ساااااوق العمل بهدف إ جاد فرص 
ن إحتياااجااات الجياال الحااالي العماال للمواصنيني والموازنااة بي

واألجيااا  المقبلااةي واإلساااااااااااااااتخاادام األمثاال للمواردي وتكر س 
سااااااااااايادة النظام وتعز ز روح المواصنة المساااااااااااؤولة واإلنتماء 
الوصني بتبني إساااااااتراتيجيات وساااااااياساااااااات إعالمية وتربو ة 
وثقافية وفكر ة وإجتماةية وإقتصااااااااد ة تلاااااااارو فيها جميع 

 الحكومي والخاصاالجهات المعنية من الق اعيسن 
وإذا أجيز لكاتر مثل حالي القو  فإ  األمير سااااااااالما  

هللا خال  الجلساااااااااااااااااة  ولي  العهاااد بتقبيلاااه رأ  الملاااك عباااد
التاار خياة التي نْااااااااااااااايء هناا على بعض مالمحهااي  اا  
بذلك ينوب ليس فقن عن شاااااااااااعر المملكة الذي سااااااااااايكو  
 أكثر إصمئنانا  وأكثر شاااعورا  باإلساااتقراري وإنما عن شاااعوب
عربية وإقليمية تواقة إلى اإلساااااااااااااتقرار والحاكم العاد  الذي 
 خلاااى رب العالمين و عمل لخرته  أنه  عيش أبدٌااا  ما 
نلساااااااااااو  مانديال الذي ودعه العالم من الق ر إلى الق ر 
قبل أ اما وهذي اللااعوب تردد بينها وبين نرسااها وهي تتابع 

ين أ ام د ساااااااااااامبر اليوم األكثر تميزا  ب 23ملااااااااااااهد اإلثنين 
لياات من  قودنااا  قتاادي باااألمثولااة  االتمنيا  اا 2013العااام 

العز زا أصا  هللا عمري  بن عبد هللا التي إساامها الملك عبد

ر له أمريا  وشرح له  دري و س 
 4201 (2كيناير ) 2 بتاريخ «الشرق األوسط»صحيفة  ل ُكتبت

     

 جمائل أميركا وأخواتها في البئر اإلسرائيلية
اإلساااااااارائيليو  وبالذات بعض أهل الحكم ورجا  ها هم 

الدين المؤثر ن واألحزاب التي تحترف التعصاااااااار والعندي 
 عْااو  األ ادي األوروبية توا ااال مع جوالت من العض 

 لأل ادي األمير يةا

ومثلما قا  العْااااضاااو  عن وز ر الخارجية األمير ي 
جو   يريي الذي  حاو  ومن دو  أ   خرد من مساااتو  

د مع إساااارائيل في موضااااوع المسااااعى الذي  قوم به التعاص
اإلسااااااارائيليي أقساااااااى أنواع  -إلنهاء الصاااااااراع الرلسااااااا يني 

الكالمي فااااإنهم ألحقوا التهجم على رئيس الاااادبلوماااااسااااااااااااااايااااة 
 األمير ية بالتهجم على الحكومات األوروبيةا

عن  يريي الذي قام حتى التهجم عليه بعلاار ن جولةي 
إ  وز ر »موشاااااااااااااي  عالو  قا  وز ر الدفاع اإلسااااااااااااارائيلي 

الخارجية جو   يري يتصاااارف ان القا من هو  في  ير 
محلهي وحماسة تبلير ةي وال  ست يع أ   علمني أي شيء 
عن النزاع مع الرلسااااا ينييني وإ  األمر الوحيد القادر على 
حل الوضااع مع الرلساا ينيين هو في حا  منح جو   يري 

 «اجائزة نوبل ليتر نا بسالماا
د هذا التهجم بسااااااااااااااعات اساااااااااااااتدعى وز ر مباشااااااااااااارة بع

الخارجية اإلسااااااااااااااارائيلي أفيغدور ليبرما  سااااااااااااااارراء  ل من 
بر  انيا وفرنساااااااااااا وإ  اليا وإسااااااااااابانياي وقا  لهم إ  موقد 
بالدهم ليس مقبوال و ثير شاااااااااااااااعورا بأنهم فقن يبحثو  عن 
ذرائع لتوجيه االتهامات إلى إساااااارائيلا و ا  رئيس الوزراء 

نتقادات األوروبية للتوسااااااااااااااع نتنياهو نرسااااااااااااااه و ااااااااااااااد اال
 «اتتسم بالنراق»اإلستي اني بأنها 

هذا التصاااااااااااارف يثير اإلسااااااااااااتغراب من عدة نواحم فهو 
يوضااااااااااح أ  الحكومة اإلساااااااااارائيلية بذئابها الثالثةي نتنياهو 
وليبرما  و عالو ي ومعهم وز ر اإلقتصاااااااااااااد نرتالي بينيتي 
تلتقي عند نق ة واحدة هي رفض أي مسعى للتسو ة حتى 

ا جااااء من الحااااضااااااااااااااانين التاااار خيين واإلدارة األمير ياااة إذ
والحكومات األوروبية ا  ما يوضااااح أمرا أساااااساااايا وهو أ  
وز ر الدفاع  عالو ي الذي ليس مألوفا منه إقحام نرساااااااااااااااه 
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بتصر حات حو  أمور ذات صابع دبلوماسي ما دام هنالك 
وز ر خارجيةي  خ ن لترا  الحكومة على نحو ما حدث 

ت السابقين إسحق رابين و ر يل شارو  وإيهود مع الجنراال
باراوي وأنه عندما يتهجم على رئيس الدبلوماسية األمير ية 
فإنه يبدو في ذلك  من  جرب  راءته أو  عر  بْااااعته 
الساااااياسااااايةا بل لعله ما دام التهجم تزامن مع ان راء عميد 
مرتكبي المجازر  ر يل شااااااااااااارو  يبعا من خال  مرردات 

لة مرادها أنه جاهز ليكو  شااارو  الثانيي أي التهجم برسااا
بما معناي ال مجا  أمام أي تساااو ةي وأ  على الوز ر جو  
كيري أ    وي السعي الذي  قوم به و ص د إلى جانر 
المبعوث األمير ي الخاص جوره ميتلااااااال الذي حاو  في 

يرلندا أاقتبا  الحل الذي أسااهم في إنجازي في  2009عام 
بالنساااابة إلى موضااااوع المسااااتوصناتي ثم  اللاااامالية وت بيقه

أشاااااابعه اإلساااااارائيليو  اسااااااتهانات إلى حد أنه  ثر صي هذا 
المسعى الذي هو  ما المسعى المتجدد مع وز ر الخارجية 
جو   يري وأ ْااااااااااااااااا الموقد المتعقال من جاانار االتحااد 
األوروبيي إنما هي محاوالت من أصراف حاضاااااانة وداعمة 

اي لكن اإلسااااااارائيليين ال إلسااااااارائيل ماضااااااايا وحاضااااااارا ودائم
 يتحملو  أي مسعى  ْع بعض الحق في نصابها

ونقو  ذلاااك مع األخاااذ في اإلعتباااار أ  اإلصاااار الاااذي 
  رحه جو   يري ومع ذلك تتهجم عليه إسااااااااااااااارائيل وفي 
أشاااااخاص أ اااااحاب المنا ااااار الساااااياد ةي نتنياهو ووزراء 
الاادفاااع والخااارجيااة واإلقتصاااااااااااااااااد  ينص على إقااامااة دولااة 

بال معابر أو حدود أو عا اامة مع بقاء الكتل »فلساا ينية 
ي على نحو «اإلسااتي انية واإلعتراف بإساارائيل دولة يهود ة

ماااا  قولاااه أمين سااااااااااااااار اللجناااة التنرياااذ اااة لمنظماااة التحر ر 
ربها وإذا  ا  هذا ما  قترحه الوز ر  الرلساا ينية  اساار عبد

كيري ومع ذلااك تنهمر التهجمااات عليااهي فكيس هو حااالااه 
ع المبادرة العربية  لو أنه ير د الو اااااااو  بساااااااعيه إلى وضاااااااس

للسااااالم موضااااع التنريذ؟ وهي المبادرة التي  ااااا ها الملك 
العز زي وحظياااات باااااإلجماااااع في القمااااة  بن عبااااد هللا عبااااد

 العربية الدور ة في بيروتا
 2014نخلص إلى القو  إ  إساااااااااااارائيل تر د من  يري 

الذي  ا  مرشاااااااااااااحا لرئاساااااااااااااة  2004أ   كو  مثل  يري 
مهور ة ضاااد جوره بول اإلبن و از  زمنذاو الناخبين الج

إنني خال  »اليهود أمال في الروز الااذي لم يتحققي قااائال 
علااار ن سااانة في مجلس اللااايو   نت فخورا بالتزامي  ير 
المتزعزع بدولة يهود ة  منةي وانعكس ذلك في  ل قرار تم 
التصاااو ت عليه وفي  ل رساااالة تم توقيعهاي وإنني أضااامن 

هذا الدعم وهذي الجهود لصااالح حليرتنا الد مقراصية  لكم أ 
 «اوالحيو ة سوف  ستمر

بين األقوا  المأثورة واألمثلة اللاااااااااعبية في تراثنا وتراث 
أمم أخر  مااااااا يلخ ص حااااااالااااااة جو   يري والحكومااااااات 

 لاااااااااارب من »األوروبية مع إساااااااااارائيلي ومنها المثل القائل 
 «االبئر و رمي فيها حجرا
ائيل فإنها على مد  أكثر من ساااااتة وبالنسااااابة إلى إسااااار 

األوروبياااة ةباااا مواقد  -عقود تعااار  من البئر األمير ياااة 
واحدا  بعد الخري « فيتوات»سااااااااياسااااااااية وأمواال وأساااااااالحة و

ت إنتباي لها ترمي في البئر حجارة هي ةبارة  وعند أو  لرس
عن قاذورات  الميةا ومع األساااااااااد يلقى ذلك دائما الترهم 

أي أ  «اا ضااااااااااااااارسب الحبيار زبيار» عمال باالمثال القاائال
مرردات اللاااااااتيمة اإلسااااااارائيلية في حق أ اااااااحاب الجمائل 
األمير يين واألوروبيين ساااااااااااااااهلاة البلع لاد  هؤالءي  ماا لو 
أنهااا بحالوة العسااااااااااااااااالي فيمااا الحكمااة والحنكااة والم ااالاار 

 المحقة العربية دائما  صة في الحلقا
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 ن يحكمعتدال لم  نعمة اإل
اختصاااار وز ر الدولة لللااااؤو  الخارجية اإلماراتي أنور 

  ما 2014-2-7 -قرقال في إصاللة فْااااااااااائية والعربية 
مصاار » عنيه التغيير اإل جابي الحا اال في مصاار بعبارة 

 «امعتدلةاا عالم عربي معتد 

ومن جانبي  متابع لللااااااأ  المصااااااري على مد  أربعة 
إنااه من أجاال هااذا التوجااه نحو االعتاادا   ااأتي عقود أقو  

الرتاح  هذا اإللتراف حو  الظاهرة التي  مثلها الملاااير عبد
الساااااااااااايساااااااااااايي وهو التراف متعدد الدوافعي إال أنه  أتي من 
حاجة المصااااااااااار ين إلى اساااااااااااتقرار تساااااااااااتعيد الدولة العربية 
الكبر ي في ظل عهد  حظى باللااااااااارةية اللاااااااااعبية المدنية 

 ة برعل االنْااباط بنساابة عاليةي مكانتها واللاارةية العسااكر 
ودورهاا وهذي اللارةية المزدوجة تحققت بنسابة عالية للمرة 

يوليو وتموز   23األولى في تار   مصااااااار الجمهور ة منذ 
«  الْاااااااباط األحرار»ا ونقو  ذلك على أساااااااا  أ  1952

 23ثورة » النا ااار باااااااااااااااااا قاموا ببيادة البكباشاااي جما  عبد
منوا سااااالرا القاعدة اللاااااعبيةي ومن من دو  أ   ْااااا« يوليو
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أجل ذلك صغت الممارساااااااات األمنية واالساااااااتخباراتية على 
عداها وبالذات تجاي الجماعات اإلخوانية واللاااااااايوةيةي مما 
  مئن له النا ي فال  ساااااااااااااااود اللاااااااااااااااعور بالحذر وأحيانا 

 بالخوفا
ل تعديال أساااااساااايا في  ومع أ  تأميم قناة السااااو س شااااك 

للنظام الجمهوري األو  في  الملااااااااااااهد المصااااااااااااري وتكونت
مصر شعبية ملحوظة ازدادت رقعتها اتساعا مع إجراءات 
ذات صابع إقتصادي وإجتماعيي إال أ  ظاهرة الممارسات 
األمنية واالسااااتخباراتية ازدادت رسااااوخاي وهذا جعل مصاااار 
دولااة  ير معتاادلااة وبااات العااالم العربي تبعااا لااذلااك عااالمااا 

بية الثور ة والصااااااااااااراعات  ير معتد  لكثرة المغامرات الحز 
على السل ة وممارسة البعض أعتى اإلجراءات قساوة من 
أجل حرا  صيس على السااال ة ال ير د إشاااراو أصياف من 
و هااااذي األصياااااف تمااااار  حق  المجتمع معااااه وال حتى ترس
إباااداء الرأيا ولناااا في الاااذي حرلااات باااه األنظماااة العربياااة 

على ذلكي  الثور ة من إجراءات ال مثيل لقساااااااااااااوتها الدليل
ار ة على مد   مع مالحظة أ  الذي تعيلااااااه سااااااور ا البلاااااا 
ثالث سااااااااااااااانوات لم  حااادث باااالباااأ  والبؤ  اللاااذين  كااااباااد 
و التهما اللاااااااااعر الساااااااااوريي في أنظمة ثور ة أخر م فري 

ام  العراق الثوري منذ عهد عبد الكر م قاساام حتى عهد  ااد 
حسااااين حدث قمع واسااااترراد واحتكار ساااال ة لكن لم  حدث 

 ع وحصااااااار للنا  وال حجر األدو ة واألمصااااااا  عن تجو 
المسااااااتلاااااافياتا وفي ليبيا القذافية حدثت إجراءات باللاااااادة 
نرساااااااااااااااهااا وحاادثاات تصااااااااااااااافيااات وم اااردات وحاااالت إذال  
ار من  للكراماتي إال أنه لم  حدث ما  حدث في نظام بلااااااا 
حيا التدمير والقصاااااااااااااااد وإزهاق أرواح النا ي ومن دو  

وءة نرااا ااات قاااتلااة زود الصااااااااااااااااديق تمييزي بااالبرامياال الممل
الروسي حليره السوري بها مقابل خيرات اقت عت من أفواي 
النا ا وحدثت في الساااااااااااااودا  الثوري ممارساااااااااااااات ب بعة 

من ممارسات أنظمة ثور ة أخر ي  نمير ة ليست أقل سوءا  
لكن نميري لم يدمر أحياء في أم درما  ولم يرسل صائرات 

أ  شااااااااراكة الحكم  تقصااااااااد تجمعات في بورسااااااااودا ي  ما
البلااااااايري ثم البلااااااايري منرردا لم تعتمد أسااااااالوب  -الترابي 

محا اااااااااارة مناصق المنترْاااااااااايني ولم تحجر عن النساااااااااااء 
واألصرا  والمسنين الدواء والغذاءي ولم تترو الجموع هائمة 

 على الوجه تكابد و الت البرد والجوعا
هاذا الاذي لم  رعلاه الاذين نلاااااااااااااااير إليهم إنماا لم  رعلوي 

م أبقوا على نسبة من االعتدا  في تركيرهما واالعتدا  ألنه
 جذب إليه حسااااااانات الْااااااامير والخوف من رب العالمينا 

وهذي النسبة تلمل من جملة ما تلمله الحبيقة األساسيةي 
م لمن سااااااااااااااابقوا لكي تبقى  وهي أ  الحكم حالة عابرة لم تدا
لمن سااااااايأتو ي وأ  خير ما  مكن أ  يتر ه حاكم في الحد 

ن إدارته  األقصااى هو أ  يذ ر النا  بالخير شاامائله وحسااس
للرةية في ساااااااانوات حكمه و يس أنه أضاااااااااف إلى البنيا  
المز ااااااااد فلم ياااااااادمر مااااااااا بناااااااااي  يريي وحمى الوصن من 
المتالعبين بااه بااد  أ  يرهن اإلرادة الوصنيااة لهؤالء الااذين 
ليساااااااااااااااوا من أعراقه وال من بني قومها وهو لو  ا   عرف 

هميااااة أ   كو  الحاااااكم معتاااادالي لكااااا  معنى االعتاااادا  وأ 
 تراد   ل هذي الممارساتا

وماااا يتمنااااي  ااال عربي ير اااد الخير ألمتاااه وال ماااأنيناااة 
للاااااااااعوب األمة هو أ  تنجز مصااااااااار األميا  المتببية من 
مسااااااااااااااايرتها نحو االعتدا ي وهي المسااااااااااااااايرة التي لقيت من 
المساااااااااااندة السااااااااااعود ة والخليجية عموما ما لم  حدث بهذي 

عساااااااكري  -ن قبلي والمحروساااااااة بالتراف شاااااااعبي النخوة م
 ير مسبوق من حيا عرو ة تكو نها وعندما  قرر بْعة 
مدنيين حزبيين وبْااعة عسااكر ين متقاعدين خو  سااباق 
الرئاسة ومن قبل أ   علن الملير السيسي حامل اللرةية 
الثنائيةم اللرةية اللعبية بنسبة عالية واللرةية العسكر ةي 

قلبااا واحاادا  وليس قلوبااا  مااا في  كو  الجيش في مصااااااااااااااار
أنظمة أخر ي قرار الترشيحي فهذا مؤشر إلى حالة  حيةا 
ونقو  ذلك على أسا  أ  الملير السيسي بخو  سباق 
الرئاساااااااااة مع  خر ن  حقق من جملة ما يراي لمصااااااااار قوله 

فبراير وشباط   9عندما افتتحت بور ة الترشح يوم األحد 
 -صااااااااااااايات المدنية أعمالها بإعال  بعض اللاااااااااااااخ 2014

الحزبياة والعساااااااااااااااكر اة المتقااعادة عزمهاا خو  السااااااااااااااابااق 
ليس هناو من  ملك و اااااااااا ة على اللاااااااااعر »الرئاسااااااااايا 

المصااااااري وإرادته الحرة  ي  قرر ما ير  و ْااااااع ثقته في 
من  ختاااري لحماال هااذي األمااانااةي وإ  مصااااااااااااااار تحتاااه إلى 
تكاتد جهود أبنائها والعمل للعبور نحو األمن واالساااااتقرار 

قدمي وإ  القوات المسااالحة بكل أفرادها وقياداتها أقساااموا والت
على حماااااااا اااااااة الوصن وأ   كونوا تحااااااات إمرة شاااااااااااااااعبهم 

 «االعظيمااا
وما  قوله الملااير الساايسااي هو ما تر دي األمة لمصااري 
دولة معتدلة تقوم بتصااااااااااااادير االعتدا  الذي هو نعمة لمن 

  حتاجها والمحتاجو   ثيرو  بين المحين والخليجا
 4201( فبراير )شباط 14 - «الشرق األوسط» صحيفة
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 الندم السوداني بعد فوات األوان
أمْااااايتا في منتصاااااد الساااااتينات من القر  الماضاااااي 
علاارة أ ام في جنوب السااودا  متنقال بين مدير اته الثالث 
واالساااااااااااااااتوائيااةي بحر الغزا ي ملكااا  ا يومااذاو  ااا  التمرد 

  من المسااتحيل أ  الجنوبي في أعلى درجات العندي و ا
 قوم  اااحافي منرردا بز ارة هذي المدير ات المنترْاااة على 
النظام في الخرصومي لكن المخاصرة تنحسااااااااااااااار قليال عندما 
تجري ز ارة الجنوب بدعوة  ر مة من الساااااااااااااايد الصااااااااااااااادق 
المهاادي المترئس حكومااة الربيع الساااااااااااااااوداني الااذي حققتااه 

وأكثرها  ي أقل الثورات تكلرة بلااااااااااااار ا«1964ثورة أكتوبر »
رقيا وفعاليةي  ونها أسااااااق ت الحكم العسااااااكري الذي  قودي 
ببْاااااااااااااعة جنراالت الرر ق إبراهيم عبودي لكن ساااااااااااااوء إدارة 
أق اب أحزابهاي  ما الحا  ال  في لبنا ي جعلها تتهاو  

 بسرعة أمام عملية انقالبية الحقةا

عااادت إلى الخرصوم من هاااذي الجولاااة الجنوبياااة حاااامال 
الذي أحاصنا بتكر م أنساااااااااااااااانا أهوا  هد ة من السااااااااااااااال ا  

مخاااصر حياااتيااة وحيوانيااة  ااا  من الممكن أ  تصااااااااااااااايبني 
وزمالء  خر ني و انت الهد ة ةبارة عن بْاااااع حبات من 
المااانجو لم أشاااااااااااااااهااد مثيال لهااا ال من حيااا الوز  وال من 
حيا ال عمي وقرص بداخله نسااانا  حديا الوالدةي تمنيت 

حد قة الساااااااال ا   عليه أ  يبقى مع سااااااااائر النسااااااااانيس في
 الواسعةا

منذ تلك الز ارة ومتابعتي الداوبة ألحوا  الساودا  بدءا 
ثورة »ثم باااااادا ااااااات « ثورة مااااااايو»ثم « ثورة أكتوبر»من 

ي وأنااا أتساااااااااااااااااء  بيني وبين نرسااااااااااااااايا هاال حرب «اإلنقاااذ
جنراالت إبراهيم عبود على الجنوبيين هي الوسااااااااااااااايلاااااااة 

ورة أكتوبر ث»أو « ثورة األحزاب»لنخْااع؟ وهل محاولة 
هي المدخل إلى الحوار بهدف االنصاااااااااااااااهار في « 1964

الحكم المدنيي بحيا تنتسااااااااااااااار أحزاب الجنوبيين الحديثة 
النمو إلى  اايغة حزبية ملااتر ةي وبذلك ال  عود العساااكر 
هم أولياااء األمري أو هاال تكو  الصااااااااااااااايغااة المتقاادمااة التي 
مها العساااااكر الجددي أي مجموعة الْااااباط الرواد الذين  قد 

ي «1969ثورة مايو » قادهم العقيد جعرر نميري وقاموا باااااااااا
هي الحل لنسج عالقة  كو  فيها الجنوب لللما  واللما  
للجنوبي أي على نحو التعبير التقليااادي باااالنساااااااااااااااباااة إلى 

مصااااااار والساااااااودا  حتة »الساااااااودانية  -العالقة المصااااااار ة 
 «اواحدة

و نتا أستحْر ان باعات خرجتا بها من تلك الجولة 
بيةي وأصرح تسااااااااااااالت من شااااااااااأنها أ  أتو اااااااااال إلى الجنو 

اقتناع بأ  الجنوب جنوبي واللاااااااما  شاااااااما ي ولن يلتحما 
اللاااااااارق شاااااااارقي والغرب  ربي »تماماي على نحو مقولةا 

جوالت و اااااوالت « ثورة اإلنقاذ»ي ثم خاضااااات «ولن يلتبيا
ي ذلااك أ  المجتمع «الجاادو  الجهااادي»جهاااد ااة لم تحق ق 

لااااااجيعا للجنوبيين على الصاااااامود الدولي المساااااايحي ازداد ت
والتمساااااااااااااك بعقيدتهم الدينيةي وبذلت الكنيساااااااااااااة الكاثوليكية 
وأختهااا البروتساااااااااااااااتااانتيااة جهودا دعو ااةي األمر الااذي جعاال 
السااااااااااااودا  المر ز  عيش حالة اسااااااااااااتنزاف مادي ومعنويي 
و االت ببعض مراكز القو  في النظام الذي  قودي البلااير 

بقى الخيار األفْااااااااااااالي إلى االقتناع بأ  الهجر فال الق ي
ل النرن  وأ   اااااااايغة التوافق التي إنتهت إلى اندماه  لااااااااك 
الجامع الملاااترو فيه لن تصااامدي و يس ساااتصااامد إذا  ا  
سلرا  ير  نائر أو  للرئيس عمر البلير يتصرف مستقال 

 في موقره السياسي عن موقد رئيس البالدي  ما زاِعَما
وعندما حانت سااااااااااااااااعة حسااااااااااااااام األمور حدث ال الق 
النهائيي لكن على صر قة ال الق لد  األزواه العصااار ين 
في دو  أوروباااااا وفي أمير ااااااي حياااااا إ  ال الق  جري 
بالتراهم والترهم وببقاء ال رفين  ااااااد قين من أجل األوالدا 

فإنه النرنا « الجنوبي -الولد السااااااااوداني اللاااااااامالي »وأما 
ل  في ترتيبات ال القا « اإلنقاذ البلاااااااااااايري »بسااااااااااااببه تعج 

 تا على استقرار للصين في السودا  استعجلت اإلدارة وترو 
األمير ية والحكومات األوروبية ال القا وانخداعا بمباهج 

ي لم يتر ا زعماء الجنوب الذين رفعوا على «االسااااااااتقال »
 «اتحر ر السودا »مد  أربعة عقود شعار 

عمليااااااي  ااااال أصراف الملعوب يتحملو  الوزر الاااااذي 
له المأسااااو ةي قر بة اللااابه نعيش منذ بْاااعة أشاااهر فصاااو 

من الذي  حصااااااال للساااااااور ين منذ ثالث سااااااانواتا وها هم 
الجنوبيو   سااااااااااااق و  بالمئات قتلىي ال  جدو  من يدفنهم 
أو جرحى ال  جدو  من يداو همي أو جياعا ال  جدو  من 
 سااااااااااااااد رمقهمي أو محر قة بيوتهم وأبقارهما وها هم الناجو  

لسااااااور ين على دو  يتدفقو  على مناصق اللااااااما   تدفق ا
الجواري في حين أنه لو جر  وضع الجنوب تحت و ا ة 

ولمدة ربع قر ي لكا  « االستقال »تأهيل دولية منذ إعال  
ذلك أجد  وأقل شااااااقاء للنا ي ولما  انت حدثت المأساااااااة 
الراهنااااةي أو على األقاااال انحصااااااااااااااار الخالف في اإلصااااار 

ل رقابة الساااياسااايا وخال  مدة التأهيل الملاااار إليهاي وبرع
دقيقة على إنتاه النرن واقتسامه وتسو قه تبدأ عملية تنمية 
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للجنوب تلاااامل إنلاااااء الصااااناعات اإلسااااتهالكية واسااااتمالة 
شاااار ات اإلسااااتثمار وبناء مدار  ومسااااتلاااافياتي فال  عود 

زةيمه سااااااااااالرا « دنكاوي »الجنوبي موز ع الوالء القبليم هذا 
ما هو زةيمه ر او ملااااااار على نحو « نو ري »كيري وهذا 

حيا  انت « صائرة اإلنقاذ»سااااائد في اللااااما ي حتى قيام 
مقابل « أنصااااااااااار»اللااااااااااخصااااااااااية المجتمعية ممهورة بختم 

 «اختمية»
يتكو  لدي ان باع بأ  ما أ ااااب الساااودا  في جنوبه 
ربما  صااااااااااااااايبه وال قد ر هللا  في  ربهي و ما لو أننا على 
موعااد  حاادث في  رلااة من الزمن يتم بموجبااه تصاااااااااااااااغير 

ا  حجما مرة ثانية نتيجة ترو الجنوب ينرصل وعلى السود
أهو  سااااااااااااااابيااالي ومن بااااب التاااذ يري ذلاااك الااادور الاااذي لم 
يتكرري ونعني به القمة العربية اإلسااااااااااااااتثنائية في الخرصوم 

النااا اااااااااااااااري التي رأ  فيهااا  لرتق ثوب هز مااة الرئيس عبااد
الجميع أنها هز مة لألمةي وما دامت  ذلك فال بد من رتق 

قمة » ا ما إنتهت إليه القمةي وبات  اعرف باااااااااااااااااالثوبي وهذ
الاااااااادينكاااااااا »وعنااااااااد التعمق في حرب «ا الالءات الثالث

الزمن الغاااابري « داحس و براء»ي التي هي توأم «والنو ر
ينلأ لدينا هذا االعتقاد و صل بنا األمر حتى إلى اللما  
الذي قد  عيش بصااارة  ونه  ااااحر تراث قبلي ما  عيلاااه 

الملااتعلةي وفي محافظات لم تلااتعل « راألنبا»العراق في 
بعاادي وفي اليمن حيااا نيرا  القبيلااة تزداد اشاااااااااااااااتعاااال  مااا 
حالها في ليبياي التي أتصااااور شاااارائح عر ْااااة من الليبيين 
كماااا شااااااااااااااارائح ممااااثلاااة من العراقيين يرددو  في لحظاااات 
األسااااااااااااااى تغمر نروسااااااااااااااهم ةبارات من نوع ذلك البيت من 

 ان الغابراللعر العربي الذي قيل في الزم
 راب  يوم بكيتا منه فلما

  رتا في  يري بكيت عليه
لعل  وعسااااااااااى تتقدم لحظة اسااااااااااتعادة الوعي المسااااااااااتمر 
تغييبه منذ بْاعة عقود ثور ة وثأر ةي و ي ال تتكرر حالة 
الندم الساااااااااوداني بعد فوات األوا ي لد   خر ن يرفْاااااااااو  
 القو   رى أبناء الوصن الواحد شاار االقتتا  إلى حد تقاساام

 األوصا ا
 4201( مارس )آذار 1 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 في ليبيا بعد لبنان« مآثر الثوريين»بعض 
خيرا فعاال العهااد الليبي الجااديااد بااإعااادتااه اإلعتبااار إلى 
الملك الراحل إدر س الساااااااانوساااااااايي وذلك بموجر إجراءات 
رسمية تقْي بإعادة النظر في  ل القرارات القذافية لجهة 

الساااااارر والممتلكات ورفع الحظر عن أفراد األساااااارة جوازات 
الساانوسااية الذين  عيلااو  خاره البالد وبعْااهم من الجيل 
الثااالااا الااذي ولااد بعاادمااا  اااناات العااائالت  ااادرت هجرا أو 

 تهجيراا

وهااذي الخ وة يتمنى المرء أ  تكو  من لقااة من را ااة 
موضاااااااوةيةي بمعنى أ  اإلجراءات ليسااااااات فقن أل  العهد 

خاذهاا وأنهااا رد على تلااك اإلجراءاتي وإنمااا ألناه القااذافي ات
من  ير الجائز عندما تتبد  األوضااااااااااااااااع برعل انقالبات 
على اللااااااارةيات القائمة أ  تنتزع الحقوق بمختلد أنواعها 
من العهاااد المنقلااار علياااهي  ماااا من  ير الجاااائز باال ومن 
المعا ااااااااااااااي األخالقية أ   حرم الذين  انوا في الحكم من 

نهما ومثاااال هااااذا األمر حاااادث للملااااك حق الاااادفن في وص
إدر س الذي انتهى به المقام في مصر ولزوجته وللكثير ن 
من شاااااااااااباب الحببة السااااااااااانوسااااااااااايةي مع األخذ في اإلعتبار 
مواقد وصنياااة عربياااة للملاااك إدر س من بينهاااا أناااه خال  
القمة العربية اإلسااااااااااااااتثنائية في الخرصوم وساااااااااااااابتمبر/أيلو  

العز ز  بن عبااد    ااا  إلى جاااناار الملااك فيصاااااااااااااااال1967
هللا الساااااالم الصاااااباح نواة خ ة الدعم المبرمج  واللاااااي  عبد

إلزالة  ثار العدوا ي األمر الذي أثلج  اااادر الرئيس جما  
النا ر الذي  ا  جاء إلى تلك القمة منحني الكبر اء  عبد

ومحاولة  1967بسبر هز مة الخامس من يونيو وحز را   
الحكيم  الملاااااير عبداالنقالب التي اتهم بها  اااااديق عمري 

 عامرا
إعادة اإلعتبار من جانر الذين أتوا أو تم استحْارهم 
للذين  انوا في ساااااااادة الحكمي تساااااااااعد في إبعاد الرغبة في 
االنتقام والتلري بالذي أ اب َمن  انوا حكاما وانتهوا إلى 
أساااااااااااوأ مصااااااااااايرا  ما أ  إساااااااااااقاط اللهرة إلى ما  سااااااااااامى 

المحنة التي  كابد  باالجتثاثي  ساعد أ ْا على إختصار
و التها األلوف من أبناء األمةا وعندما  عاد اإلعتبار إلى 
من أسااااااايء إليهم وتنحسااااااار نهائيا ظاهرة االجتثاث والعز  
فإ  مالمح االساااتقرار والعيش الملاااترو ترتسااام بالتدره في 

اإلجتماعي العربيا وما نقوله هو  -الملاااااااهد الساااااااياساااااااي 
ياسااااة االنتقام اجتثاثا برساااام معظم الذين  مارسااااو  بتلذذ ساااا
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أو حرمااااناااا للحقوق أو محااااكماااات مهيناااة أو مصاااااااااااااااااادرة 
للممتلكات أو إساااااااااااقاصا لحق العيش في الوصن والدفن في 

 ترابها
وإذا  انت األحوا  في ليبيا توجر األخذ بسياسة إعادة 
اإلعتبار على النحو الذي أشرنا إليهي فأل  خمسا وأربعين 

مد  األثر السااااي  على أثبتت « العقاب الثوري »ساااانة من 
النرسااااااااية الليبية و يس أ  التقاليد المسااااااااتحبة في المجتمع 
الليبي  دت على درجة من الخلاااااااااااااونةي فْاااااااااااااال  عن أ  
إفرازات ذلك العقاب أسااااااااساااااااات جيال من اللااااااااباب الذي ال 
 عير األ اااااااااااااااو  اإلهتمام حتى إذا  انت هذي األ اااااااااااااااو  
تسااااااااااعد على بدء مرحلة من العمل الساااااااااياساااااااااي الواقعيا 

مااار  و ذار   3دليلناااا على ذلااك مااا حاادث يوم اإلثنين و 
في العا ااااااااااااااامة الليبية وعلى أيدي مجموعات من  2014

الجديدي الواقعة متمثلة في أ  متظاهر ن « النتاه الثوري »
اقتحموا مقر المؤتمر الوصني العام والبرلما   الذي تتمثل 
فيه األحزاب المساااااااتحدثة بثمانين مقعدا والمساااااااتقلو  بمائة 

علاااار ني ونتيجة ذلك عقد األعْاااااء المائتا ي وبعْااااهم و 
أو  المقر مصاااااااااااااااروعا أو مْاااااااااااااااروبا   - ما قيل  - ادر 
ي إجتماااااعاااااتهم في فناااادقا وهااااذي الواقعااااة جعلتني ملكومااااا  

أساااااتحْااااار مثيلة لها حدثت في بيروت قبل ثما  وثالثين 
سااااااااااانةا وحيا إ  أوجه التلاااااااااااابه بين الواقعتين واحدة من 

إنجاااز خ وات على صر ق  س  حيااا إ  هاادف االنعقاااد
اليد الميليلاااااااااااياو ة ووضاااااااااااع األمر في المدار الدساااااااااااتوري 
إلختصااااااااااااااار األضاااااااااااااارار الرادحة الناشاااااااااااااائة عن انرعاالت 
الثور يني فإنني أساااتحْااار الواقعة البيروتية لكوني علاااتها 
ميدانيا مع زمالء  نا مكلرين من الصااااااااااحد العاملين فيها 

الرئيس  تغ ياااااة انتخااااااب رئيس للجمهور اااااة  حااااال محااااال
سااليما  فرنجية الذي أد  الصااراع الميليلااياويي على نحو 
الصراع الدائر في ليبياي إلى أ  البرلما  اللبناني أدخل في 
جلسااااااااة عقدها في قصاااااااار أحد رجا  األعما ي السااااااااتحالة 
االنعقاد في مقر المجلس بساابر حصاااري من ميليلاايات ال 

ى تتوقد ممارسااااااااااااات العند من جانر أفرادهاي تعديال عل
إحد  مواد الدستور فبات ممكنا إختصار مدة وال ة رئيس 
الجمهور ة ساااااااليما  فرنجية الذي صالت قذائد ما  سااااااامى 

ببيااادة المالزم أو  أحمااد الخ ياار « جيش لبنااا  العربي»
الذي توفي قبل أساااااااابيعي القصااااااار الجمهوريي األمر الذي 
اض ر الرئيس إلى مغادرتها واإلختصار  ا  أربعة أشهر 

ر ن لعل وعسااااى يتم في الوقت نرسااااه العمل على بد  شااااه
انتخااااب رئيس جااادياااد للجمهور اااة وباااذلاااك  كو  تم تراااادي 

 اإلسقاط االنقالبي المستند إلى عر ْة نيابيةا
في قصاااااااااااااار رجل األعما  أ ْااااااااااااااا حيا تم تعديل مادة 
إختصااااااااااااار وال ة رئيس الجمهور ة وسااااااااااااليما  فرنجية ي تمت 

ساااااااااااااار يس ا و اااناات  عمليااة انتخاااب الرئيس الباادياال وإليااا 
عملية اإلنتخاب فر دة من نوعهااا قذائد أفراد الميليلاااااااااااايات 
تن لق من  ل  ااااااااااااوبا النواب خائرو  وبعْااااااااااااهم ال ير د 
الحْاااااورا أما الذين حْاااااروا فكانوا مغامر ن بحياتهما وألنه 
ال بد من اكتما  النصاااااااااااااب لكي تكتساااااااااااار عملية اإلنتخاب 

شاااكال الساااور ة  شااارعيتهاي فإ  منظمة الصااااعقة والرلسااا ينية
فعال التي  قودها زهير محسااان  تولت إحْاااار بعض النواب 
من بيوتهم وتحت حراساااة ملاااددةا أما نحن  صاااحافيين فإننا 
قمنا بالتغ ية المجتزأة للعملية و ل واحد خائد على حياتاه 
يرتجد القلم بين يد ه وتتساااقن األوراق على األر  و  لر 

ة السااااااالمةا وتلك حا  من المولى عز وجل أ  يببيه في دائر 
النواب التسعة والستين داخل القصر الذين شار وا في عملية 

بحيا أع ى  1976مايو وأ ار   8التصااااااااو ت يوم الساااااااابت 
أ ااااااااواتهم لمصاااااااالحة إليا  ساااااااار يسي وتلك  انت إرادة  66

 الرئيس حافظ األسد الممسك بلبنا ي وثالث أوراق بيْاءا
ألماااااااة ال ماااااااا  عنيناااااااا في األمر هو  يس أ  نواب ا

 ساااات يعو  ممارسااااة حقهم في واجبهم الذي  حقق االسااااتقرار 
و تولى التأسااايس لنظام تدار فيه البالد وفق شااار عة الدساااتور 
بديال عن شر عة التنظيمات التي تسمي نرسها ثور ة مع أنها 

 مجرد ميليليات تتحكم بمصير البالد وأحوا  العبادا
ا م لع هذا ولوال خ وات متعقلة  تلك التي أشاااااااااااااارنا إليه

المقااا  والمتمثلااة بااإعااادة اإلعتبااار إلى الملااك الراحاال إدر س 
السااااااانوساااااااي لجاز إعتبار ما  جري في ليبيا نوعا من التدمير 
الممنهج لكيااااا  وأل ااااااااااااااو  العيش الملااااااااااااااتروا وحيااااا إ  
التوجهات اإلسااالمية هي الغالبة على َمن هم في ساادة الحكم 

االساااااااتقراري ومن هم ينترْاااااااو  على  ل ما  مكن أ   حقق 
فإننا نتسااااااااااء ا لماذا ال  ساااااااااتحْااااااااار هؤالء را ة أحد رموز 
التسااااااامحي المهاتما  انديي الذي سااااااار على خ اي نيلسااااااو  
مااانااديالي المتسااااااااااااااااامح األحاادث في دنيااا نبااذ الثااأر واالنتقاااام 
والتلااااااااهير وحرما  حق المواصنة؟ ولقد لخص  اندي الرا ة 

خاصي بل نحن ال نعادي األش»بعبارة من ست  لمات هيا 
ومعاداة األخ اء تكو  بتصاااااااااااااحيحها وليس بما «ا أخ اءهم

  جري في ليبيا والعراق ومصر وإيرا ا
 4201( مارس )آذار 8 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     



104 

 

 المبادرة الحل للوعد المعضلة
إستبق رئيس الحكومة البر  انية د ريد  اميرو  بسبعة 

 29 يوم نهاااائي ووأربعين يوماااا  الموعاااد الاااذي تم تحاااديااادي 
  لمراوضااااااات التسااااااو ة بين الساااااال ة 2014نيسااااااا /أبر ل 

الرلسااا ينية والحكومة اإلسااارائيلية والتي يتوالها جو   يري 
 12وز ر الخاااااااارجياااااااة األمير ياااااااةي فقاااااااام يوم األربعااااااااء 

بز ارة إلى ميدا  الصااااراع بادئا  بالقد   2014 ذار/مار  
اإلسرائيلي  حيا ألقى في الكنيست خ ابا  يارضي الماعتدي

لكنه  صدم الجانر الرلس يني المعتد  عليهي ثم زار بيت 
لحم حيا إلتقى بالرئيس الرلساااااااااا يني محمود ةبا  وختم 
المحادثات معه بمؤتمر  ااااااااااحافي قا  فيه الكالم الذي ال 
يرضاااااااااااااااي الماعتدي اإلسااااااااااااااارائيلي وفي بعض معانيه يثلج 

 الصدر الرلس ينيا
قرة ال يبة التي في خ اب الكنيسااااات ندد  اميرو  بالو 

كانت إتخذتسها هيئات وشااااااااااااااار ات ونخبة أكاد مية وفكر ة 
ونقابية عمالية وقْاااااااات بمقاصعة البْااااااااائع من إساااااااارائيل 
ر اإلسااااتثمارات مع أ  تلك الوقرة لقيت ِمن اللااااعر  وسااااحس
الرلساااااااااااا يني وِمن الرأي العام العربي عموما  التقدير ورأينا 

إلستيالد التسو ة  فيها إحتما  أ  تقوم بر  انيا بدور فاعل
يتروق على الااادور األمير ي المتعسااااااااااااااارا وباااد  أ  يثني 
كاميرو  على تلك الوقرة و قو  حولها  لمة حق و وضاااح 
أل ااااااااادقائه اإلسااااااااارائيليين أ  ما  ااااااااادر عن تلك الهيئات 
والنقابات والنخبة الركر ة واألكاد مية مؤشاااااااااار إلى ضاااااااااايق 

ليةي الصااااادر البر  اني الصاااااديق من الممارساااااات اإلسااااارائي
وهذي الوقرة قد تزداد إنتلااارا  في حا  لم تتنبه إساارائيل إلى 
شاار أفعالهاااا إ  الرئيس  اميرو  بد  أ   قو  ما نلااير 

إ  بر  ااانيااا تعااار  المقاااصعااة »إليااهي ناادد بااالوقرااة قااائال ا 
ساااااااااااااااواء  اااناات من النقااابااات العماااليااة التي تقوم بحمالت 

تحاو  خنسق إلساااااااااااااتبعاد اإلسااااااااااااارائيليين أو الجامعات التي 
التباد  األكاد ميي وإ  مكانة إسااااااااااااارائيل  وصن لللاااااااااااااعر 
اليهودي لن ترتكز أبااادا  على قرارات جوفااااء قاااام بتمر رهاااا 
سياسيو  هواةا إ  نزسع اللرةية عن دولة إسرائيل خاص ا 

 ا«إنه أمر بغيض وسنهزمه معا ااا
وفي خ اب الكنيسااااااااااااااات راعه أ  مدار  فلسااااااااااااااا ينية 

فأدر تا من جديد ما »تحار ين ٌأصلقت عليها أساااااااااااااااماء إن
 عني أ  تخااااف وأنااات في بيتاااك وعلياااه فاااإنني أقو  بكااال 
وضوح إ  دعمي إلسرائيل  ير قابل لنهتزازا إنه  لر 

كالصااااخري وسااااأكو  إلى جانر إساااارائيل وحقها في الدفاع 
لكن الذي ال ا «عن نرساااااااااااااااها في إصار القانو  الدوليااا
ري  ْااحي بحياته  سااتوقد  اميرو  هو لماذا هذا اإلنتحا

ولماذا أحيانا  هذي اإلنتحار ة تْااااااحي بحياتهاا ثم ما الذي 
 جعل إصالق اإلسم على مدرسة هو أقل واجر من جانر 

أراد  وبحياتهم؟ ولاألحياء لتكر م الذين  رتدو  القْاااااااااااااااية 
كاميرو  أ   كو  َحَكما  وليس مترهما  الموقد اإلساااارائيلي 

ببااااه اإلحتال  فقن لكااااا  رأ  أ  هاااذا الاااذي  حاااادث سااااااااااااااا
الذي  لااااااااااير إليه  اميرو  هو  «البيت»اإلساااااااااارائيلي وأ  

 بيت بناي اإلحتال  على أر   يريا
هااذا  ااا  فحو  الكالم قااالااه  اااميرو  و لقى اإلرتياااح 
والتصريق لد  اإلسرائيليين مع األخذ في اإلعتبار أ  هذا 
كله لن  حل األزمة ولن  حقق األما  إلسرائيل مهما صا  

ا لن يالغي من النرس الرلساااا ينية اإل ما  بتحقيق الزمن  م
العد  وإ  في الحد األدنى الذي هو الدولة الرلسااااااااااااااا ينية 
وعا اااامتها القد  اللاااارقية وهو أمر ساااامعه  اميرو  من 
الرئيس الرلسااااااااااااااا يني عندما إلتقايي  ما أنه األمر الذي ال 

بن  هللا أمر  يري منااااذ أ  حااااازت  ااااااااااااااايغااااة الملااااك عبااااد
و ة عندما  ا  ما زا  وليا  للعهد وصرحها العز ز للتسااا عبد

مااار   29و 28على القمااة العربيااة الاادور ااة في بيروت و
  وحظياات بموافقااة باااإلجماااع عليهاااا ولو أ  رئيس 2002

الحكومة البر  انية إ تنم مناساااااابة ز ارته إلى القد  وبيت 
لحم وأدره في خ ابه أمام الكنيسااااااااااااااات ةبارة تذ ير بتلك 

ة حق فيها خصو ا  أنها تع ي الجميع المبادرة وقو   لم
حق العيش دو  إساااااااااتي ا  و اااااااااوار   وعمليات إنتحار ة 
ومخيماتي لكا  حقق اإلختراق البر  اني المأمو ي فْال  
ل الجيااد  كو  أزا  من الااذاكرة العربيااة  عن أنااه بهااذا الرعااس
ذلاااك الموقد الظاااالم المتمثااال بوعاااد بلرور الاااذي بموجباااه 

 2انيا وفي  اايغة رسااالة بتار   أع ى وز ر خارجية بر  
إلى زةيم الحر ة الصااهيونية  1917نوفمبر/تلاار ن الثاني 

زمنذاو اللورد روتلااااااااااااااايلد أ رب هد ة في التار   ذلك أنه 
أهداي بإساام ملك بر  انيا وصن شااعر وشاار ع له عمليا  بهذي 
الهد ة الملغومة سااااااال ة القتل والتلااااااار د والتهجير وإرتكاب 

بين  بير و اااغيرا وفي تلك الرساااالة المجازر دو  تمييز 
إ  حكومة  ااااااااااحر الجاللة تنظر بالع د »جاء التيا 

إلى إنلاااااااء وصن قومي لليهود في فلساااااا ين وسااااااوف تبذ  
قصاااااااااااار  جهدها لتساااااااااااهيل تحقيق هذا الهدفا و جر أ  
 كو  مرهوما  أ  هذا اإلعال  ال  مثِ ل تحيزا  ضاااااد الحقوق 

ة موجودة في فلسااااا ين المدنية والدينية ل وائد  ير يهود 
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كما ال يؤثر في األوضااااااااااع القانونية أو الساااااااااياساااااااااية التي 
يتمتع بها اليهود في البالد األخر ا وسااااااااأكو  شاااااااااكرا  لكم 

 ا«إذا نقلتم هذا اإلعال  إلى االتحاد الصهيونيااا
د إحراه الرئيس البر  ااااااني  ونالحظ أ  نتنيااااااهو تعمااااا 

يس في النظرة الزائر أو فلنقاال إنااه إساااااااااااااااتبق أي تبااد   صف
البر  اانياة إلى الموقد من إسااااااااااااااارائيال وبحياا  ميال نحو 

العز ز  بن عبد هللا األخذ بالتساااااو ة التي  ااااااغ الملك عبد
بنودها فحاز ثقة األمة بما  اااااااااااا هي فإساااااااااااتحْااااااااااار أمام 

إنه لم  كن »كاميرو  ذلك الدور البلروري اللاااااااااااار ر قائال ا 
م  م الحر ة الصهيونية من دو  دعس بر  انيا الذي ممكنا  تقد 

بلغ أوجاااااه بوعاااااد بلرور باااااإقااااااماااااة بيااااات يهودي في أر  
ملااااااااايرا  إلى أ  مقر الحكومة اإلسااااااااارائيلية في  «إسااااااااارائيل

القد  والمحتلة   قع في شااااارع  حمل إساااام بلرورا  ما أ  
نتنياااهو إساااااااااااااااتبق أي تبااد   صفيس في النظرة البر  ااانياااة 
 فتعم د أ   كرر القو  قبل سااااااااعات من و اااااااو   اميرو  
وردا  على الرئيس محمود ةبااااا  بااااأنااااه وقااااد قااااارب على 

أي  -إنااه  «لن  ختم حياااتااه بخيااانااة»الثمااانين من العمر 
ولن يوقِ ع أي إتراق سااااااااالم مع الرلساااااااا ينيين ال  -نتنياهو 

يتْاااااامن إعترافا   اااااار حا  بيهود ة الدولة و لغي حق عودة 
 الالجئين الرلس ينيينا

يرو  و قو  لاااه و ناااا نتمنى أ  ينبري لاااه الرئيس  اااام
إنلاء وصن »أ ال  يتْمن ةبارة  «وعد بلرور»همسا  إ  

أي ليس في  «قومي لللاااااااااااااااعااار اليهودي في فلسااااااااااااااا ين
كما يتْاااامن ما معناي أ   كو  اليهود شااااأنهم  «إساااارائيل»

وعلى ا «صوائد  ير يهود ة موجودة في فلساااا ين»شااااأ  
هذا األساااااااا  فإ  فلسااااااا ين للجميع تْااااااام أقليات متنوعة 

 اناتالجهة الد 
لكن  اااااميرو  لم  قاااال وحتى لم يهمس وهو لو فعاااال 

هي مبادرة  «العز ز بن عبد هللا مبادرة عبد»لكا  رأ  أ  
الخير والحكمة القادرة بت بيق بنودها على صي  ااااااااااااااارحة 
الوعد البلروري الذي إساااااااااااااااتنب ته بر  انيا لكي ترتاح من 
إزعاااااجااااات اليهود فااااإنتهى األمر مااااأساااااااااااااااااااة يتوجاااار على 

ا معالجتها بخ وة جر ئة منه تليها خ وات المتسااااااااااااااابر به
 من الوال ات المتحدة وروسيا والدو  األوروبيةا

خال ااااة القو  إ  ما  ا  مأموال  من الرئيس  اميرو  
لم  حصاااااالا عسااااااى ولعل  أتي المأمو  من الرئيس أوباما 
الذي ساااااايزور السااااااعود ة بعد أ ام و ختم ما بقي من واليته 

تين  علن من الر ا  إلتزاما  بإنجازي الثانية بتنريذ وعد الدول
في فترة زمنية محددة وفي ضااوء لقائه بالرئيس الرلساا يني 

بعد بْااااااااااعة  2014مار   17محمود ةبا  يوم اإلثنين 
أ ام من لقائه برئيس وزراء إسااااااااااااااارائيل نتنياهوا وبذلك تبدأ 

ساااااااانة بل وأكثر من العيش في ظل إسااااااااتقرار  66المن قة 
ساااااااااااااااتنَبن من مبااادرة الملااك ناااشااااااااااااااا  عن وعااد أوبااامااا الم

سااااااااانة من الملساااااااااي بدأت  66العز ز بعد  بن عبد هللا عبد
في ظل إ تصااااااب فلسااااا ين إساااااتنادا  إلى وعد  1948عام 

بلرورا وبذلك ال  عود اللاااااااااااااار الرلساااااااااااااا يني هو السااااااااااااااائد 
واالحتال  اإلسااااااااااااااارائيلي هو الاااذر عاااة للاااذين  امنو  النرس 

 بوضع اليد على سل ة القرار اإلقليميا
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 هل إستنفدت القمة الدورية الغرض؟
هنالك مؤتمرات يتباهى حكام بأنهم إسااااتْااااافوها  ونها 
تاْري أهمية على الدولة المْيرة وبالذات في حا   انت 
هذي الدولة في خانة الدولة  ير المساااموع  اااوتها بقوة في 

نسع القرار رقم وليست الوسن العربي السياسي ألنها  في  ا
نعها  ما هنالك مؤتمرات   انعة له أو حتى شر كة في  ا
يتمنى حكام لو أنهم لم يبادروا إلى الدعوة إلساااااااااتْاااااااااافتها 
وبااالااذات عناادمااا تكو  األمور والعالقااات بين بعض القااادة 
على درجااااة من التعقياااادا وفي هااااذي الحااااالااااة فااااإ  الحاااااكم 

ته لن  ساااااااات يع إدراه المْاااااااايس ومهما بلغت نوا اي وحذاق
المؤتمر الذي تسااااااااااااااتْاااااااااااااايره في خانة اإلنجاز الذي يلقى 

 الصد  ال يسر في نرو  الرأي العام العربيا
ولقد مرت في تار   مؤساااااااااااساااااااااااة القمة العربية ظروف 
ين بق عليها األمرا  الملااااااااار إليهما بدءا  بقمة التاساااااااايس 

وحتى القمة  1946مايو/أ ار  29يوم  «انلااااااااااااااااص»في 
العلااااااار ن التي اساااااااتْاااااااافتسها دولة الكو ت يوم الخامساااااااة و 

الملك  «أنلااااااااااص»ا وبين 2014مار / ذار  25الثالثاء 
اللاااااااااااي   اااااااااااباح  «كو ت»فاروق األو  رحمة هللا عليه و

األحمد أصا  هللا عمري تنوعت اإلساااااااااااااااتْاااااااااااااااافات و ذلك 
اإلنجاااازات أحيااااناااا  والخيباااات في معظم األحياااا  من قمم 

ية وإعالنها المارفق بالبيا ي كانت في معظم بياناتها الختام
مستدر ا  ببعض مررداته ما لم يتْمنه البيا  وتر  الدولة 
المْااااااااااااااايرااااااة أ  المرردات المغي بااااااة  مكن تعو ْاااااااااااااااهااااااا 

تحاااات خن المااااا  المعقودة عليهاااااا وعمال   «اإلعال » ب
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بااإلساااااااااااااااتثنااء لتراادي التعميم فاإ  إثنتين ِمن القمم العربياة 
سااااااااان الرضاااااااااى من جانر الخمس والعلااااااااار ن  انتا عند حا 

جموع األمةا األولى هي القمة اإلستثنائية التي استْافتسها 
  وفيهاااا أظهر 1967سااااااااااااااابتمبر/أيلو   29الخرصوم ويوم 

الساااااااااااااااودانيو  من خال  وقرة على جانبيس اللاااااااااااااااوارع من 
الم ااااار إلى فناااادق الساااااااااااااااودا  وهم بااااالجاللياااار والعمااااائم 

د أو فيلق  جيشي البيْااااااااااااااااء و أنهم حزب واحد بزي موح 
قاادرة الرأي العااام العربي وبعرو ااة على إعتماااد الْاااااااااااااااغن 
الخالي من الصااااااااااااارا  والساااااااااااااالح واألفعا  الميليلاااااااااااااياو ة 
واإلنتحااار ااة لتصاااااااااااااااو اار مسااااااااااااااااار العماال العربي واحتواء 
الخالفااااات لمواجهااااة الخ ر األكبر و ااااذلااااك إثبااااات قاااادرة 
اللااااااااااااااامائل العربية المقرونة بالتساااااااااااااااامح على مداواة أكثر 

في الكيا  العربيا و جوز القو  إ  الملااااااااااااهد الجراح نزفا  
السااااااااااااوداني الجالليبي األبيض أعا  ق بيس ذلك الزمن في 
السااااااااودا  المْاااااااايس الرئيس إسااااااااماعيل األزهري والرئيس 
محمااد أحمااد محجوب يرحمهمااا رب العااالمين على إبتكااار 

للرمز ن المتااااألقيسن في الحياااااة  «أخو إخوا »إساااااااااااااااتببااااا  
بن  ينات الملك فيصااااااااااااالالساااااااااااااياساااااااااااااية العربية في السااااااااااااات

النا ااااااااااااااار رحمة هللا على  العز ز والرئيس جما  عبد عبد
اإلثنين اللذين عاشاااا متنافسااايسن على الدور البيادي العربي 
اللاااااااااااااامل ورحال  اااااااااااااد قيسن متلزر سن متحابيسنا ولقد جر  
توقيت الو ااو  إلى العا اامة السااودانية في وقت متقارب 

ملك فيصاااااااااااال وإن لق المو ر بساااااااااااايارتين مكلااااااااااااوفتيني ال
النااا ااااااااااااااار  وبجااانبااه الرئيس األزهري واقريسن والرئيس عبااد

وبجاااانباااه الرئيس محماااد أحماااد محجوب واقريسنا هكاااذا من 
دو  إجراءات أمنية إستثنائية أل  الزةيميسني اللذين أمْيا 
سااااااااعة من التلو ح باليد للجماهير وهما وقوفا  في السااااااايارة 

ني الذي الرئاسااااايةي محروساااااا  بجموع من اللاااااعر الساااااودا
 عتز إلى ال  وبعد إنقْااااء سااابع وأربعين سااانة على تلك 
القمة بأنه من على ضاااااااراف النيل وضاااااااع قادة ذلك الزمن 
العربي دعامة للموقد الناشااااااااااااااا  عن هز مة الخامس من 

وذلك بالتصااااااااااميم على نجدة اإلقتدار العربي  1967يونيو 
النر ي لمصاااااار وفي الوقت نرسااااااه إصالق الالءات الثالثة 

 ح وال إعتراف وال تراو  مع إسرائيلاال  ل
ولو أ  النجدة الساااااخية المبرمجة من جانر الساااااعود ة 
وليبيا السااااااااااااااانوساااااااااااااااية والكو ت من أجل إعادة بناء القوات 
المصاااااااار ة المساااااااالحة والقوات األردنية و ذلك لوال الالءات 
الثالثة لكانت إسااااارائيل عبرت القناة واساااااتقرت في ضااااارتها 

واإلسااااااااااكندر ة وأسااااااااااوا  تحت مرمى الغربية وباتت القاهرة 

عت العدوا    وار خها المتوس ة المد  ولكانت أ ْا  وس 
 و وال  إلى العا مة األردنية عما ا

القمة العربية الثانية التي  انت في مساااااااااااتو  التخ ين 
الساااااااااياساااااااااي البعيد النظر هي تلك التي عاقدت في بيروت 

دة هااد ااة من الرئيس اللاااااااااااااااي  زايااد للبنااا  دعمااا  إلساااااااااااااااتعااا
نهوضهي و انت بموجر الترتير األبجدي لصيغة اإلنعقاد 
الدوري السااااااااااانوي للقمة من نصاااااااااااير دولة اإلماراتا وهذي 
اللرتة تكررت ومن جانر أبناء اللاااااااااي  زايد حيا إ  دولة 
اإلمارات تنازلت عن حقها في إسااااااااااااتْااااااااااااافة القمة المقبلة 

  إلى مصاااار وللغر  نرسااااه الذي باني 2015مار   25و
ير للبناا ا وأهمياة القماة العربياة الادور اة الثاانياة علياه التجي

التي اساااتْااايرت في بيروت أنها وضاااعت أسااااساااا  لتساااو ة 
اإلسرائيلي وذلك من خال  موافقة القادة  -الصراع العربي 

ار األسااااااااااااد من بينهم  على أفكار  باإلجماع والرئيس بلاااااااااااا 
العز ز وكا  ما زا   بن عبد هللا للتسو ة صرحها الملك عبد

ا  للعهد  وتمت  ايا تها  ملاروع للساالم  حمل تسامية ولي
 ا«مبادرة السالم العربية»

  و  الحديا حو  مؤسااااسااااة القمة العربية وما أمكنها 
إنجاااازي و اااذلاااك اإلخرااااقاااات وهي  ثيرةا ولكن الاااذي  جوز 
قوله في ضااوء أحدث القمم التي إسااتْااافتها دولة الكو ت 

ت إستنراد الغر  هو أ   يغة القمة العربية الدور ة قارب
وذلك ألنها  دت رتيبة وذات صابع تلااااااااااااار ري وأ   ثير ن 
من القادة ال يرو  ضااااااارورة لملاااااااار تهم شاااااااخصااااااايا  فيهاا 
والقو  إنها إنتهت ذات صابع تلااااااااااااااار ري أل  الهدف الذي 
من أجلااه تنعقااد ال يتحقق في حين أ  الاذي تحق ق هو أ  

مة بعض الدو  األعْااااااااااء  انت تلاااااااااكوي أو فلنقل إ  الق
العربية ال تنعقد فيها وهذا مدعاة إحراه وإنتقاص من هيبة 
الدولةا وعلى هذا األسا  جاءت القمة العربية في القاهرة 

تقرر إعتماد  ااااااااااااايغة الدور ة وفق  2000أكتوبر  21يوم 
الترتير األبجدي للدو  األعْااااااااااااااء فكانت الدور ة األولى 

لااااااااااااي  من نصااااااااااااير األرد  والثانية لدولة اإلمارات لكن ال
بن سااااااااااااااال ااا  دعمااا  منااه للبنااا  الناااهض من أهوا   زايااد

الحرب إقترح عقااااااااد القمااااااااة في بيروت وأمكن الملاااااااك 
العز ز و ااا  مااا زا  وليااا  للعهااد إنجاااحهااا  بن عبااد هللا عبااد

بحيا بدت بنتائجها إساااااااااااااااتثنائيةا وعدا هذي القمة إنتهت 
الدورات الالحقة ال تحسااااااام أمرا  وال ت ر  حرائقا بل حتى 

تخذ من القرارات ما من شاااااااااااااااأنه عدم نلاااااااااااااااوء ظاهرة لم ت
الالجئين باااال بعاااة الساااااااااااااااور اااة وتحقيق التوافق على الحااد 

 األدنىا
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في ضاااوء ذلك ال بد من مراجعة تقود إلى ترعيل الهمم 
العربية وذاو أل  أحوا  األمة تقترب من ملااااارف الخ ر 
األكبر بعاادمااا لم تتمكن قمااة الكو اات من تحقيق مااا  اااناات 

ة أ  تكو  القمة التي إسااااااتْااااااافتسها في مسااااااتو  تأمله لجه
النجاح الذي  انت عليه القمة اإلقتصاد ة العربية واإلثنين 

لت وقرة الملك 2009يناير/كانو  الثاني  19   التي شاااااااااااااك 
العز ز فيهااا إلى جاانار تخر جااات األمير  بن عبااد هللا عبااد

اللي   باح أمثولة في التسامح والتسامي على اإلستهانة 
ار ااة وذلااك من أجاال الوفاااق العربيا  مااا البااد من البلاااااااااااااااا  

العودة إلى  ااااااايغة القمة العربية اإلساااااااتثنائية من نوع قمة 
وتنعقااااد في رحاااااب مقر الجااااامعااااة  1967الخرصوم عااااام 

العربية تدةيما  من الحكام لجامعة اللاااااااااااااااملي وربما تحمل 
في مْامين قراراتها ما من شأنه درء الخ ر األكبر الذي 

حه وضوحا  في الملهد العربيا وأما الملاورات تزداد مالم
التي تتم عااادة في القمااة الاادور ااةي فهااذي  مكن أ   ااأخااذهااا 
على عاتقه مجلس الجامعة على مسااااااااتو  وزراء الخارجية 
الاااذي  عو   علياااه  غرفاااة عملياااات ير اااااااااااااااااد الوزراء فيهاااا 
الت ورات العربية واإلقليمية والدولية و ْاااااااااعو  أمام القادة 

في جلسااااااااااااااااااة عماااال واحاااادة بعياااادة عن أجواء  مااااا  جعلهم
البروتو و   ْااعو  على الورق من الكالم واألرقام ما هو 
جدير بمواجهة المخاصرا وفي هذي الحا  ال  عود المواصن 
العربي ينظر إلى لقااااااء القماااااة وهو فااااااقاااااد األمااااال بتغيير 

 األحوا  من السي  إلى األحسنا
مااا في  لقااد حققاات القمااة العربيااة الاادور ااة في الكو اات

اإلساااااااات اعة تحبيقها فالوقرة مع لبنا  جيلااااااااا  وإسااااااااتحقاقا  
رئاسيا   تيا  أمر صيرا والتمسك بمبادرة السالم العربية أمر 
م مئنا وشاااغور ة مقعد ساااور ا حالة عابرةا والتغر د خاره 
الساااااااااارب من جانر البعض ربما ينحساااااااااار بعد القمةا هذي 

حمد األمور و يرها إساااااااات اعت حنكة اللااااااااي   ااااااااباح األ
إنجازهاا  ما اساااااااااات اعت دولة الكو ت أ  تابقي الوضااااااااااع 
العربي في منأ  عن المز د من التبعثرا وهذا  عني أ  ما 
حدث هو أقصااااااى ما في إساااااات اعة القمة الدور ة تحبيقها 
وحيا إ  الصااااايغة الدور ة ولدت على أر  مصااااار وقمة 

  فااإ  صي 2000أكتوبر  21 -الرئيس حساااااااااااااااني مبااارو 
من المسااتحساان أ   كو  على أر    اارحة هذي الصاايغة

  2015مار / ذار  25مصااااااااار خال  القمة الدور ة ويوم 
التي سااتكو  إسااتنادا  إلى ما هو حا اال في األمة برئاسااة 

الرتاح السيسي الذي  ادفت إستقالته  وز ر  الملير عبد
للدفاع تمهيدا  لترشاااااايح نرسااااااه رئيسااااااا  للجمهور ة يوم إنعقاد 

ذلك  خذين في اإلعتبار احتما  القمة في الكو تا ونقو  
أ   جعل الرئيس السيسي من القمة المهداة عمليا  إليه من 
أبناء اللااااااااي  زايد قمة إسااااااااتثنائية وبإمتيازا وعندها بحلو  
موعاااااااد القماااااااة العربياااااااة ت مئن القلوب من المحين إلى 

 الخليجا
 4201( مارس )آذار 29 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 دان... ليس حبًا بالسو 
 وإنما نكاية بمصر ومسانديها

كا  السااااااودا  في الزمن الذي مْااااااى شااااااديد الحرص 
على أ  يبقى بعيدا  ما اسااااات اع إلى ذلك سااااابيال  عن لعبة 
اإلسااااااااتق ابات يؤدي في ساااااااااعة اللاااااااادة العربية المسااااااااعى 

 ال ير إزاء أي أزمة تعصد باألحوا  العربيةا
 الراحل عاد ة أنه عندما ذهر الرئيس و وليست مسألة

 مع إسارائيل الساادات بعيدا  في مساألة الخيار السالمي أنور
د لها  7719نوفمبر 20و إلى  نيسها ز ارة  9و بخ اب مه 

 الخارجة من إنتصااااااااااار مصاااااااااار برلما  في  1977نوفمبر
ل بااااالعبور نوعي  6و العجرفااااة اإلسااااااااااااااارائيليااااة وإهااااانااااة تمثاااا 
العرب من خال  مجلس الجااااامعاااة  إختااااار  1973أكتوبر

 مار  28 والثالثاء الخارجية على مسااااااااتو  وزراء نعقدالم
ه مجموعااااااة  1978 الصااااااااااااااامود  جبهااااااة» دو  وقاااااااصعتااااااس

 ومنظمة والجزائر وهي سااااااااااور ا العراق وليبيا «والتصاااااااااادي
 جعرر والراحل  الرلسااااااااااااا ينيةي الرئيس الساااااااااااااودا  التحر ر

التْااااامن  "لجنة نميري لترا  ما إ اااا الح على تسااااميتها
اللجنة واألمير سااعود الفيصاال   قوم ومعه أعْاااء العربي"

وز ر الخارجية الساااااااااعود ة واللاااااااااي   اااااااااباح األحمد وز ر 
الحميد شااارف  واللااار س عبد - زمنذاو -خارجية الكو ت 

وز ر خارجية األرد  وأحمد خليرة السااااااو دي وز ر خارجية 
مارات والرشاااااااااااايد ال اهر وز ر خارجية السااااااااااااودا  دولة اإل

ن ومحمود ر ااا  هللا األ ااااااااااااااانج وز ر خااارجيااة اليم وعبااد
بجولااة على الاادو  العربيااة  األمين العااام للجااامعااة العربيااة 

مع تر يز على الاااااادو  التي قاااااااصعاااااات إجتماااااااع مجلس 
الجامعة بهدف اإللتراف على الرئيس الساااااااااااااااادات بموقد 
إجماعي  صااااااادر عن قمة عربية تنعقد لهذا الغر  وتاقنع 
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الساااااااادات بالعدو  عن الصااااااارقة التي أبرمها مع إسااااااارائيل 
قبل إنجاز الخ وة الالحقة في شاااااااااأنها وهي إبرام معاهدة و 

 17و بْاااااااااااااااماااا  اإلدارة األمير ياااة وهاااذا ماااا حااادث الحقاااا  
حاملة « كامر د ريد»  وعارف بمعاهدة 1978 سااااااااااااااابتمبر

تواقيع الرئيس السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن 
 والرئيس األمير ي جيمي  ارترا

ر أهمياااة في تاااار   قاااامااات اللجناااة بجولاااة لعلهاااا األكث
محاوالت المساعي ال يبة العربية مع أنها لم تحقق الهدف 
المرجو منهاي أل  الساااادات ر م اإلساااتعداد لتقد م تعو ض 
بالغ الساااااااخاء لمصااااااار في حا  العودة عن الصااااااارقة وعدم 
توقيع معاهدة ساااااااااااااتتحو  إلى قيد على اإلرادة المصااااااااااااار ة 

 ليهاإمي مْى إلى النها ة في ما ير  وعرء على األمةي
ال يتسع المجا  في عر  ما جر  خال  اإلتصاالت 
التي قااام بهااا الرئيس نميري ووزراء الخااارجيااة أعْااااااااااااااااااء 
اللجنةي إال أ  ما نر د قوله هو أ  مجلس الجامعة عندما 

إنما إستند « لجنة التْامن» إختار رئيس السودا  لترا 
 إلى معايير لعل أهمها أ  ال بع السياسي السوداني وحتى
ذلك الزمن  يتعاصد مع جميع األشااااقاء و سااااعى لتْااااييق 
شاااااااااااااااقااة الخالف بين المختلرين وتل يس أجواء التااأزم بين 
المتأزمينا وحتى عندما حاو  الساااااااااااااااادات مواجهة الدو  
العربية الماعترضاااااااة على ما فعله وقررت  خ وة تتمنى لو 
أنها لم تتخذهاي تجميد عْااااااو ة مصاااااار في الجامعة ونقل 

بعبااارتااه  العااامااة للجااامعااة مؤقتااا  إلى تونسيمقر األمااانااة 
أنا مش عايز الجامعةا خليهم  اخدوهاا أنا » المبغوضاااااااااااااة

فإ  رئيس السااااااااااودا   ي«والسااااااااااودا  نصااااااااااد األمة العربية
زمنااذاو أي جعرر نميري المتعاااصد على مْاااااااااااااااض مع 
الخيار الساااااداتيي أبقى على مسااااافة مع  ااااد قه السااااادات 

بمرفأ له على ضاااااااراف ر م أ  هذا األخير وعد الساااااااودا  
المتوسااااااااااااااان ولم  ِس بااالوعاادا ومن أجاال ذلااك رأينااا مجلس 
الجاااامعاااة العربياااة  ختاااار لترا  "لجناااة التْاااااااااااااااااامن" َمن 
 سااااااااات يع قو  الحقائق  املة في شاااااااااأ  الرعل السااااااااااداتي 
المكروي أي اإلنرراد بمصااااااااالحة إساااااااارائيل فيما هي ال تزا  
 تحتااال أرا  في األرد  وساااااااااااااااور ااا ولبناااا  تعتااادي حيثماااا
وحينما تر د اإلعتداء هذا إلى موا اااااااااااالة التلمر لتصاااااااااااافية 

 ملروةية القْية الرلس ينيةا
مناسااااااااااابة هذا اإلساااااااااااتحْاااااااااااار لحدث الفت في الحياة 

بن  الساااااااااااااياساااااااااااااية العربية هو أ  أمير ق ر اللاااااااااااااي  تميم
ثااااني الاااذي أحااادث نااادوباااا  في الموقد  بن خليراااة    حماااد

الوصأة في الخليجي وأوجر لرتة تنبيه ديبلوماسية متوس ة 

مااارات الباادا ااة من المملكااة العربيااة الساااااااااااااااعود ااة ودولااة اإل
ومملكة البحر ن إزاء اإلجتهادات الساااااااياساااااااية الْاااااااارة من 

الِرحاااا   2014أبر ااال  2جاااانااار ق ري حن  يوم األربعااااء 
فجأة في الخرصوم وبعدما لم  صاااااااااااااااحح في القمة العربية 

وضع و  الدور ة في الكو ت ما تتسبر به إجتهادات إمارتهي
في بنك السودا  المر زي ود عة مالية مقدارها مليار دوالر 
فْااااال  عن إسااااتعداد دولة ق ر لنسااااتثمار في ملااااروعين 

 كبير ن في السودا ا
من حيا المبدأ  ساااااااتحق الساااااااودا  اللاااااااعر والبلد أي 
إهتمامات به تصدر من جانر األشقاء المقتدر نا ونتذ ر 

الساااااااااااااااودا   ونحن نقو  ذلاااك  يس أناااه من قبااال أ  يبااادأ
إستخراه النرن الذي بسببه إنل ر الوصن إثنيني  يس أ  
هبات النرن الساااااااااااعود ة على سااااااااااابيل المثا ي وبالذات في 

ر الاااذسكر الملاااك خاااالاااد العز زي  اااانااات  بن عباااد زمن ال ياااِ 
تصااااااال إلى الساااااااودا  لمجرد إشاااااااعار المملكة بالحاجة إلى 

مااارات ال ياار  مااا نتااذ ر  يس أ  رئيس دولااة اإل النرنا
را نهيا  جا  في مناصق  بن ساااااااال ا     اللااااااااي  زايد لِذ س

كثيرة داخاال الساااااااااااااااودا  بهاادف تحااديااد األر  التي  عود 
على الجانبين وبالتالي على دو   فيها بالخير اإلساااااااااااااتثمار

المن قاااااةا ولوال المغاااااامرات اإلنقالبياااااة المتتاااااابعاااااة لكاااااا  
السااودا  الذي ينأ  بنرسااه عن سااياسااة اإلسااتق ابات بات 

 لتى أنواع اإلستثماراتاخير أر  ل
وأما بالنسااااااااااااااابة إلى الز ارة التميمية وود عتها المليار ة 
فإنها على ر م تبر رات وز ر الخارجية الساااااااااااااااودانية علي 
كرتي والتوضااااااااااااااايح باااأنهاااا  ير مرتب اااة بظروف ماااا قبااال 
التغر د الق ري المساااااااااااااااتَجد وما بعد التغر دي فإنها من نوع 

ائع مع بعض الخ وات التي تناااادره تحاااات القو  اللاااااااااااااااااا
التعديلاليس حبا  بالساااااااااااودا  أل  الحصاااااااااااة األدسااااااااااام من 
اإلساااااااااااااااتثمارات الق ر ة مجي رة إلى بعض الدو  األوروبية 

وليس حر اااااااا  على الساااااااودا  اللاااااااعر  والوال ات المتحدةي
اإلماااراتي  -وإنمااا نكااا ااة باااإلهتمااام الساااااااااااااااعودي  والوصني

بمصاااااااااري ذلك أ  الساااااااااودا  النظام الحاضااااااااار ال ير  في 
 وإنما ينظر« حتة واحدة»الراهنة أنها مع السااااودا   مصاااار

في شااااااخص الرئيس عمر البلااااااير إلى  «سااااااودا  اإلنقاذ»
على بساااااااط  مصاااااار في شااااااخص الرئيس التي بعد حيني

ماراتية سخية ماليا  إ -تأييد شعبي  اسح ومساندة سعود ة 
النظرة نرسها  الرتاح السيسيي عبد ومؤثرة سياسيا ي الملير

العين الق ر ة مصااار التي تنلااان إلساااتعادة  التي ترمق بها
هيبتها ودورهاا ومن هنا فإ  الخ وة ةبارة عن مقا ْاااااااااااة 
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ال تحقق وفاقا  ساااااياسااااايا  في الساااااودا  وتبقي على سااااالبيات 
التغر د الق ري الذي ال خير يرتجى من عدم إعادة النظر 

 فيها
 4201( أبريل )نيسان 12 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 كية.. وحنكة سلفيةحكمة مل
مرة أخر  ولن تكو  األخيرة  ساااااااتحْااااااار الملك محمد 
السااااااااااد  من شااااااااامائل والدي ال يِ ر الذسكر الملك الحسااااااااان 
الثاني لمساااااااة من اللمساااااااات التي إرتب ت بلاااااااخصاااااااه في 
أزمات عربية عا اارة و انت هذي اللمسااات تتساام بالحكمة 
وت ر  نار الصاااااااااااااااراعات قبل أ   أخذ اللهير صر قه إلى 

ْاااااااااار واليابس في المجتمعات العربيةا وعلى ساااااااااابيل األخ
المثا  ال الحصاااااار فإ  حكمة الحساااااان الثاني في ساااااانوات 
الساااااابعينات والثمانينات ساااااااعدت في اإلبقاء على  اااااايغة 
التلااااااااااااااااور بين القادة العرب مساااااااااااااااتمرة بعدما تكاثرت في 
الملااهد السااياسااي العربي التناقْااات والتقاصعات ومرردات 

ة األمر الذي جعل أي ساااااعي لعقد التعر ض برموز ساااااياد 
قمة عربية يتعثري ثم ال يلبا الحسااااااااااان الثاني وبأسااااااااااالوب 
رجل الدولة الذي تتقدم الحكمة على السااااااااال و ة في تركيري 
عند البحا عن مخاره  منة لألزماتي  سااتنبن الحل الذي 
 جعل القادة العرب  أتو  إليه في الرباط أو فا  أو الدار 

يبذله بعض الترويا وهكذا فإنه البيْاااااااااااء و جدو  في ما 
بعدما تبدو مسااااااااااااااااعي عقد قمة  يلة إلى التعثر نجد هذي 
القمة تنعقدي وبعدما  انت التناقْااااااااااااااات على أهبة الترجر 
نجد أكثر المتناقْين باتوا على درجة من السالسةا ومن 
هنا  صااااااااابح جائزا  القو  إ  للملك الحسااااااااان الثاني المدعم 

ال لري من األخيسن البعيديسن سااعيهي عند الْاارورة أو عند 
مسااااااااااافة القر بيسن والحاضاااااااااار سن على بساااااااااااط النخوة الملك 

العز ز  بن عبد العز ز ومن قبل الملك فهد بن عبد هللا عبد
يدا  بيْااااااااااااااااء وعقلية حكيمة على  ااااااااااااااايغة القمة العربية 
المساااااااااااتمرة و خرها ذلك اإلنعقاد الذي إساااااااااااتْاااااااااااافتسه دولة 

يرها األمير اللااااااااااااااي  الكو ت ومار  في هذي القمة مْاااااااااااااا
 ااااااباح األحمد الصااااااباح حكمة من نوةية حكمة الحساااااان 
الثاني وبذلك أخذت القمة صر قها إلى الثبات بعدما  انت 

 مرشحة لنهتزازا

وفي معر  الحديا عن حكمة الملك الحساااااااان الثاني 
و يس  ا  في اإلمكا  تجميد اإلتصااااااااااااااااالت بين الرئيس 

رنا السااااادات وإساااارائيل لو تم األخذ بتخر ج ْااااا ة ارتلهاي  حس
إقتبااا  لهااذي الحكمااة من جاااناار الملااك محمااد الساااااااااااااااااد  

 28يتمثااال في الواقعاااة الالفتاااة التي حااادثااات يوم الجمعاااة 
حيااا إ  الملااك محمااد الساااااااااااااااااد   2014مااار  و ذار  

بإ اااراري على تأد ة  اااالة الجمعة في مساااجد صنجة على 
 «الساااااالفية الجهاد ة»ر م أ  خ ير الصااااااالة أحد شاااااايو  

أمْاااااى ثماني سااااانوات في الساااااجن أحدث نقلة  وسااااابق أ 
نوةياة باالنساااااااااااااااباة إلى التعاامال مع ظااهرة اإلساااااااااااااااالمو ين 
المتلااااددين  ريلة بجعل هذي الظاهرة تنحساااار بالتدره برعل 
الترو ض لها على نحو إنحساااااااااااار "الظاهرة الجهاد ة" لد  
أفراد سااااااااعوديين نتيجة إعتماد الترو ض المتمثل بأساااااااالوب 

ه بها خادم الحرميسن اللااااااااار ريسن المنا اااااااااحة معهم التي و  ج 
العز ز وتااأخااذ مكااانهااا في أولو ااات  بن عبااد هللا الملااك عبااد

بن  بن نااااااااا س إهتمااااااااام وز ر الااااااااداخليااااااااة األمير محمااااااااد
العز ز بعدما لقيت خير الرعا ة من والدي ولي  العهد  عبد

 وز ر الداخلية رحمة هللا عليها
 ما فعله الملك محمد السااااااااااد  جعل اللاااااااااي  السااااااااالري
العر ق محمد الرزازي الذي تلبه شعبيته وصروحاته وأفكاري 
وفتاو ه تلك اللااااااااااعبية التي لللااااااااااي  يوسااااااااااد القرضاااااااااااوي 
ولكثير ن  خر ن في مصااار وبعض الدو  العربيةي يبدأ في 
ضوء مراعيل الصدمة اإل جابية التي أحدثها الملك بتأديته 
الصاااااالة مع جموع من النا  ر م أ  الخ ير هو اللاااااي  

زيي عملية مراجعة لرااي السلفية و ذلك للمرردات التي الرزا
 خااااااااصااااااار بهاااااااا الخر ن وأقوالاااااااه على  ااااااااااااااارحتاااااااه في 

"فا سبوو"واألهم من ذلك في الخ ر التي يلقيها في  لااااااااااااااااا
المصااااااااااااااالين المبهور ن بلرائها ومن بدا ات المراجعة قوله 

الحمااد م واللاااااااااااااااكر ما لقااد وف قني هللا عز  وجاال  وحقق »
إلقاااء خ بااة الجمعااة بين يااديس جاللااة الملااك أمير أمنيتي باا

المؤمنين نصاااااري هللا وأيدي وسااااادد خ اي وتلااااار فتا بالساااااالم 
 ا«عليه والحديا إليهااا

كالهما لم  خسارا الملك محمد السااد  عزز بالحكمة 
الصااد فال تتسااع رقعة التلااقق فاإلنقسااام وأبعد عن أجواء 

ئمة المسااااااااااااجد أجواء شاااااااااااحن النرو  من جانر بعض األ
والخ باء وبذلك تهدأ الخواصر بالتدرها واللاااااااااي  السااااااااالري 
محمد الرزازي الذي  حمل هو الخر اإلسااام الرْااايل الذي 
 حملاااه الملاااك صو  باااالحنكاااة وهو العاااالي الثقاااافاااة العلميااة 
والدينية واللغو ة بالعربية والررنساااااااااااية  ااااااااااارحة إختلن فيها 
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 ا  التعصااااااااار بالتلااااااااانج بالتعبئة السااااااااالبية للعقو ا الملك 
رابحا  ألنه لم يتردد في تأد ة الصالة بينما خ ير المسجد 
خصاااام للنظام الذي ساااابق أ  سااااجنها واللااااي  إنتهى رابحا  

 «فا ساابوو» لاااااااااااااااااألنه بالحنكة  تر ما  تبه على  اارحة ا
 الكالم الذي سيساعد ال ر ر في ذلك على تللد القلوبا

ونجد أنرسنا هنا نتساء  في الوقت الذي تحتاه مصر 
مباادرات من الحكماة والحنكاة فتبادأ المحروساااااااااااااااة بعاد  إلى

اإلنتخابات الرئاساااية المتبقي على إنجازها بْاااعة أساااابيعي 
ما الذي  منع شاااايخا  جليال  مثل اللااااي  يوسااااد القرضاااااوي 
إتخاذ وقرة  تلك التي فعلها اللااااااي  المغربي فيسااااااجل وهو 
في عر نه الق ري  الما  ال تتساااااابر تردداته في إنزعاجات 

يااة مااا أحوه األمااة إلى وحاادة را  قااادة دو  مجلس خليج
التعاو   حنن القلوب المصاااار ة التي حساااامت أمرها و ز ل 
من النرو  الكالم الااذي  اااد  جنن و تساااااااااااااااباار لمصااااااااااااااار 
بالتبعثري ثم يؤدي في مسااجد اإلمام الحسااين  ااالة جمعة 

الرتاح الساايسااي   حْاارها بالذات المرشااحا  الرئاساايا  عبد
ما شااااااااااي  األزهر ال يِ ر إسااااااااااما  وحمدين  ااااااااااباحي وحوله

ومساااااااامى وسااااااااائر رموز العراو الذي أساااااااااء إلى الساااااااامعة 
الوصنية والسمعة اللخصيةي وتنتهي الصالة بتسجيل حالة 
جديدة على  اااااااااااااارحة الوصن وليس فقن على  اااااااااااااارحات 

 أو المواقع األخر  التوا ليةا «فا سبوو» لاا
لتي وبالعودة إلى الوقرة المتميزة للملك الحساااااان الثاني ا

تتسااااااااااام بالحكمة و ا  من شاااااااااااأ  األخذ بها إحداث تعديل 
جذري في ما يتعلق باإلختراق اإلساارائيلي لمصاار في زمن 
السااااااااااااااداتي نلاااااااااااااير إلى أ  الملك إقترح أ   جمد الرئيس 
السااااااادات إتصاااااااالته بإساااااارائيل وأ   أخذي أي الملكي على 
عاتقه أمر إقناع الرئيس الساااااااااااااااادات بذلك ثم ينعقد مؤتمر 

بي يلبي احتيااااجاااات مصااااااااااااااار التي  اااانااات أثقاااا  قماااة عر 
الحربيني الحرب عليها وحربها على إسااااااااااااااارائيلي شاااااااااااااااديدة 
الوصأة على أحوالها إجتماةيا  وسياسيا  وأمنيا ا لكن الرئيس 
السااااااااااااااادات لم يرد على الحكمة بمثلها ر م أ   اااااااااااااااحر 
االقتراح ليس ضاااد العملية السااالمية ونلااان في سااابيلها من 

وعادلة ور م أنه  رر النصاااااااح  أجل أ  تكو  موضااااااااوةية
مرة أخر  لد  توق د السااااادات في المغرب عائدا  من لقاء 
في واشااان ن لكن الرئيس الساااادات  ا  واقعا  تحت تخدير 

إ  الرئيس »الرئيس جيمي  ااارتر لااه وإال فمااا معنى قولااه 
كارتر  اااااااااااااااديق عز ز حبير لمصااااااااااااااار في  ل ما تر دي 

ى  و نى الساااااوبر وبسااااال ة الساااااوبر باور وأي القوة العظم
باور سااااايقد إلى جانر مصااااار و كو  بتصااااارفها من دو  

وهكذا بقي الساااااادات رافْاااااا  خلااااابة الخالص ا «تحرظااا
كما سائر القادة العرب المعاندين الذين دفعوا حياتهم جر اء 
ار األساد أنهم  عنادهمي و ظن الصاامدو  أمثا  الرئيس بلا 

 حالة إستثنائيةا
ر الحكمة الحكمةا والحنكة  الحنكةا وبرْاااااالهما بعد ِذ س

 هللا ت مئن القلوبااا وتهدأ النرو ا
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 سنوات النصيحة لإلصالح الخماسي
أبر ل  26مع حلو  الذ ر  التاسااااااااااااااعة اليوم الساااااااااااااابت 

العز ز  بن عباااد هللا لتولِ ي الملاااك عباااد 2014ونيساااااااااااااااااا   
ياااد الحكم  جاااد المرء نرساااااااااااااااااه يتمنى لخاااادم الحرميسن مقاااال

اللاااااار ريسن موفور الصااااااحة ودوام سااااااعة الصاااااادر لكي ير  
ملاااااااااااااااروعااااه من أجاااال األمتين يتحققا فال تكو  الغلبااااة 
ري هذا الملااااااروع برعل تالعر البعض وسااااااوء نوا ا  لمعسااااااِ 
بعض  خر  محو  في ساااعة اإلختبار ما قالوي في ساااعة 

 الوعودا
هللا إ ااااااالحي بالمعاني الخمسااااااة  دوملااااااروع الملك عب
ذات البين العربيا وإ اااااااااالح عدم  حلن اااااااااالحا إ اااااااااال

الترهم األمير يا وإ اااااااااااااااالح جهااالااة األصياااف التي ألقاات 
ظالال  على اإلسااااااااااااالم الذي يهدي إلى سااااااااااااواء الساااااااااااابيلا 
وإ ااااااااااااالح أصياف أخر  تْااااااااااااعد يوما  بعد يوم مناعتها 

تدمير الوصنيةا وإ اااااااالح الذي ضااااااالس ال ر ق فإقترف إثم 
ما لم يتعر هو في بنائه وتلااااااااتيت شااااااااعر لم   لر أكثر 
من  رامة اإلنسااااا  في وصنه وإحترام الحاكم إلنسااااانية هذا 
اللاااااااااااااااعاار وعاادم التكب ر على العباااد والترفسق بااالبالد عمال  

إ  هللا قد أوحى »بقو  النبي الكر م  اااال ى هللا عليه وساااال م 
رنا ا «حدإلي  أ  تواضعوا حتى ال  رخر أحد على أ ْا و ح

بن  هللا ونحن نالحظ األسااااااااااااى العميق في نرس الملك عبد
العز ز بعدما لم تأخذ أصراف عربية عنيدة بنصاااااااااااااااحه  عبد

وساااااعيه من أجل رأب الصااااادع ونبسذ التكبر وإذال  الرةيةي 
كيس أ  خادم الحرميسن اللااار ريسن  ساااتحْااار في ممارساااة 

دما بو ع هذا الساااااعي ال يِ ر ماضااااايا  وهو ولي  العهد ثم بع
ملكا  ومن دو  أ  يثنيه مساتقبال  إمعا  المعاندين في عدم 
التجاوب مع سااااااااااااااعيهي و ااااااااااااااية الوالد المؤسااااااااااااااس والملك 
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العز ز صي ر هللا ثراي  ألبنائه الذين يوا اااااااااااالو  الحكم  عبد
إننااا نحن والنااا  جميعااا  مااا نعز »من بعااديي وفيهااا قولااه 

  هو سااااااااااااااابحااااناااه أحااادا  وال نازِ   أحااادا ي وإنماااا المِعز والماااذ
وتعالىي َمن التجأ إليه نجا وَمن إ تر بغيري ووالعياذ باهلل  

كما فيها من القو  ما  حتاجه أي حاكم ا «وقع وهلكااا
عربي ير  أنه ما دام مالكا  السااااااااااااااال ة فإنه قادر على أ  
 رعل ما  لاااااءي مع أ  أهمية الساااال ة ليساااات في إمتالكها 

  عزماااا  وعااادال  وإنماااا لجعااال ماااالكهاااا أكثر تبصااااااااااااااارا  وأقو 
وتواضاااعا  في إدارة شاااؤو  العباد ودرء المخاصر عن البالد 
بما  جعل الرضاااااااى هو الساااااااائد والخوف  ير قائم والما  

 تتزايد من ال يِ ر إلى األصيرا
وعناادمااا نتااأماال في الملاااااااااااااااهااد العربي و يس أ  الااذي 
 حدث على ساااااابيل المثا  ال الحصاااااار في سااااااور ا والعراق 

ا وتونس والسااااودا  وفلساااا ين ومصااااري ولبنا  واليمن وليبي
هو نبيض ما نلااااااااااااير إليه حيا اإلسااااااااااااتقواء هو السااااااااااااائد 
والغرور هو الصرة الغالبة واإلستهانة بالوصن هو المألوف 
واالقتتااااا  هو المتعااااة الرائجااااة والتخاااااصاااار بكاااال المرردات 
المسااااااااااااااايئة هو اللغة المعتمدةااا إننا عندما نتأمل ونتذ ر 

ما بذلها بكل  اادق نية وسااخاء المساااعي ال يبة التي صال
بن  هللا نخوة وقوة عز مااااااااة على مااااااااد  سااااااااااااااانوات عبااااااااد

العهد المثَقل  اهله ووجدانه بهموم وإهتمامات األمتيسن في العز ز ولي   بن عباد هللا العز ز الملاك وقبال ذلاك عباد عباد
ساانوات توعك أخيه الملك فهد رحمة هللا عليهي نجد أنرساانا 

 نتساء ا
أ   أخذ  راع األ  الرلس يني مع أليس  ا  األفْل 

أخيه الرلسااااااااااااااا يني صر قه إلى النها ة الوفاقية تجاوبا  مع 
الساااااااعي الذي قام به خادم الحرميسن اللااااااار ريسن شاااااااخصااااااايا  
خلاااااااااااااية منه أ  يتعثر التحاور الذي جر  في رحاب مكة 
المكرمااة فيتاادخاال من أجاال التوفيقا ومن أجاال ذلااك إنتقاال 

إصمأنت نرسااه عندما أقساام من الر ا  إلى مكة المكرمة و 
اإلخوا  المتناااكرااا  المتباااعاادا ي محمود ةبااا  الرتحاااوي 
رئيس الساااااااااااااال ة في رام هللا وخالد ملااااااااااااااعل الحمساااااااااااااااوي 
المختِ د  زة لتكو  ورقة لمصاااالحة  ير فلساااا يني على 
أ  وحدة الهدف والصااااااااد هي الساااااااابيل وهي المبتغى بعد 

ثير ال ا عساااااااااااااى ولعل تكو  الخ وة الجديدةي التي مع  
من إساااااتغراب العقالء في المجتمع الدوليي أزعجت اإلدارة 
األمير ية وإسااااااارائيل في وقت واحد بد  تلاااااااجيعهاي ونعني 
بها اإلتراق الذي تم التو اال إليه في  زة بين حر ة "فتح" 

 2014أبر ل ونيسااااااااااااا    23وحر ة "حما " يوم األربعاء 

ة بعد ثالثة أ ام من التلااااااااااوري و قْاااااااااي بإساااااااااتبدا  العداو 
باإلتراق على حكومة إئتالفية وإجراء إنتخاباتااا عسااااااااااى 
تكو  الخ وة نوعا  من التكرير عن خيباات أمل سااااااااااااااااابقاة 

فلسااااااااااااااا ين رام هللا" و"فلسااااااااااااااا ين  زة"ي مع مالحظاة أ  "ب
اإلتراق الملااااار إليه هو الحد األدنى من الكثير الذي  ا  
ير دي لهما خادم الحرميسن اللر ريسن قبل حوالى ست سنوات 

فبراير  8عناادمااا أحاااط إجتماااعهمااا في مكااة المكرمااة يوم 
 برعايته ودعمه ونصائحه وحدبها 2007وشباط  

ار األسدي  وأليس  ا  من األفْل أ   قو  الرئيس بل 
بعدما بدأ الغْاااااااااااار اللااااااااااااعبي من سااااااااااااوء تعامل األجهزة 
المتوترة  أخذ صر قه نحو الترجر للصااااااااااااااديق الوفي والكر م 

والعائلة وخصو ا  في أوقات اللدة لسور ا اللعر والدولة 
العامة واللااااخصااااية وإحداها تلك التي نلااااأت عن تداةيات 
الدور األسااااادي في لبنا  إبنا  وأجهزة وإساااااتصاااااغارا  بعد أب 
وجيش وهيمناااة وماااا أفرزي هاااذا الااادور من فواجع ووالءات 
 ير  ر مةي إ  ما تراي هو المناسر وإنني أضع بين يد ك 

لمسااااتند إلى ضااااميرو وحر ااااك على ما يراي رأ ك السااااديد ا
بلد لك في ذمته شاااااااااااعبا  ونظاما  مكرمات ال يدري بها أحد 

 وال هي موث قة في ملراتا
ح  وأليس  ا  من األكرم للجار اإليراني األخذ بالنصااااااااااااس

ح أسااااااداي الملك عبد العز ز مباشاااااارة  بن عبد هللا تلو النصااااااس
للرئيس محمود أحماااادي نجاااااد وبااااالااااذات يوم لقي الرئيس 

يراني من خادم الحرميسن اللااااار ريسن في القمة اإلساااااالمية اإل
في مكاااااة المكرماااااة لرتاااااات من التكر م المتميزي أو عبسر 

كم النجااادي»قنوات خليجيااة نقلاات إلى أهاال  ثم بعااد  «الحا
كم الروحاااااني»ذلااااك إلى  الحاكم »وقبلهمااااا إلى أهاااال  «الحا

كم الخااااتمي»و «الرافسااااااااااااااانجااااني الرا  التي تجعااال  «الحا
ة مسااااااااااتقرة ما دامت إنلااااااااااغاالت إيرا  تنتهي عند ال مأنين

ر أحالم ثورتها وت لعاتها النوو ة  نها ة حدودها فال تصااااااااادِ 
ومغامرات حرساااااااااااااااها إلى  ل أر  عربية تر  في تربتها 
المذهبية أنها  ااااااااااالحة للحرث والغر  بأمل الق د الذي 
أثبتت المحاوالت والمغامرات المؤذ ة أ  محا ااااااااااااايله  ير 

لى درجاااة من المرارةا وهاااذا على نحو ماااا وفيرة وثمااااري ع
 قاااسااااااااااااااايااه اليمن وتعاااني منااه البحر ن و كتوي منااه لبنااا  
وتْااااايع فيه مهابة العراق و تصااااادع فيه الساااااودا  وتتناثر 

 سور ا بسببه و ادت مصر تقع في محارقها
العز ز على مد   بن عبد هللا لقد ساااااااااااااااعى الملك عبد

لم الكيا  المعنوي لأل متيسن من ساااااااااااانوات من أجل أ   سااااااااااااس
األذ  ومن دو  خراب الد ار وساااااااااااقوط األرواح وتلااااااااااار د 
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النا  وتع يل األعما ي لكن السااااااااااعي من أجل أ  يثمري 
 حتااااه إلى وعي األصراف التي  اااا  باااذس  الساااااااااااااااعي من 
أجلهاا وعندما ال  حدث ذلك فإ  هذي األصراف وبالذات 
من إيرا  إلى سااااااور ا فالعراق ولبنا  وفلساااااا ين والسااااااودا  

ا واليمن ومصر تكو  شار ت وعن  امل تصميم في وليبي
تع يل التنمية وتسااااااااااااااببت في بعض هذي الدو  في تقر ر 
شاااااااااااارائح عر ْااااااااااااة من ملااااااااااااارف البؤ  وهم الذين  انوا 
سااااااااااااينعمو  بالتنمية من خال  السااااااااااااياحة واإلسااااااااااااتثمارات 

 الخليجية على أنواعها وأرقامهاا
ه العز ز من دو  أ  يثني بن عبد هللا ولقد سااااااااااااعى عبد

عن موا ااااالة الساااااعي عدم وفاء الصاااااديق األمير ي بوعدي 
وتأخذ المبادرة العربية للسالم صر قها إلى التنريذا و وا ل 
الساااعي مع القادة األوروبيين الذين  سااارعو  خ ى التقرب 
من المملكة عندما تكو  أوضااااااااااعهم اإلقتصااااااااااد ة مرتبكة 
و اااااااناعات بعض معاملهم متراجعة وفي المقابل الميزانية 

لعاااماة للاادولاة بااإلنتعااال الاذي جااءت عليااه ميزانيااة العااام ا
 ا2014

وأمام هذي الظاهرة التي هي المظلة الواقية والساااااااااااااااياه 
بن  هللا الحااار  يبقى األماال معقودا  على همااة الملااك عبااد

العز ز الاااذي  اااأمااال المرء المكتوي باااأالعيااار قياااادات  عباااد
ماصااَدرةي تدير شاؤو  البالد والعباد بأمزجة متقلبة وإرادات 

أ  نلاااااااااااهد معه في الذ ر  العاشااااااااااارة بدا ة ق سد ساااااااااااعيه 
الملاااااكور صوا  سااااانوات مْااااات والذي هو من أجل خير 
األمتيسنااا ومسااتقبل األجيا  التي ير د لها حياة خالية من 
التناحر والصراعات والمنازالت التي ال تتسبر بغير تدمير 

 هللا عمرياالبنيا  وإراقة دم اإلنسا ا سدد هللا خ اي وأصا  
 4201( )نيسان أبريل 23 بتاريخ« األوسطالشرق »صحيفة  لُكتبت 

     

ر حقه منذ   سنة 71اللبناني المصاد 
في لحظااات التااأماال في أحوا  األ ااام الصاااااااااااااااعبااة التي 
 عيلها يوما  بعد يومي عدا انرراجات عابرةي  قار  المواصن 

مواصن اللبناااني بين حقااه في اختيااار رئيس البالدي وحق ال
المصااااااااااريي على ساااااااااابيل المثا  ال الحصااااااااااري في اختيار 
الرئيسي و سااااااااتخلص من هذي المقارنة أ  حقه مصاااااااااَدري 
وأنه في نها ة األمر ضااااااااااحية األمر الواقع الذي  ررضااااااااااه 

مائة وبْااعة نواب أع اهم الدسااتور الجائري الذي  ااحح 
أكتوبر/تلاااااااااار ن األو   -مؤتمر ال ائد وساااااااااابتمبر/أيلو  

 حق اختيار رئيس البالدا -ينه   بعض مْام1989

وب بيعة الحا ي فإنه عندما ينحصر أمر مصير رئيس 
لكل اللبنانيين في أشاااااااااااااخاص تؤ د الممارساااااااااااااات أنهم في 
موضاااااااااااااااوع اختيار رئيس البالد  مثلو  تقليد ا مناصقي وال 
 مثلو  حبيقة مواقد شاارائح عر ْااة من الرأي العام الذي 

أو متأثر ني وإنما  منحهم الصاااااااااااااااوت والثقة  ونهم ملتزمين
 مثلو  أهواء وإرادات جهااات  ير لبنااانيااة وليس مااا ير اادي 
النا ي فإ  الرئيس في حا  انتخابه سيكو  رئيس علرات 
صبخوا في الكواليس ملعوبا ساااااياسااااايا جيء بموجبه الرئيس 
الذي على ماليين النا  القبو  به بصااااااااااااااارف النظر عن 

 و تارأيهم وعن أنهم لم  لار وا في عملية التص
وأل  األمر على هذا النحوي فإ  النواب المائة وبْعة 
وعلاار ن موزعو  في معظمهم على أحزاب وتيارات تعتبر 

ي  رعلو  مااا «الغير»لبناااا  ثااانياااا و يري أوال مع تنوع هااذا 
يؤمرو  بااااها واألخ ر في هااااذي األوامر هو عاااادم البيااااام 
بواجر ليس من حق النائر من حيا الحس المساااااااااااااااؤو  

هي لكنه في المقابل تنريذ أمر  صاااااااال إليه بصاااااااايغة البيام ب
االستدعاء أو الوشوشة أو  لمة سرا وعندما تكو  األمور 
على هذا النحو وال  كو  هنالك إلزام للعْااااااو في البرلما  
بحْاااااااااااااااور الجلساااااااااااااااة وإلزام باالقتراع في حا   ا  هنالك 

 باأل اااااو يتصاااااو تي وفي حا  لم  حْااااار و قترع و لتزم 
ا تكو  على هذا النحوي فإنها تسااااااااااااااتوجر إ  األمور عندم

أ  تتم محاساابة النائر وإشااهار موجبات المحاساابة التي قد 
تصااااااااااال إلى إساااااااااااقاط العْاااااااااااو ةا وبالعودة إلى القو  بأ  
اللبناني مصاااااااااااَدر رأ ه في موضااااااااااوع اختيار رئيسااااااااااه فيما 
المصااريي على ساابيل المثا ي  ملك حق إبداء الرأيي بات 

العر من جانر بعض من الْااااااااروري في ضااااااااوء هذا الت
أعْاااء البرلما  اللبنانيي انتزاع حق أثبتت الممارسااة أنهم 
ليساااااااااوا جدير ن بامتالكهي وإجراء تعديل دساااااااااتوري في هذا 
اللااااااأ ي بحيا يتم انتخاب رئيس البالد من ِقبل اللااااااعرا 
وحتى التمديد االضااااااااااا راري للرئيس فترة زمنية محددة من 

ي وبإشاااااااااراف األسااااااااالم أ   كو  من خال  اساااااااااترتاء شاااااااااعب
مراقبين دوليين تااااأمينااااا للنزاهااااةا وإلى ذلااااكي فااااإ  العملياااة 
اإلنتخابية هذي تجعل الرضاااااااا سااااااايد الموقدي وال  عود هذا 
المواصن أو ذاو  لااااااااااااكو من أنه ال دور له في من يترأ  

مصااااَدر من نواب ينلااا و  قبل « الدور»البالدي أل  هذا 
مثير للدهلااااة العملية اإلنتخابية ثم يتكاسااااالو  بعد ذلكا وال
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هو أ  الحياة الد مقراصية هي الذر عة التي في إصارها تتم 
عملية المصاَدرة إلرادة اللبنانيا لكن بعد التأمل في صبيعة 
العملية اإلنتخابية نر  أ  الذي  حدث هو مصاَدرة إرادات 
متعااددة الملاااااااااااااااااربي حيااا هنااالااك صرف دولي أو إقليمي 

تيار سياسيي وهذي  مصاِدر إرادة زعامة حزب أو حر ة أو
الزعامة تصادر من خال  نواب في البرلما  إرادة المواصن 

 العاديا
منذ شااااااااهر ال يتم االلتزام بانتخاب رئيس جديد للبنا ي أل  

ال  مار  « المنحة الدسااااتور ة الظالمة»البرلما   اااااحر هذي 
الواجري و نتهي األمر إلى أ  هنالك برلمانيسن اثنيسن ومزاجيسن 

فيماااااا ماليين من اللبناااااانيين ال حق لهم في هاااااذي  مختلريسني
 اللحظة التار خية من حياة الوصنا

وبينماااااا تكو  الحاااااا  على هاااااذا النحو في لبناااااا ي  كو  
ماليين المواصنين في مصااري على موعد لكي  ختار  ل منهم 

الرتاح السااااايسااااايي أو حمدين  اااااباحياا اختيار  الملاااااير عبد
من دو  إمالءات أو فر  بمااالء اإلرادة واالعتزاز باااالنرس و 

إرادات خارجيةي  أ   قو  مسؤو  إيراني إ  حدود إيرا  تصل 
إلى جنوب لبنا ي مع مالحظة أ  هذا المسؤو   عبر عما هو 
حااا ااااااااااااااال منااذ عقاادين من الزمني إال أ  ترداد التااذ ير بهااذي 
الحبيقة يوقظ المرارة في نرو  الكثير ني فْاااااااااال  عن أ  دائرة 

رس اللبنانية في صبيعة اختيار الرئيس اللاااااااااك تتساااااااااع داخل الن
الذي ساااايحكم ساااات ساااانواتم هل ين بق عليه التو اااايس بأنه 

نع في لبنا » نع للبنا »أم إنه «  اااااااا ؟ وللتأكيد على أنه « اااااااا
نع في لبنا » نع للبنا »وليس « رئيس  اااااااااااا ال بد من «  اااااااااااا

إع اء المواصن اللبناني الحق في أ  ينتخر هو رئيساااااااااهي  ما 
را ومثل هذا الحق  ريل بوضاااااااع األمور هي الحا  في مصااااااا

في نصاااااااابها والكيا  في أما ا وتلكي في أي حا ي خال اااااااة 
أفكار متداولة بين اللبنانيين الذين في  ل مرة  حين فيها موعد 
االسااااااتحقاق الرئاسااااااي  جدو  أنرسااااااهم على الهامشي مع أنهم 

ساااااانة  71ي أي منذ 1943أ ااااااحاب حق انتازع منهم منذ عام 
ربيع »با بالثغراتي و اااار لزاما اساااترجاع الحق اساااتقالال ملاااو 

إذا جاااااز القو ي حتى لو ت لاااار األمر إعتماااااد « دسااااااااااااااتوري 
التجنيس الذي على أساسه يتساو  المسلمو  بمذهبيهم السني 
واللااااايعي مع المسااااايحيين بمذهبيهم الكاثوليكي واألرثوذ سااااايا 
وبذلك  صاااح القو ا  رى اللبنانيين الحائر ن الصاااابر ن شااارور 

 تالعر بهماال
 4201( مايو )أيار 10 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 النهاية الطبيعية للتعاهد باإلكراه
  2014مايو/أ ار  24إنقْى في لبنا  اليوم والسبت 

عهد رئاساااااي  ا  نصاااااره األو  ساااااوري الهو  من باب ردس 
الجميل ثم بات النصاااد الباقي في حالة  اااحوة أعاد فيها 
دي من  رئيس البالد ميلاااا  ساااليما  ترتير األولو ات وقصاااس
ذلااك أ    وي اليوم األخير من العهااد بتبرئااة ذمااة  اااملااة 

الوضاااااااوح  على  اااااااعيد الوصن ثم ال ائرةا وهذا  ا   ثير
وبكامل اللاااااااااااااااجاعة في خ اب الرئيس العاشااااااااااااااار للبنا  

سااانة هي عمر  71المساااتقل ميلاااا  ساااليما ا وعلى مد  
اإلساااااااااااتقال  للبنا  لم يهنأ بنعمة اإلساااااااااااتقرار أي عهد من 
عهود علاارة راساااء تعاقبوا على الترا  فْااال  عن إثنين 
إنتاخبا وإ تيال أحدهما بلاااااااااير الجميل من دو  أ  يتسااااااااال م 

لم والثاني ر نيه معو  الذي تسل م لكنه المنص ر ثم لم  سس
لم  سااااااااالسما وللتذ ير فإ  العلااااااااارة الذين تعاقبوا على سااااااااادة 
الرئاساااااااة ولم  حققوا للنا  اإلساااااااتقرار المنلاااااااود وال للوصن 

الخوريا  ميل شمعو ا  ةهما بلار الصغير التقدم المأمو  
فؤاد شاهابا شاار  حلوا ساليما  فرنجيةا إليا  سار يسا 
أمين الجميل ونتيجة إ تيا  شااابيقه بلاااير ا إليا  الهراوي 
ونتيجااااة إ تيااااا  ر نيااااه معو  ا إمياااال لحودا ميلااااااااااااااااااا  
سليما ا ثالثة أتوا من المؤسسة العسكر ة وشهابا لحودا 

 -فرنساااية  -ساااليما   وسااابعة أتوا برعل معادالت أمير ية 
 فاتيكانيةا ولوال المسعى المحمود للمملكة العربية السعود ة

أكتوبر/تلااااااااااااااار ن  22و «إتراااق ال ااائد»المتمثاال بااإنجاااز 
  لكانت عقارب ساااااعة اإلسااااتحقاق الرئاسااااي 1989األو  

توقرت عند عهد أمين الجميلي ولكا  لبنا  ساااااااااااااايصاااااااااااااابح 
بالرعل دولة فاشاالة في الحد األقصااى أو دولة فقدت الهيبة 
والمكانة مثل ما ساااينتهي إليه مصاااير ساااور ا التي  ا  في 

 التصرف  رجل دولة وليس  رئيس مخررا مقدور حاكمها
تساال م قائد الجيش العماد ميلااا  سااليما  الرئاسااة برعل 
الراعل الساااااااوري واإلرتْااااااااء اإلقليمي والساااااااكوت الدوليا 
ووجد نرساااااااااااه  ير قادر على ترجيح  رة القرار المساااااااااااتقل 

اإليراني الحقااا  الااذي يرهق  -على  رااة اإلرث الساااااااااااااااوري 
على مد  خمس ساااااانوات من الكاهلا وعندما لم  ساااااات ع 

معااالجااة تعقياادات هااذا اإلرث فااإنااهي ولكونااه ال ير ااد تماادياادا  
لواليته  التي أرادها بسااعي حثيا لها الرئيس السااابق إميل 
لحود والرئيس األسبق إليا  الهراويي إرتأ  التصرف قوال  
وعمال  على نحو تعبير اللاااااااعر العربي وفلياسااااااعد الن ق 
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دا  في ذلك إلى وجدانه وضميري إ  لم تاسعد الحا   مستن
وقناعاته بادئا  بالنق ة األكثر  اااااااااااااااالبة وهي إساااااااااااااااتئثار 

بمسااااااااااتلزمات القرار وهما السااااااااااالح واإلرتباط  «هللا حزب»
بالنظام السااوريا وحو  األمر سن قا  ِمن الكالم الذي قوبل 
بأشااد منها ولم  قتصاار األمر على م البته بإحتواء سااالح 

تيجية دفاةية مسااااااتقو ا  بخ وات المقاومة من خال  إسااااااترا
نوةيااة أهمهااا الِهبااة المليااار ااة الساااااااااااااااعود ااة بتعز ز قاادرات 

هللا" بإساااااااااااااااترجاع  الجيشي وال أ ْاااااااااااااااا  على م البة"حزب
ب نحو النق ة األكثر  مقاتليه من ساااااااااااااااور اي وإنما  اااااااااااااااو 
حساااسااية وهي المعاهدة التي أبرمها الرئيس إليا  الهراوي 

سااااد وتم التوقيع عليها في مْاااا را  برغبة الرئيس حافظ األ
دملااااق من جانر الرئيساااايسن في مثل هذا اللااااهر من العام 

 مايو/أ ار ا 22ويوم  1991
وفي هذا الصااااادد رأيسنا الرئيس ميلاااااا  ساااااليما  وفي 

متراد ا  التسميات  -اللهر نرسه ربما متعمدا  ذلك  قو  
ع من  - قبل ثالثة أسااااااااااااااااابيع من إنتهاء واليته أمام جمس

إ  العالقات »سااااااااااااارراء والقنا ااااااااااااال اللبنانيين الوزراء وال
المميزة هي مع  ل من الساااااااااااااااور ين وليس مع جزء من 
اللااااعر السااااوري  ما  جر إعادة النظر باإلتراقات التي 
أابرمت قبل التمثيل الدبلوماساااااااااااي مع سااااااااااااور ا و قصاااااااااااد 
المعاهدة  ألنه بات هناو تبادا  دبلوماسي وتعارا  في 

األمين العام للمجلس المقابل بين دور السااااااااااااااارير ودور 
السااااااااوريا  ما  جر النظر في أمور  -األعلى اللبناني 

 ا«أخر ااا
هذا الكالم ما  ا  ليقا  قبل أ  تبدأ اإلنتراضاااااة في 
ساااااور ا على النظام لكن ليس معنى ذلك أ  الكالم ليس 
ضااااااااا   حبيس الصاااااااادوري وذلك أل  المعاهدة فارضاااااااات فرس

ذا جااااازت على الرئيس إليااااا  الهراوي وأنهااااا  اااااناااات إ
المقااارنااة مثاال تلااك المعاااهاادة التي فرضاااااااااااااااهااا الكرملين 

بود ورني  على الرئيس أنور  - وسيغين  -وبر جنيس 
 الساداتا

والذي حصاااال هو أ  اإلتحاد السااااوفياتي خلااااي بعد 
النا ااااااااااااااار أ  تنقلر  الوفاة المراجئة للرئيس جما  عبد

مصااااااااااااااار الرئيس الخَلد أنور السااااااااااااااااادات على االتحاد 
رد على اللاااااااجرة األمير ية فساااااااارع ومن الساااااااوفياتي وتغ

قبل أ  يتوقد الدمع في ملقي المصااااااااااااااار ين حزنا  على 
الرحيل المراج  لرئيسااااااااااااهم وخوفهم من المصااااااااااااير  و  
البلد في حالة إحتال  جزء من أرضااااااااه وساااااااايناء  و و  
لة في قناة الساااااااااااااااو س التي  حقق المرور  المالحة مع  

السااادات إبرام فيها دخال  بالعملة الصااعبةي وفَرَ  على 
معاهدة بأمل أ   كبل بها اإلرادة المصاااار ة فال تسااااتبد  

 االتحاد السوفياتي بالوال ات المتحدةا
وبالنسااابة إلى الرئيس حافظ األساااد فإنه خلاااي بعدما 

الذي ما  ا  ليانجز لوال  «إتراق ال ائد»أمكن إنجاز 
بن  مكااااا  اإلنعقاااااد والساااااااااااااااعود ااااة  وجهود الملااااك فهااااد

وانه وتمنيات شاااااعر المملكة عموما ي أ  العز ز وإخ عبد
 سااااااااااتقوي الحاكم اللبناني عهدا  بعد  خر بأجواء اإلتراق 
الملااااااااار إليه وروحية  اااااااايا ة بنودي المتزنة ف لر من 
الرئيس الذي إختاري دو   يري وأي إليا  الهراوي  إبرام 
معاهدة مع سااااااااور ا و ا  األخير راضاااااااايا  مسااااااااتكينا  وتم 

مايو/أ ار  22في دملاااااااااااااااق يوم و التوقيع على المعاهدة
  بمثااال التوقيع من جاااانااار الرئيس السااااااااااااااااااادات 1991

مااااااايو/أ ااااااار  27والرئيس بود ورني في القاااااااهرة يوم و
مع فارق أ   «معاهدة  ااااااااااااداقة وتعاو  »  على 1971

الساااااااااادات عندما وضاااااااااع توقيعه  ا  في الوقت نرساااااااااه 
 ْاااااااااااامر نقْااااااااااااا  للمعاهدة بحيا يلغيها في أو  لحظة 

ا  انت معاهدة مرروضااااااااااااةي بينما الرئيس مناساااااااااااابة ألنه
ث المعاهدة  الهراوي وضااع توقيعه وهو متيقن بأنه ساايورِ 
إلى من سيليه وهو  ا  الرئيس إميل لحود وقائد الجيش 
قبل الترا  مثل الرئيس ميلااااااااا  سااااااااليما   الذي أبد  
وما زا  بعدما بات رئيسااااااااااااااا  سااااااااااااااابقا  الحرص على هذي 

لاااااا  ساااااليما  ين ق قبل المعاهدةا ثم ها هو الرئيس مي
ثالثة أسااااااااااااااااابيع من إنتهاء واليته رفْااااااااااااااااا  إلساااااااااااااااتمرار 
المعاهدةا وهو لو  ا  في إساااااات اعته أ   رعل ما فعله 
الساادات لكا  أصلق الصاوت عاليا  منذ أ  تسال م م البا  

 بحصر العالقة مع سور ا في إصار السرارتينا
أما لماذا ضيق الرئيس ميلا  سليما  من المعاهدة 

عدم التكافؤ بين ال رفيسن المتعاقديسن في مْااااااااااااااامونها فل
وظروف إنعقادها لجهة الملااااااااااااااااعر والنوا اا وهذا حوله 
كالم الحقا مع  ثير التقدير للرئيس ميلاااااااااا  ساااااااااليما  
الذي حاو  و اعذر وسااااااااااجل في الملااااااااااهد الرئاسااااااااااي أنه 
الوحيد الذي  ساااااتعجل الرحيلااا وإلى درجة اإلحساااااا  

 بالررحا
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أخيرا  إندمل بعض اللااااايء جارح اإلنقساااااام الرلسااااا يني 
وتتجلى أهميته في رد الرعل الهساااااااااااااااتيري الذي أ ااااااااااااااااب 
نتنياهو ألنه  ا  في  ا ة اإلرتياح على مد  سبع سنوات 

  على إنقساااااامه برعل عجاف للصاااااد الرلسااااا يني المحزو 
سااور ةي وعندما إسااتعاد اللاابيقا  الوعي  -إ راءات إيرانية 

وقررا اإلنتصاااااااار على النرس وإرتْااااااااء ما ير دي اللاااااااعر 
الرلسااا يني لقادته فإ  نتنياهو أر ى وأزبد وهدد وبدأ حملة 
دبلوماساااااااااية دولية تساااااااااتهدف عدم تعامال اإلدارة األمير ية 

الجاادياادة التي حلاات محاال والاادو  األوروبيااة مع الحكومااة 
ي بل إنه رفض الساااااماح «حكومة  زة»و« رام هللا»حكومة 

في حكومة المصاااااااااااااااالحة « حكومة  زة»لثالثة وزراء من 
المحمود حاااااادوثهااااااا من العبور إلى رام هللا ألداء اليمين 
الدستور ة األمر الذي جعل هؤالء يؤدو  اليمين من خال  

رارا  الزةيم ي على نحو ما فعل م«فيديو  ونررنس» الااااااااااااااااااااااااااا
الرلسااااااااااااااا يني الراحل  اسااااااااااااااار عرفات الذي صالما خاصر 
مؤتمرات قمة عربية عبسر شاشات الرْائيات أل  إسرائيل 
تحا ر مقر سل ته الوصنية في رام هللا وهو حصار أنهته 
بتسميم هذا الرمز المتميز للنْا  الرلس يني والذي إبتكر 

لمبااادأ القاااائماااة على ا« الااادبلومااااساااااااااااااااياااة العرفااااتياااة»ظااااهرة 
ال  ق عهاا مع أحدي وهي « شاااااااااااااااعرة معااو ة» بالمعروف 

ظاهرة حققت مراعيلها إلى أ   بت عندما إ اااااااااااااا د أبو 
عمااار إلى جاانار أبو عادي في مغااامرة  زوة الكو ات يوم 

ال أعيد تكرارها من جانر أي مغامر  1990أ ساااااااا س  2
 عراقي بعد ال ا

التي ساااايؤديها في «  ااااالة السااااالم» وال  وفي ضااااوء
حز را  /يونيو 8ة الراتيكا  بعد ظهر  د واألحد حاضااااااااااااااار 

البابا فرنسااااااااايس الرئيس محمود ةبا  ورئيس   مع 2014
الدولة في إسااااااااارائيل شااااااااايمو  بير ز والتي هي إحد  ثمار 
ز ارة الحج التي قام بها رئيس الكنيساااااااااااااااة الكاثوليكية إلى 
البقاع المقدسااااااااة في فلساااااااا ين وإختار أ   كو  يوم األحد 

 كو  يوم جمعة و الة المسلمين  وال يوم  للصالة  ي ال
سبت ويوم اإلجازة األسبوةية لد  اليهود  من المأمو  أ  
تبعا اإلدارة األمير ية بعض المصاااااداقية في المهمة التي 
لم تكتماال والتي أخااذهااا على عاااتقااه وز ر الخااارجيااة جو  
كيري وإساااااااااااااااتاااأنرهاااا في ضاااااااااااااااوء عتااار من جاااانااار الملااك 

معه الرئيس باراو أوباما عندما بن عبدالعز ز ساااااااااااا هللا عبد
 ذار /مااااار  28زار الر ااااا  للمرة الثااااانيااااة يوم الجمعااااة 

«  روضة خر م»وإلتقى خادم الحرميسن اللر ريسن في  2014
هللا التي صالما شهدت لقاءات زوار عرب  واحة الملك عبد

ودوليين على مساااتو  القمةا وفي حا   ااادقت النوا ا فإ  
ر ة من شااأنها تمهيد الساابيل أمام الصااالة الراتيكانية الملاات

إستثنائية على مستو  أهل القمة الدولية «  الة سياسية»
العربية على هامش الدورة العاد ة للجمعية العامة لألمم  -

 -الصاااااااااالة » ي وفي تلك 2014أيلو  /المتحدة وسااااااااابتمبر
يتم الترعيل الدولي للمبادرة التي سااااااااااابق أ  صرحها « القمة

القمة الدور ة الثانية في بيروت وعارفت هللا في  الملك عبد
«ا  مباااادرة الساااااااااااااااالم العربياااةب »بعاااد إجمااااع القاااادة عليهاااا 

والترعيااااال  ماااااا هو المرتَر   كو  بتصاااااااااااااااو ااااات الااااادو  
األعْااااااااااااااااااء على قرار  قْاااااااااااااااي باااإعتباااار المباااادرة حال  

اإلساااااااارائيلية وللصااااااااراع  -موضااااااااوةيا  لألزمة الرلساااااااا ينية 
إذا  اااناات هنااالااك  اإلسااااااااااااااارائيلي عمومااا ا وحتى -العربي 

إجتهادات من بعض األصراف في شااااااااأ  بنود المبادرة فإ  
 ذلك ال  قلل من روحيتهاا

و ما أخيرا  إندمل بعض اللاااااااااايء الجارح الرلساااااااااا ينيي 
لك إبتداء من يوم الثالثاء   3فإ  الجارح المصاااااااااااااااري سااااااااااااااا

مرحلة اإلندما  باإلعال  رسااميا  عن  2014يونيو/حز را  
المصر ة التي حصل فيها الملير  نتائج إنتخابات الرئاسة

أي  23,780,104عبدالرتاح السيسي من األ وات على 
 في المئة من األ وات الصحيحةا 96,91

وحيااااا أ  اإلنتخااااابااااات تماااات في أجواء من العرو ااااة 
والحماسااااة وإقبا  نسااااائي  ير مساااابوق وشااااهادات مراقبين 

  عرب ودولييسن ومحلييسن على نزاهة العملية اإلنتخابيةي فإ
النسبة المئو ة التسعينية التي صالما  انت موضع التساا  
وأحيانا  السااخر ة في أزما  عربية مْاات لم تعد  ذلك في 
مصاااااارا وبقدر ما أ  الحدث اإلنتخابي المصااااااري المتمثل 
بالروز المبهر للملاااااااااااااااير السااااااااااااااايساااااااااااااااي واإلبتهاه التلقائي 
للمصاااار ين عدا ال يس اإلخواني برئيسااااهم السااااابع ومحمد 

جما  عبدالنا ااري أنور الساااداتي حسااني مباروي  نجيري
محمد مرسيي عدلي منصوري عبدالرتاح السيسيي إضافة 
إلى ترا  المجلس العسااكري ببيادة الملااير محمد حسااين 
صن اوي بتكليس من الرئيس حساااااااااااااااني مبارو لرترة زمنية 
محدودة   ا  نق ة إنتقا  أولية للمصااااار ين من الهم والغم 

وعلى المصااااير فإنه في الوقت نرسااااه والخوف على الحياة 
وقرة تأم ل فإ  يت لع خاللها المصاار و  المبهورو  بحنكة 
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رئيسهم الجديد إلى لحظة تحقيق الما ي  ما أنهم بنزولهم 
العروي إلى الميادين أزالوا  ثار الوقائع المؤلمة التي حدثت 
فيها على مد  سااااااااااااااانتين وإظهارهذي الميادين بأنها لتللد 

لتعبيرعن الررح واإلساااتبلاااار خيرا  بما هو في ِعلسم القلوب وا
رئيساااااااااااهم الجديد الذي  ملك إرادة التغيير نحو األحسااااااااااانا 
هها إليه الملك  وسااااتبقى مْااااامين الرسااااالة البرقية التي وج 

العز ز و انت األولى لمجرد إعال  الروز  بن عبد هللا عبد
 -نموذجا   ير مسااااااااااااااابوق في أدبيات العالقة المصااااااااااااااار ة 

ود ة على مر الِحقري ليس فقن لعبارات ناصاااااااااااااااح الساااااااااااااااع
المحر والغيور اللااابيهة بعبارات النصاااح من جانر الملك 
المؤساااااااااااااااس عبدالعز ز لمن بعدي من األبناء الملووي وإنما 
لتْاااامين التهنئة دعوة إلى عقد مؤتمر للمانحين لمساااااعدة 

و ل من يتخاذ  »مصااااار على تجاواز أزمتها اإلقتصااااااد ة 
م مصر ال   «امكا  له بيننااااعن دعس

وأما الجرح الذي ال يدري اللبنانيو  هل سيندمل و يس 
ومتى وبااأي دواء ٍعلسمااا  بااأ  الحاااجااة هي إلى بلسااااااااااااااام أل  
جرثومااة العناااد والتحااد ااات تو لاات في األوردة وإلى درجااة 
أ  الجرح دخل حالة التساااااااااممي فإنه الناتج عن أ  قصااااااااار 

رع سااااااكنه الرئيس الرئاساااااة اللبنانية بات مهجورا  بعدما ساااااا
الربا  الحكيم الذي ال » المنتهية واليته ميلااااا  سااااليما  أو

ه م له سااو  المصاالحة العليا لبالدي وتعز ز الوحدة الوصنية 
بين أبناء شاااااااعبه والساااااااهر على ت بيق الدساااااااتور والساااااااير 

على نحو تو يس السرير « بلبنا  نحو الرخاء واإلستقرار
ي لهي إلى سااارعة الساااعودي لد  لبنا  علي عوا  عساااير 

اإلنتقا  من القصااااااااااااااار ألنه  ير مت لع إلى تمديدي تار ا  
الرموز السااااااااااااااياسااااااااااااااية والحزبية في ال ائرة المارونية على 
عراكها  الما  وتناورا ي ال يترقو  على مرشااااااااااح  مأل الرراغي 
تار ين الغصااة  ما أوجزتسها ةبارة الب ر رو الماروني مار 

محاااوالت توفيق من بلااااااااااااااااارة ب ر  الراعي الااذين خااذلوا 
تسااااااتقر في الحلق « عندما نراي مقرال  تاجرح  رامتنا» جانبه

في إنتظااار من يرفااد اولئااك الرموز بنصااااااااااااااايحااة أقرب إلى 
التحاااذير وفحواهاااا أنكم لساااااااااااااااتم  العبين أهال  للعباااة وأنكم 
نع  مساااكونو  باألسااالوب الذي أنتج رئاساااات للبنا  من  اااا

ل باإلنتخابات التي سااااااااااااااور ا األسااااااااااااااد ة أبا  راحال  وإبنا   كم
ج الوالد الراحلي فْاااااااااااااااال  عن أ  اإلعتقاد  ير  أجراها نهس
المعَلن عنه من جانبه وأ ْاااااااااااا  من جانر المتحلقين حوله 
اري المْاااااامو   هو أ  الوال ة الرئاسااااااية الثالثة للرئيس بلاااااا 
حصوله عليها في ظل أربع سنوات من التدمير والتهجيري 

األزمة إلى أ  تلاااااااااااااااتد ذات صابع وقائي وأنها ت يل أمد 

فتنررها وهكذا فإنه برعله هذا المقرو  بعدم إسااااكات مدافع 
التأدير للمنترْاااين على النظام في صو  البالد وعرضاااها 
ار ة هي األشاااااد بين  ااااادمات  تكو  صبيعة الصااااادمة البلااااا 
كثيرة عاشااااااااااتها األمة على مد  بْااااااااااعة عقود من الحا  

الرواجع والخيباتا المايل البالغ المرارة الحافل ب -العربي 
 لعل وعسى  كو  الحا  التي مستبيما  وأقل مرارةا
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 هواياتهم في الزمن العصيب والمزاج الصعب
فاجأ الرئيس السااااااايساااااااي بني قومه بالظهور الر اضاااااااي 
األو  له عندما قاد وهو على دراجة هوائية ِبْاااااااااااااع مئات 

«ا  ماراتو  الدراجات الهوائية»كر ين والمدنيين من العسااااااااااااااا
و ا  منظري الفتا   ما سااااااائر الملااااااار ين حيا أ  الرئيس 
يرتدي قميصاااا  أبيض لزوم المناسااابات الر اضااايةا ولكي ال 
تكثر الترساااايرات والتغر دات الساااااخرة أل  المزاه المصاااري 
عموما  يترنن في النكتة و سااااااااااات يع في لحظات إساااااااااااتنباط 

ر ألي حدثي فإنه ربن ظهوري الماراتوني هذا ترساااير سااااخ
بجزئية من ملااروعه لساانوات الرئاسااة تتعلق بتوفير ال اقة 
وتخفيس حدة اإلزدحام في شاااااااوارع القاهرة والتي لم  خرد 

حتى أ  « األوتوبيس النهري »وال « المترو»من وصاااأتهاااا 
أحاااادهم صرح في إحااااد  المرات فكرة األخااااذ باااااألوتوبيس 

رهاااا من األفكاااار لن تجااادي ماااا دامااات ال اااائرا وهاااذي و ي
القاهرة على أهبة أ  تتجاوز خال  ثالث سااانوات الخمساااة 
علر مليونا  نهارا  فيما هي ال تتحمل أكثر من نصد هذا 

 العددا
أراد الساايسااي القو  ما معناي إ  األخذ بعاله إسااتعما  
الااادراجاااة الهوائياااة يوفر الماااا  والجهاااد وال ااااقاااة والحوادث 

 عن أنه  ساااعد في إبقاء األجسااام بعيدة المأساااو ةي فْااال  
منة الزائدةا وحيا أ  هنالك إرتياحا   ير  عن الترهل والساااااا
مساابوق لد  المصاار ين للظاهرة الساايساايةي فإ  من الجائز 
أ   قرر أحد مصااارف القاهرة بل وربما أكثر من مصاارف 
في مصااااااااار األخذ بركرة ترو ج إساااااااااتعما  الدراجة الهوائية 

حا ل حديثا  في بر  انيا حيا نر  في على نحو ما هو 
كثير من سااااااااااااااحات المدينة وبالقرب من أساااااااااااااوار حدائقها 
والمناصق السااااااكنية عموما  مح ات مخصااااااصااااااة للدراجات 
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الهوائية في إسااااااااات اعة َمن ير د إساااااااااتعمالها وال ير ر في 
اإلقتناءي دفسع بد  عندما  ررغ من إساااااااااااتعما  الدراجة التي 

ها ونقو  ذلااك مع األخااذ في تحقق لااه الحرااا  على لياااقتاا
اإلعتبار أ  قانو  السير ين بق على الدراجة الهوائية  ما 
على النااار ااة  مااا على السااااااااااااااايااارةي أي بمااا معناااي ال  كو  
إسااااتعما  الدراجات هذي بال ر قة العلااااوائية والعكسااااية  ما 
الحا  في لبنا ا و ساااااااااااااااتغرب المرء  يس أ  معظم وزراء 

التابعة للوزارة أخرقوا في  الداخلية وقادة شاااااااااااااارصة السااااااااااااااير
إجبار مساااااااااااتعملي هذي الدراجات على اإللتزام بالقانو  فال 
 سيرو  عكس اإلتجاي وال  حترمو  اإلشارة الْوئيةا لعل 
الوز ر الحالي نهاد الملااااااااااااااانوق  ونه من المقدامين يهدي 
اللبناااانيين اإلجراء الاااذي  حتااااه إلى قرار مناااه وليس إلى 

 و إجتماعات لجا امناقلة في جلسات حوار أ
في أي حا   ا  ظهور الرئيس السيسي متقدما  مو ر 

مبعااا صمااأنينااة أمنيااة في « ماااراتو  الاادراجااات الهوائيااة»
نرو  المصااااااااااار ين وإ   انت خلاااااااااااية هؤالء أ   صااااااااااااب 
رئيسهم بمكروي إخواني ما زالت تؤرِ ق ساعات يومهما لكن 

ى ما دام فعلها الرئيس وما دام زار بنرساااااااه في المساااااااتلااااااار
السيدة ضحية إ تصاب من أفراد متوحلين ال  خافو  هللا 
م لها باقة الورد بنرساااااااااااااه أي إنه لم يرسااااااااااااال مندوبا  وال  وقد 
أو اااااااااى على إرساااااااااا  باقة الورد من باب التعاصدي فهذا 
 عني أ  الرئيس السيسي مصمم على إسباغ الثقة الكاملة 
 والجد ة في أرفع درجاتها على ما يدور في خاصريا وعلى

«  ماراتو  الدراجات الهوائية»هذا األسااااااا  فإ  ظهوري في 
هو نبيض ظهور الرئيس اإلخواني المساااااااااااااااجو  الاااد تور 
محمد مرساااااااااااااااي الذي عندما وقد خ يبا  للمرة األولى بعد 

ساااااااااترته ليقو  إنه  ير « الكاميرات»التنصاااااااااير فتح أمام 
اب من خ ر ينااااا  منااااهي بينمااااا الرئيس  خااااائد و ير هياااا 

ر محروساااااا  « ماراتو  الدراجات الهوائية» السااااايساااااي تصاااااد 
بااالعنااا ااة االلهيااة وبااالاادعوات الصااااااااااااااااالحااة لااه من األربعااة 

اللواتي إختاروي وأ ْا  من بْعة  -والعلر ن مليونا  الذين 
ماليين  خر ن فاتتسهم فر اااااااااااااااة الملاااااااااااااااار ة أو إقتنعوا أو 

 إختاروا  يريا
 وباإلضافة إلى المعاني الهادفة للظهور الماراتوني فإ 
الرئيس الساايسااي أوضااح للمصاار ين و يرهم أنه مثل سااائر 
الجنراالت الراسااااااااااااء عندي هوا ات  مارساااااااااااها في لحظات 
الترو ح عن النرس بعد أداء الواجر العسااكري الميداني أو 
بعد تزاياد منساااااااوب الْاااااااغن النرسااااااايا وإساااااااتعما  الدراجة 
الهوائية   وف بها داخل المعسااااكر حيا  ا   قود أو في 

 لتابعة لوزارة الدفاع هو أحد هذي الهوا اتاالنوادي ا
وهذي الهوا ة للرئيس الساااايسااااي تجعلني أسااااتحْاااار من 
الذاكرة ومن بعض األوراق التي هي صي الملرات الخا ة 
كيس أ  الرئيس الراحل جما  عبدالنا اااار  انت له هوا ة 
من نوع  خر  مارساااااااااااااااها داخل منزله مع اإلبقاء على هذي 

للاااااااخصااااااايةا ومن هذي الهوا ات الهوا ات ضااااااامن األمور ا
التباري مع األبناء في لعبة اللااا رنج وأحيانا   رة ال اولةا 
كما أ  التصااااااااااااو ر الروتو رافي من هوا ات عبدالنا اااااااااااار 
و حرص عناااااادمااااااا  كو  في اإلساااااااااااااااتراحااااااة البحر ااااااة في 
اإلساااااااكندر ة أو في إساااااااتراحة رئاساااااااية على رما  شااااااااص  

اط  اااور مرساااى م روح أ  تكو   لة التصاااو ر معه إللتق
ألفراد العائلةا وأما الهوا ة شبه اليومية أحيانا  فهي ملاهدة 
شاارائن أفالم أمير ية وهند ة وإ  الية حتى أنه  ا   لاااهد 
في ظروف عصااااااااااااااايبة ثالثة أفالم في الليلة الواحدة تعدِ   
بعض اللاااااايء من مزاجه الصااااااعرا وعموما  فإ  اللق ات 

اني اللاااخصاااية التي تعكس هذي الهوا ات و يرها ذات المع
كانت محجوبة عن الرأي العام أل  عبدالنا ااااااااااااااار متزمت 
في موضااااااااااوع الجد ة وليس منرتحا   ما حا  الساااااااااايساااااااااايا 
وحدث مرة أ  إقتنيتا مجموعة من الصااااااااور اللااااااااخصااااااااية 
التي تعكس الجانر اإلنساااااااااااااااني العروي منه وإئتامنت على 

رهاا وبعد رحيل الرئيس يوم  أيلو  /ساااااااااابتمبر 28عدم نلااااااااااس
ر الصور وفي مجلة  25عن  1970 «  التْامن»سنة ونلس

التي أ ااااادرتاها وترأساااااتا تحر رها في لند   التي تمثله مع 
يلهو  على رمااااااا   1952يوليو  23بعض رفاااااااق ثورة 

اللااااااص  اللااااامالي بين اإلساااااكندر ة ومرساااااى م روح وفي 
إحااد  اللق ااات   مر الرفاااق وباااتوا جميعااا  في ذمااة هللا  

ل النااا  عباادالنااا ااااااااااااااار حتى العنق بااالرماا ا ي فااإ  رد فعااس
مصر ين و ير مصر ين  ا  إعجابا  مْافا  بزةيم إعتادوا 
عليه صوا  ثماني علااااااااااارة سااااااااااانة  عيش ظروفا  عصااااااااااايبة 
يتمسك بالجد ة  ما حا  الرئيس الجزائري والراحل  هواري 
بومدين ثم الحظوا أنه مثل سااااااائر البلاااااار وأحيانا   سااااااتعيد 

الرئيس الخَلد أنور أ ااااام ال رولااااة لهوا  مع رفاااااقااااها وأمااااا 
الساااااادات فإنحصااااارت هوايته بتدخين  ليونه على شااااااص  
إساااتراحة الرئاساااة في القناصر الخير ة ومخاصبة النيل على 

نيلا إز ك  أسااااااااااا  أنهما توأما العَظَمة و ااااااااااباح الخير  ا
 عظيمااا ا  ا

وبين الجنراالت الراسااااااااااء الذين عرفستاهم هنالك الرئيس 
ام حسين الذي  انت ا لسباحة في مياي دجلةي إنما من  د 

دو  الحاجة إلى من  ساااااااااندي تحت الماء  ما حصااااااااال مع 
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زةيم الصااااااااااااين ماوتسااااااااااااي تونغي إحد  هوا اته إلى جانر 
الصااااايد حتى خال  ز اراته إلى الخارها  ما هنالك الرئيس 
جعرر نميري الذي رو  لي أنه  ا  في لحظات الْاااااااااايق 

إنلاااااااءاته   مار  في ملعر المعسااااااكر الذي يتخذ من أحد
منزال  له لعبة  رة القدم وفي شااكل مباراة مع ضااباط وجنود 
كه  ساااااااااادد اإل ااااااااااابات في  كانوا حر صااااااااااين دائما  على ترس
مرماهما وهذا  ا  بين الحين والخر  رعله الرئيس معمر 
القذافي إلى جانر جلساااااااااااااات اإلساااااااااااااتمتاع وهو في خيمته 
بموساااااام جز  ااااااوف الخراف على حداء شااااااعراء شااااااعبيين 

  بها وتبقى هوا ة الرئيس اإلساااااااااتخباراتي فالد مير  حي و 
بوتين أكثر الهوا اااات تميزا   و  الرجااال  حرص من بااااب 
التباهي بمتانة عْاااااالته وقدراته البدنية على با اللق ات 

ودائما  هو َمن يتغلر وعلى « الكاراتيه»التي  مار  فيها 
نحو ما  ا   رعله باسااال األساااد مع أب ا  مباراة الرروساااية 
في لبناااااا  في زمن تاااااأهيلاااااه لخالفاااااة والااااادي وتمكيناااااه من 
اإلحااااصاااة باااألغااااز المعاااادلاااة اللبناااانياااة حياااا الاااد مقراصياااة 
والحرب  نوا ا فقد  ا  العقيد باسل هو الرابح وحصانه 
هو األهم ساااااااااواء إرتْاااااااااى الررساااااااااا  اللبنانيو  ذلك أم لم 
يرتْواا وبقيت الحا  على هذا المنوا  حتى ما قبل اليوم 

قي فيه مصاااااااااارعه على صر ق م ار دملااااااااااق برعل الذي ل
 فاعل أو قْاء وقدرا اا هللا أعلما

خال اااااااااااااااااااة القو  إ  هوا ااااااتهم وباااااالاااااذات في الزمن 
العصاااااااااااااااير والمزاه الصاااااااااااااااعر تبقى أحيانا  أفْااااااااااااااال من 
ممارساااااتهم وإدارتهم للااااؤو  البالد والعبادا وتراد ا  للتعميم 

 نقو  إ  ذلك ال ين بق على البعضا
 2014يونيو )حزيران(  21 -« األوسطالشرق »صحيفة 

   

 توأما العناد.. والفرصة الرمضانية
رمْاااااااااااااااانا  جديدا  وليس أخيرا  على ما هو مألوف منذ 
أربعة عقود عربية إسااااالميةي ال  خلااااى مساااالمو  يتربعو  
م برعل فاعلين من خاره د ار األمتيسن ربهم  كس على قمة الحا

في حق البالد  وال يردعو  أنرسااااااااااااااهم عن الرعل اللاااااااااااااار ر
والعباد إحتراما  لللاااااااااااهر الرْااااااااااايلي وبد  أ   كو  المدفع 
الوحيااد المجاااز إصالقااه في بعض هااذي الااد ااار هو الماادفع 
الذي  علن حلو  سااااااااااااااعة إف ار الصاااااااااااااائميني فإ  هؤالء 

البعض المتربصين على قمة السل ة يتر و  المجا  على 
لقذائد حاله للنرس األم ارة بالساااااااااااااااوءي وهكذا  متزه دخا  ا

بااااادمااااااء خلسق حر م هللا قتسلهم أو حتى إلحااااااق األذ  بهم 
بمرردات  الم يدمر بد  أ   عمِ ر وفتاو  توقظ ملااااااااااااااعر 

 تتسبر بالرتنة بد  أ  تاهدي إلى سواء السبيلا
إسااااالمية على عهود  -لقد إعتادت ثالثة أجيا  عربية 

كسم ونماذه من الحكام  ساااااااتعذبو  إبقاء بالدهم في  من الحا
واء اإلحترابا وحتى إذا حل ت مناساااااااااااابات روحانية مثل أج

مناسااابة اللاااهر الرْااايل فإنهم ال  غتنمو  المناسااابةي فيعيد 
هذا الحاكم أو ذاو النظر في عنادي و ساااااااااااااااتغرر ربه عما 
إقترفه في حق البالد والعبادي و كرِ ر ما إست اع التكريرعن 

 أتيه  ذنوب إقترفها برعل العناد وعدم اإل غاء إلى الناصح
من حاكم مصلح ال يبغي من النصيحة التي  اسديها سو  
مرضااااااااااااااااة رب العالمينا ولنا خير مثا  على ما نقو  ما 

بن عبدالعز ز  هللا أسداي خادم الحرميسن اللر ريسن الملك عبد
ِمن نصائح لمن هم في أشد الحاجة إلى المرجع الذي ينبه 

وتسببوا بذلك في و نصح و حذِ ر إال  أنهم أمعنوا في العناد 
 أسوأ حا   مكن أ  تنتهي إليه أحوا  شعر ووصنا

في السااااااااااااابعينات عندما  ا  لبنا  سااااااااااااااحة إحتراب لم 
م   حاادث أ  إنبر  الااذين  ارتو  إلى إ اااااااااااااااادار فتاااو  تحرِ 
اإلقتتا  في شهر الصوم أو عند حلو  ذ ر  عاشوراء بل 

م القتل عموما ا  ما أ  المرجعيات الدينية والمسا يحية وتحرِ 
لم ترعل الليء نرسه لمناسبة ميالد السيد المسيح والحتى 

 في مناسبة  لسبه معل قا  على خلبةا
« ال ائد»وحتى بعد المساااااااعى ال يِ ر المتمثل بإتراق 

الذي أوقد اإلقتتا  عند حدس وأنعش اللااااااااارةية التي  ادت 
تتهاو ي فإ  المرجعيات الدينية تتحدث في السااااااياسااااااة من 

او  والتحر مااات التي تابقي الوصن في دو  إ اااااااااااااااادار الرتاا
ع وتلااااااااااير بصااااااااااراحة إلى الرموز التي  منأ  عن التصااااااااااد 
ل حق أبنااااااء الوصن باااااأ   عيلاااااااااااااااوا في أجواء من  تع اااااِ 

 ال مأنينةا
و ما في لبنا   ذلك في سااااااااااااااور ا وفي العراق نر  أ  
المرجعيات الدينية تتصااااااااااااارف بما يابقي األزمة على حالها 

 ن اإلشتعا املتعلة أو إلى المز د م
وبد  أ   كو  الوضااااااع المأساااااااوي في سااااااور ا والعراق 
ح إلى أ   صاااااابح مأساااااااو ا  في لبنا ي هو اللحظة  والمرشاااااا 
م اإليراني لمناسااااابة حلو  شاااااهر رمْاااااا   كس الْااااامير ة للحا
الرْاايل لكي يتصاارف بما يو ااي به الدين الحنيسي فإننا 
م ين ق حتى بصاااااااااامته أحيانا ي تلااااااااااجيعا   كس  نر  أ  هذا الحا
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للااذين  عتماادو  العناااد أسااااااااااااااالوب قيااادة للبالد وبااذلااك تبقى 
المعالجة الخ أ هي السااااااااااائدة بد  أ   قرر هذا الحاكم أو 
ذاو أ  الصااااااايام باصل لمن  أمر صيار ن بقصاااااااد أهداف 
مدنية أو  جيز لنرساااااااااااه إ ااااااااااادار التوجيهات بإنزا  أشاااااااااااد 

 الْربات بحق معترضين أو م البين بحقوق مصاَدرةا
م الديني في إيرا  أمْاااااااااااى وقد نجد من  ق كس و  إ  الحا

ثماني سااااااانوات يرفض أي مساااااااعى جاءي من ثالثة أصراف 
بن  حي الااذي  ووز ر خااارجيااة الجزائر محمااد الصااااااااااااااااديق

أسق وا صائرتهي ورئيس  ينيا أحمد سيكوتوري الذي  انت 
وفاته مراجئة وأشاااااابه باللغز في أحد مسااااااتلاااااافيات أمير اي 

ماااااه الاااااذي إبتعاااااد عن ومبعوث األمم المتحااااادة أوالف باااااال
التوسااااااااااااااان المجدي نتيجة تهديدي  لوقسد القتا  مع العراق 
بأمل أ  تاحقق الخ وة هدنة صو لة تعقبها تساااااااااااااااو ة  تلك 

في جزائر هواري بومدين بين شاي  1975التي حدثت عام 
ام حسااااااااااينا بل إنه حتى عند حلو  اللااااااااااهر  إيرا  و ااااااااااد 

الكدس الرْاايل ومناساابة عاشااوراء  ا  ال  خصااهما بواجر 
د وصلاار المغررةا وإذا  عن القتااا  واإلنصاااااااااااااااراف إلى التعباا 
كانت إيرا  الخمينية لم ترعل ذلك فكيس ساااااااااااااااترعله إيرا  
الخامنئية بالنسااااااااااااااابة إلى العراق وساااااااااااااااور ا بحيا تمار  
ساااااا وتها المرروضااااااة على نظاميسن قادا بلديسهما إلى أسااااااوأ 

 حا اا فإلى المجهو   ما هو ظاهر في الملهد الراهنا
ا زلنا في العلااار األوائل من رمْاااا ا وما زالت ر م م

فداحة األذ  الذي لحق بسااااااااااور ا البلاااااااااار والحجري هنالك 
فر ااااااااااااااااة أمااام الااذي عااانااد إعااادة النظر قليال  أو  ثيرا  في 
ار األسااااااد فإنه إذا إرتأ   عناديا وبالنساااااابة إلى الرئيس بلاااااا 
ومن دو  أ  ينتظر الموافقة من ال رف الروساااااااي المورِ ط 

 رف اإليراني المسااايِ ري الوقوف خ يبا  لمناسااابة تراساااه وال
يتحدث إلى النا  الذين تأذوا بغير لغة الماضي وقا  من 
الكالم الااذي تمتزه فيااه مرردات اإلعتااذار بمرردات النوا ااا 
ال يبة مساااتلهما  في ما  قوله أجواء اللاااهر الرْااايلي وقا  

موم على المأل إ  الخيماااة العربياااة التي صاااالماااا إحتوت ه
سااااااااور ا وإهتمامات شااااااااعبها تبقى هي الحل لهذا البلد الذي 
 جر أ   عود نجمة في ساااااااااماء عربية وفاقيةي وأ  الرها  
على حليريسن ال يارتجى خيرا  منهما نهايته الخساااااارا  ألنهما 
اري  انا  من يبيع الساامك في البحر  م البلاا  كس في إ واء الحا

قا  بْااااااعة إنتهت  اااااالحيتهاا وما   قا  للرئيس أو  ساااااوِ 
ار  اقا  أ ْااااااااااااا  للمعاند الخر الرئيس نوري المالكي  بلاااااااااااا 
اري في معالجة أزمة يبقى  الذي إقتبس األسااااااااااااالوب البلااااااااااااا 
النظاااام في  ال البلاااديسن هو المساااااااااااااااؤو  عنهااااا و ماااا أ  

ار لم  غتنم رمْاااااااانا  من الرمْاااااااانات الثالثة  الرئيس بلااااااا 
ساااااااااااابة التي حلت في ساااااااااااانوات األزمة و قرر في هذي المنا

وقسد القصاااااااااااااااد الاذي إنتهى تادميرا  وقتال  ونزوحاا  وإحراقا  
وفي ظل تنريذ هذا القرار يدعو إلى الحوار على مساااااااااااحة 
من التناااازالتي فاااإناااه إعتبر أو جعالي  عتبر أ  مثااال هاااذا 
القرار هو نق ة ضااعد ومْااى شاااهرا  براميله محققا  بذلك 

را  الغر  للحليريسن ذلك أ  الحل بالتراضاااااي  عني الخسااااا
للهو  اإليراني والروسااايي وألنه  ذلك فإ  ال رفيسن وا اااال 
ار فما عاد  مساااااالم  سااااااتحْاااااار  تز ين األمور للرئيس بلاااااا 
مناااسااااااااااااااابااات للتهاادئااة في زمن األزمااات مثاال المناااسااااااااااااااابااة 
لار فيها  اااارحة إختلن السااااواد فيها باألحمر  الرمْااااانية  قس
القاني بأمل الكتابة على  اارحة بيْاااء  لااجعها األشااقاء 

 رب و رتْيها أبناء اللعر السورياالع
يبقى أ  وقرات رمْانية إنسانية وذات دالالت تحدث 
في الوقت الذي يترو الملاااااااااهد الساااااااااوري وتوأمه الملاااااااااهد 
العراقي في النرس بالغ األساااااى و يس أ  حليريس النظاميسن 
يبيعا  و لااااااتر ا  من وراء ظهر المعاند السااااااوري والمعاند 

ر  جنيانها ثمن رفسع اليد عن العراقي و ت لعا  إلى مكاسااااا
ار األسااااااااد وتوأمه الرئيس نوري المالكيا ومن  الرئيس بلاااااااا 

بن  هللا هذي الوقرات أ  خادم الحرميسن اللر ريسن الملك عبد
عبدالعز ز الذي صالما أساااااد  من النصاااااح الكثير ماضااااايا  
وخال  األزمة ألهل الحكم في سور ا وفي العراق ومن قبل 

إرتأ  في مناساابة اللااهر الرْاايل أ  أ  تسااترحل األزمةي 
يرفع بعض الْااااااااايم عن المتْااااااااارر ن من أبناء اللاااااااااعر 
العراقي بمن فيهم الناااازحو  بغض النظر عن إنتمااااءاتهم 
ه بتقد م مساااعدات عبسر  الدينية أو المذهبية أو الِعرقية فوج 
منظمات األمم المتحدة ببيمة نصاااااااااااااد مليار دوالرا هكذا 

ونزوح ساااوريا وهكذا  رعل في   رعل منذ بات هنالك لجوء
كل رمْااااااا  مع أبناء اللااااااعر الرلساااااا يني وهكذا إسااااااتبق 
رمْااااااااا  ببْااااااااعة أ ام تجاي مصاااااااارا وهذا هو الررق بين 
حاكم يؤدي في المناسااابة الرمْاااانية المبار ة ما يوحي به 
لد الصاااااااااااااااالح الملك  الكتاب واألحاديا وو اااااااااااااااا ا الساااااااااااااااَ

حتى أنهم  عبدالعز زا وبين حكام  رعلو  عكس ذلك تماما  
ال يهتدو  في مناسااابة حلو  اللاااهر الرْااايلا لعل  الهدا ة 
تحدث في ما تبق ى من أ ام هذا اللهر وبالذات في العلرة 

 األواخرا
 2014يوليو )تموز(  5 -« الشرق األوسط»صحيفة 
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ام»بعد « كركوك مسعود»  «كويت صدَّ
سأفتر  وإ  بعض اإلفترا  أقرب إلى الصوابي أ  

ام حسااااااااااااااين بالسااااااااااااااريرة  واقعة لقاء الرئيس والراحل   ااااااااااااااد 
األمير ية والمغي بة  إبر ل  الساااابي وما أفْااااى إليه اللقاء 
امية إنتهت  ارثة تتناساااااال  وارث متنوعة  من مغامرة  ااااااد 
حتى ال اا هذي الواقعة تتكرر بعد أربع وعلاااااااااار ن ساااااااااانة 
وتتمثل في لقاء رئيس  ردساااااااااتا  العراق مساااااااااعود بارزاني 

علة التي  عاني من و التها الكيا  العربيا اإلدارة برموز ال
األمير ياااااةي والحكوماااااة البر  اااااانياااااة حتى ال  وباااااالعَلن  
و ثيرو   خرو اا إنمااا في  رلااة عن عيو  الرا اااااااااااااااادين 
الرو  واإليرانيين و يرهم من الالعبين المتالعبين بأقدار 

 المن قة العربيةا
ام يت لع إلى مب ار ة أمير ية للتذ يري  ا  الرئيس  د 

في الحد األقصااى و ض صرسف في الحد األدنى عن تنريذ 
نوا اا  اا  بي تهاا وترمي إلى توظيس نصااااااااااااااار  ير مكتمال 
المقوماااات في أي حاااا  على إيرا  الخمينياااةا والقو  إناااه 
 ير مكتمل على أسااااااااااا   ونه إقتصاااااااااار على أ    ة هللا 
الخميني إرتااأ  درءا  لكااارثااة أعظم تصاااااااااااااااياار إيرانااهي قرر 

من يتجرع الساااااااااااااام على حد حيثيات قراريي القبو  بوقسد و 
امي الملااار إليه  إصالق النار مع العراقا والتوظيس الصااد 
من أجل معالجة التداةيات الناشااااااااائة عن سااااااااانوات الحرب 

« الحق التار خي»ماليا  ومعيلاااااايا  هو إحياء فكرة إسااااااتعادة 
الااذي ير  أ  دولااة الكو اات التي  اااناات السااااااااااااااانااد المااالي 

مي والدبلوماساااااااااااااااي للعراق في مواجهة الملاااااااااااااااروع واإلعال
بالذراع العسكر ةا « األ ل» ستعيدي « فرع»اإليرانيي هي 

وأل  مثل هذا األمر  ااااااعر المنا  دو    اء دولي فإنه 
إساااتدعى الساااريرة  السااابي وعلى  ير عادته في إساااتدعاء 
الساااااااااااارراء تار ا  األمر إلى رجل الدبلوماسااااااااااااية العراقية في 

امية صارق عز ز الساااااااااااااجين حتى ال  في الحببة الصاااااااااااااد  
األزمااااااا  المترجرة الثالثااااااة المتتاااااااليااااااةا زمن بر مر وزمن 

 المالكي وزمن داعشا
ام حساااين بالقو   هذا الحديا »في ذلك اللقاء بدأي  اااد 

السااااياسااااي الواسااااع معِك هو رسااااالة مني إلى الرئيس بول 
واألب  مْاامونها سااؤا ا هل هذي هي مكافأة العراق على 

في إساااااااااااااااتقرار المن قاة وحماايتهاا من صوفاا  لم نكن دوري 
 «انعرف على أي شاص  سيْعها؟

وعناااااد الحااااادياااااا حو  الخالف بين العراق والكو ااااات 

وديو  العراق الناشااااااااااااااائة عن الحرب والبالغة أربعين مليار 
 دوالر والتلميح إلى ما قد  رعلهي قالت السااااااااااريرة  الساااااااااابي

أ  أعمل  لدي  توجيه مباشاااار من الرئيس بول شااااخصاااايا  »
على توسااااااااااااااايع وتعميق العالقااااات مع العراقي وال عالقااااة 

الكو تي ونااأماال أ   -ألمير ااا بااالخالف الحاادودي العراقي 
تحلوا الملااااااااااكلة عن صر ق اللاااااااااااذلي القليبي األمين العام 

 «اللجامعة العربية أو الرئيس حسني مباروااا
تموز /يوليو 25ساااااااااانة ويوم األربعاء  24كا  ذلك قبل 

في مثل األسبوع األخير من هذا اللهرا وبعد   أي 1990
   انت 1990 ب /ا ساا س 2أساابوع من اللقاء والخميس 

ام  امية  زت الكو تي مرترضاااااَا الرئيس  اااااد  القوات الصاااااد 
ال عالقة ألمير ا بالخالف » أ  قو  السااااااااااااريرة  الساااااااااااابي

الكو تي ونأمل أ  تحلوا الملااااكلة عن  -الحدودي العراقي 
إشاااااااارتينا  - حتمل ترساااااااير ن « رواااصر ق القليبي ومبا

إما أ  اإلدارة األمير ية ال تمانع وإما أنها سااااااااتقد محايدة 
وتلااااااااااااجع الجامعة العربية والرئيس مبارو على إسااااااااااااتنباط 
العالها ولقد بنى ترسيري على أسا  قو  السريرة  السبي 

لدي  توجيه مباشاااار من الرئيس بول شااااخصاااايا  أ  أعمل »
 «االقات مع العراقاااعلى توسيع وتعميق الع

ام حساااااين إلتقن اإلشاااااارة بغير  حدثت الكارثة أل   اااااد 
را اااة اللبيااار مع أناااه  اااا  علياااهي من بااااب التحساااااااااااااااااري 
اإلفترا  بأ  الساااااااريرة  السااااااابي بما قالته  انت تلاااااااجعه 

ل المؤثر»على إرتكااااااب إثم الغزو أو  على نحو « الِرعاااااس
ما التسااامية التي رددها في الساااابقا لكن  يس سااايتحسااار 

ل لقااااائااااه بااااالساااااااااااااااريرة التي  ذا  ِمن قبااااس دام قرار الغزوة متخااااَ
ل إدارة الرئيس بول واألب    اء  إستدعاها بأمل أ  تلكِ 
لما ينوي إرتكابه ما دام أرسااااااال إشاااااااارات صمأنة في شاااااااأ  

 النرن لخصها بالقو  إنه سيبيع النرن وليس  لربها
امي الاااذي إنتهى  ت و  الحكاااا اااة حو  الحلام الصاااااااااااااااااد 

 وأنهى في واقع الحااا  العراق  اادولااة ذات رقم كااابوسااااااااااااااااا  
 عرا وها هو العراق بعدما  انت  مناي فقن في الببْة 
األمير ية باتت  ساااراي أ ْاااا  في الببْاااة اإليرانيةا  ما ها 
هي إيرا  الخااااامنئيااااة ترتعاااال في  زة حااااالااااة  تلااااك التي 
إفتعلتسهاااا في لبناااا  ِمن قبااال لتحو ااال األنظاااار عن الماااأزق 

الدولي في  -التر ي  -يجة اإلخراق العربي الساااااااااااااااوري نت
ع نها ة له والمرشح أل  ينتهي إلى حالة عالقة شبيهة  وضس

وهذا « مجاهدي خلسق»بالمصااااااااااير الذي إنتهت إليه حر ة 
أمر وارد في ظل ساااااااااااااااياساااااااااااااااة الميوعة أو والمما عة توأم 

الصاااااااااااينية وإنلاااااااااااغا   -الروساااااااااااية  -الممانعة  األمير ية 
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المأزق السوري في الهموم المستَجدة األصراف المتأذ ة من 
 الناشئة عن الظاهرة الداعليةا

وها هو رئيس  ردسااااتا  العراق مسااااعود برزاني  خ ن 
لتحو ل اإلقليم إلى ملاااااااااااروع دولة يت لع إليها األصالساااااااااااة 
لتكو  الخن األماااامي لهم في مااااهو  ت من ملااااااااااااااااااار ع 
الهيمناااة اإليرانياااة وورقاااة ربماااا ترياااد في ترو ض عناااادهاااا 

وويي و لااااااااجعه على مخ  ه أ   بار القوم في اإلدارة الن
األمير ية والحكومات األوروبية يتحدثو  معه بعدما جعل 
كر وو صر دة تحقق له في حا  إ اااااااااااااا يادها الثروة التي 

ولكن  ما «ا دولة  ردسااااااااااااتا  العراق»تكتمل بها مقومات 
ام حو   ثت الساااااااااااااريرة  السااااااااااااابي مع  اااااااااااااد  ال ر دة »تحد 

كو  رئيس الدبلوماساااااية البر  انية وليم هيغ قد  « الكو تية
يونيو وحز را    28والمساااااااااااتبَد   الذي جاء يوم السااااااااااابت 

إلى أربيل تحد ث مع مسااعودها بمرردات  الساابيةا  2014
كمااا قااد  كو  الحااديااا الهاااتري بين مساااااااااااااااعود برزاني من 
أربيااال مع جو بااااياااد  ناااائااار رئيس الوال اااات المتحااادة في 

يندره في  2014وليو وتموز  ي 13واشااااااااااااااان ن يوم األحد 
كر وو »النوا ا نرساااااهاا وعلى هذا األساااااا  قد ينتهي أمر 

ام»إلى ما إنتهى إليه أمر « مساااااااعود وتلك «ا كو ت  اااااااد 
«ااا لعبة األمم»في أي حا  حلقة منق حة وأكثر ت ورا  في 

على األمة التي يراق دم المنترْاااين المسااالوبة حقوقهم في 
خاص على جوانر األر ااااارة  ساااااور ا والعراق و زة بلاااااكل

 وتحت الر اما
 2014يوليو )تموز(  16بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

 هل هي لعبة أمم جديدة؟
سأفتر  وإ  بعض االفترا  أقرب إلى الصوابي أ  
ام حسااااااااااااااين بالسااااااااااااااريرة  واقعة لقاء الرئيس والراحل   ااااااااااااااد 

إليه اللقاء  األمير ية والمغي بة  أبر ل  الساااابي وما أفْااااى
امية إنتهت  ارثة تتناساااااال  وارث متنوعة  من مغامرة  ااااااد 
حتى ال اا هذي الواقعة تتكرر بعد أربع وعلاااااااااار ن ساااااااااانة 
وتتمثل في لقاء رئيس  ردساااااااااتا  العراق مساااااااااعود بارزاني 
برموز العلة التي  عاني من و التها الكيا  العربيا اإلدارة 

  وباااااالعَلني األمير ياااااةي والحكوماااااة البر  اااااانياااااة حتى ال
و ثيرو   خرو اا إنمااا في  رلااة عن عيو  الرا اااااااااااااااادين 

الرو  واإليرانيين و يرهم من الالعبين المتالعبين بأقدار 
 المن قة العربيةا

ام يت لع إلى مبار ة أمير ية  للتذ يري  ا  الرئيس  د 
في الحد األقصااى و ض صرسف في الحد األدنى عن تنريذ 

ى توظيس نصااااااااااااااار  ير مكتمل نيات  ا  بي تها وترمي إل
المقوماااات في أي حاااا  على إيرا  الخمينياااةا والقو  إناااه 
 ير مكتمل على أسااااااااااا   ونه اقتصاااااااااار على أ    ة هللا 
الخميني ارتااأ  درءا  لكااارثااة أعظم تصاااااااااااااااياار إيرانااهي قرر 
و من يتجرع الساااااااااااااام على حد حيثيات قراريي القبو  بوقد 

ام ي الملااار إليه إصالق النار مع العراقا والتوظيس الصااد 
من أجل معالجة التداةيات الناشااااااااائة عن سااااااااانوات الحرب 

« الحق التار خي»ماليا ومعيلاااااايا هو إحياء فكرة اسااااااتعادة 
الااذي ير  أ  دولااة الكو اات التي  اااناات السااااااااااااااانااد المااالي 
واإلعالمي والدبلوماساااااااااااااااي للعراق في مواجهة الملاااااااااااااااروع 

 ةا بالذراع العسكر « األ ل» ستعيدي « فرع»اإليرانيي هي 
وأل  مثل هذا األمر  ااعر المنا  دو    اء دوليي فإنه 
استدعى السريرة  السبيي وعلى  ير عادته في استدعاء 
الساااااااااااارراء تار ا  األمر إلى رجل الدبلوماسااااااااااااية العراقية في 
امية صارق عز زي السااااااااااجين حتى ال  في  الحببة الصااااااااااد 
األزمااااااا  المترجرة الثالثااااااة المتتاااااااليااااااةا زمن بر مر وزمن 

 لمالكي وزمن داعشاا
ام حسااين بالقو ا  هذا الحديا »في ذلك اللقاء بدأ  ااد 

السااااياسااااي الواسااااع معِك هو رسااااالة مني إلى الرئيس بول 
واألب  مْاامونها سااؤا ا هل هذي هي مكافأة العراق على 
دوري في اساااااااااااااااتقرار المن قاة وحماايتهاا من صوفاا  لم نكن 

 «انعرف على أي شاص  سيْعها؟
الخالف بين العراق والكو ااااات وعناااااد الحااااادياااااا حو  

وديو  العراق الناشااااااااااائة عن الحربي والبالغة أربعين مليار 
دوالري والتلميح إلى ما قد  رعلهي قالت الساااااريرة  السااااابيا 

لدي توجيه مباشاااار من الرئيس بول شااااخصاااايا أ  أعمل »
على توسااااااااااااااايع وتعميق العالقااااات مع العراقي وال عالقااااة 

الكو تي ونااأماال أ   - ألمير ااا بااالخالف الحاادودي العراقي
تحلوا الملاااااااكلة عن صر ق اللااااااااذلي القليبيي األمين العام 

 «اللجامعة العربية أو الرئيس حسني مبارواا
يوليو  25يوم األربعاااء  -سااااااااااااااانااة  24كااا  ذلااك قباال 

أي في مثل األسااااااااااااااابوع األخير من هذا  - 1990وتموز  
أ سااااااا س  2الخميس  -اللاااااااهرا وبعد أسااااااابوع من اللقاء 

امية  زت الكو تي  - 1990و ب    انت القوات الصاااااااااااااااد 
ام أ  قو  الساااااااريرة  السااااااابيا  ال »مرترضاااااااا الرئيس  اااااااد 
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الكو تي  -عالقاااااة ألمير اااااا باااااالخالف الحااااادودي العراقي 
«ا ونأمل أ  تحلوا الملاااااااااااااكلة عن صر ق القليبي ومبارواا

إشااااااااارتينا إما أ  اإلدارة األمير ية ال  - حتمل ترسااااااااير ن 
د محايدة وتلااااااااااجع الجامعة العربية تمانع وإما أنها سااااااااااتق

والرئيس مبارو على اسااااااااااتنباط العالها ولقد بنى ترساااااااااايري 
لدي توجيه مباشااااار »على أساااااا  قو  الساااااريرة  السااااابيا 

من الرئيس بول شااااخصاااايا  أ  أعمل على توساااايع وتعميق 
 «االعالقات مع العراق

ام حساااااين التقن اإلشاااااارة بغير  حدثت الكارثة أل   اااااد 
أناااه  اااا  علياااهي من بااااب التحساااااااااااااااااري  را اااة اللبيااار مع

االفترا  بأ  الساااااااريرة  السااااااابي بما قالته  انت تلاااااااجعه 
ل المؤثر»على ارتكااااااب إثم الغزو أو  على نحو « الِرعاااااس

التسااامية التي رددها في الساااابقا لكن  يس سااايتحسااار ما 
ل لقااااائااااه بااااالساااااااااااااااريرة التي  ذا  من قبااااس دام قرار الغزوة متخااااَ

ل إدار  ة الرئيس بول واألب    اء استدعاها بأمل أ  تلكِ 
لما ينوي ارتكابه ما دام أرسااااااال إشاااااااارات صمأنة في شاااااااأ  

 النرن لخصها بالقو  إنه سيبيع النرن وليس  لربها
امي الاااذي انتهى  ت و  الحكاااا اااة حو  الحلم الصاااااااااااااااااد 
كااابوسااااااااااااااااا وأنهى في واقع الحااا  العراق  اادولااة ذات رقم 

الببْة  عرا وها هو العراق بعدما  انت  مناي فقن في 
األمير يةي باتت  سااراي أ ْااا في الببْااة اإليرانيةا  ما ها 
هي إيرا  الخااااامنئيااااة ترتعاااال في  زة حااااالااااة  تلااااك التي 
افتعلتسهاااا في لبناااا  من قبااال لتحو ااال األنظاااار عن الماااأزق 

الدولي في  -التر ي  -الساااااااااااااااوري نتيجة اإلخراق العربي 
بيهة وضع نها ة له والمرشح أل  ينتهي إلى حالة عالقة ش

وهذا « مجاهدي خلسق»بالمصااااااااااير الذي إنتهت إليه حر ة 
أمر وارد في ظل ساااااااااااااااياساااااااااااااااة الميوعة أو والمما عة توأم 

الصاااااااااااينية وانلاااااااااااغا   -الروساااااااااااية  -الممانعة  األمير ية 
األصراف المتأذ ة من المأزق السوري في الهموم المستجدة 

 الناشئة عن الظاهرة الداعليةا
مسااااعود برزاني  خ ن  وها هو رئيس  ردسااااتا  العراق

لتحو ل اإلقليم إلى ملاااااااااروع دولة يت لع إليها األصالساااااااااةي 
لتكو  الخن األمااامي لهم في مااا هو  ت من ملاااااااااااااااااار ع 
الهيمنااااة اإليرانيااااةي وورقااااة قااااد تريااااد في ترو ض عنااااادهااااا 
النوويي و لااااااااجعه على مخ  ه أ   بار القوم في اإلدارة 

بعدما جعل  األمير ية والحكومات األوروبية يتحدثو  معه
كر وو صر دة تحقق له في حا  ا اااااااااااااا يادها الثروة التي 

ولكن  ما «ا دولة  ردسااااااااااااتا  العراق»تكتمل بها مقومات 
ام حو   ثت الساااااااااااااريرة  السااااااااااااابي مع  اااااااااااااد  ال ر دة »تحد 

قد  كو  رئيس الدبلوماساااااية البر  انية وليم هيغ « الكو تية
  يونيو وحز را  28والمساااااااااااتبَد   الذي جاء يوم السااااااااااابت 

إلى أربياال تحااد ث مع مساااااااااااااااعود بااارزاني بمرردات  2014
 السااااااااااااابيةا  ما قد  كو  الحديا الهاتري بين برزاني من 
أربيااال مع جو بااااياااد  ناااائااار رئيس الوال اااات المتحااادة في 

ينادره في النياات  2014يوليو  13واشااااااااااااااان ن يوم األحاد 
كر وو »نرساااااااااااااااهاااا وعلى هااذا األسااااااااااااااااا  قااد ينتهي أمر 

حا  حلقة منقحة وأكثر ت ورا  في وتلك في أي «ا مسااااعود
على األماااة التي يراق دم المنترْاااااااااااااااين «اا لعباااة األمم»

المساااااالوبة حقوقهم في سااااااور ا والعراق و زة بلااااااكل خاص 
 على جوانر األر رة وتحت الر اما

 2014يوليو )تموز(  20 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 الفطنة كردية والفتنة لبنانية
لبنا  من دو  رئيس جمهور ة  في الوقت الذي ما زا 

أل  زعااماات ال اائراة التي قْاااااااااااااااى الميثااق الوصني عاام 
« إتراق ال ائد» بأ  تكو  من حصاااااااااااااتها ثم ثب ت 1943

  هذي الحصااااة لكي يهدأ با  1989واكتوبر/تلاااار ن األو  
أبنائها وال تكو  هنالك منازعات في هذا اللااااااااااأ ي نر  أ  

في البلد « ة بر مرشااااار ع» األكراد الذين نالوا حصاااااتهم من
« شااااااااااااااار عااة حمورابي»الااذي  عتز أمااام العااالم بااأنااه وصن 

تلاااوروا بأساالوب راٍق في ما بينهم وساااعدهم على ذلك أ  
الرئيس جال  صالباني إختصاااااااااااار المدة المتببية من عاله 
السااااااانتين في المانيا وكما الرئيس حساااااااني مبارو من قبل  

 ر قة األخر  وعاد إلى البالد لتسااهيل أمر التلاااور أل  ال
على نحو ما  عتمدي رئيس الحكومة اللبنانية األسااابق ساااعد 
الاادين الحر ري برعاال اإلضااااااااااااااا رار وليس اإلختيااار ت ياال 
مسااألة التلاااور بد  أ  تختصاارهاا فهو منذ أ  الحت في 
الملااااااهد السااااااياسااااااي مالمح مؤامرة تسااااااتهدف حياته  ادر 

رو  لبنا  ومنذ تلك المغادرة وأق اب العمل السياسي  ساف
إليه في الر ا  أو جدة أو بار س للتلاااااااور معه من أجل 
تلكيل الحكومة التي ساعد موقره في تلكيلها ثم بعد ذلك 
وحتى إشاااااااااااااااعااار  خر من أجاال إنتخاااب رئيس للجمهور ااة 
م العاله مبادرة ال تلقى التجاوب الكافي أل   وضااااااااع برسااااااااس
أ ااااااحاب الحصااااااة زعماء ال ائرة المارونية ال يتصاااااارفو  
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التصرف الراقي والمسؤو  الذي تصر فه األكرادي على نحو 
مع مالحظة أ  الصاااراع بين أق اب الموارنة في لبنا  هو 
مثل الصاااااااااراع بين أق اب األكراد في العراقي مع فارق أ  
الجنااااح الباااارزاني والجنااااح ال اااالبااااني في هاااذا الصاااااااااااااااراع 
إختصرا الملاحنات  ي ال تذوب الحصة الكرد ة في بحر 

عراق الااذي بساااااااااااااااببااه  كاااد الوصن يتبعثر  اااااااااااااااراع عرب ال
اري في العاله الذي  خصااو ااا  بعد إقتبا  األساالوب البلاا 
يتبين أنااه يتساااااااااااااااباار باااإلناادثااار الب يء المتاادره للكيااانااات 

 و عمِ ق العداوات في نرو  النا ا
ولقد إرتأ  أق اب األكراد في العراق أ   كو  الرئيس 

تخر جاته الخَلد للعراق مثل الرئيس الساااااااااااااااَلد في بعض 
لحااال األزماااات وأ   كو  في الوقااات نرساااااااااااااااااه أحاااد رموز 
اإلعتدا  والساااااااااامعة ال يبة والعقل المسااااااااااتنير و خاف رب 
العالميني وذلك أل  المرحلة تت لر ذلكي بل إنها تت لر 
كسم  ااانو  أ   كو  من سااايمثِ ل األكراد في محا اااصاااة الحا
عدلي منصاااااااور في مصااااااار الذي أمْاااااااى الرترة اإلنتقالية 

ما  كو  عليه المساااااااااااااااؤو  ومن دو  أ   خدل  على خير
كبر ااااء أحااادا ومن هناااا وقع اإلختياااار على الاااد تور فؤاد 
معصوم الذي  ما عدلي منصور سعى المنصر إليه بد  
أ   كو  هو الساااعي والملاااكس والماكسثر من الوعود التي 
ال قدرة له على اإل راء بهاا  ذلك هو من النساااااااايج نرسااااااااه 

عدلي منصاااورا  الهما أمْااايا الذي حيكت به شاااخصاااية 
العمر بعيدا  عن ميادين المنازالت العساااااكر ة الميليلاااااياو ة 
والحزبية الْيقة وإختارا ساحة الركر والقانو  والرلسرة  ل 

 وفق خياراتها
وثمة ميزة في إساااااااااااام فؤاد معصااااااااااااوم  ما إساااااااااااام عدلي 
منصااااااااااور تحمل التساااااااااامية  اااااااااارات يت لع النا  وساااااااااان 

ة إلى أ  تحاال محاال اإلعصااااااااااااااااارات التي تعيلاااااااااااااااهااا األماا
الممارسات البلعةا ونعني بهذي الصرات العد  مع إحترام 
القانو  والعصاااااااااامة عن إرتكاب الخ ا ا السااااااااااياسااااااااااية قبل 
اإلجتماةيةا فالرئيس المصااااااااااااااري اإلنتقالي إساااااااااااااامه عدلي 
والرئيس العراقي التي إلى رئاااااسااااااااااااااااااة بالد الرافااااديسن من 

 لعلمائها من كردستا  متباهيا  بتراث والدي الذي  ا  رئيسا  
عائلة معصااومي فْااال عن أ  اإلساام المر  ر له هو محمد 
فؤاد األمر الذي يبعا المز د من الملااااااااااااااااعر الروحية في 
نرو  الناااا ا وإلى ذلاااك إ   و  فؤاد معصاااااااااااااااوم أزهري 
التخره وأمْاااااااى في رحاب جامعة األزهر وأجواء مصااااااار 
العروبية أزهى سااااانوات حياته   الر ِعلسمي من شاااااأنه وهو 

لى قمة الرئاسااااااة األولى في العراق وفي ضااااااوء المعار ة ع

الهاادئاة للعمال الحزبي في جنااحياه البرزاني ثم ال االباانيي 
أ  يهدئ بعض اللاااااااااااايء من روع التوجهات الكرد ة التي 
برزت في األشهر الماضية والمندفعة في إتجاي عدم األخذ 

أي إرتْااااء الوضاااع الكردي « القناعة  نز ال  رنى»بمبدأ 
اهن خصاااااو اااااا  أ   ردساااااتا  تعيش منذ ثالث سااااانوات الر 

حالة من النمو السااار ع أشااابه بالذي عاشاااته دبي وما زالت 
وعاشااه لبنا  خال  ساانوات ترا  رفيق الحر ري للحكومة 
ثم بدأ اإلنحدار مع إ تيالها وعندما نقو  اإلرتْاااااااااااء فإننا 
نعني بذلك صي  رحة الجنوح نحو اإلنرصا  عن العراق 

أنااه حتى بااإفترا  تملاا ك  ر وو األر  ومااا الواحااد ذلااك 
تحتها فإ  ما ساايصااير األكراد و ردسااتانهم هو ما أ اااب 
جنوبيي السودا  ودولتهم المنكودة الحظ التي بسبر النرن 
كا  إنرصاااااا  الجنوب عن شاااااماله وبالسااااابر نرساااااه  موت 

 الالف قتال  أو جوعا  أو مرضا ا
 للعراق خال اااااة القو  إ  إختيار فؤاد معصاااااوم رئيساااااا  

وضاااااع في ملاااااهد العمل الساااااياساااااي مرردة جديدة وهي أ  
الر ناااااة  رد اااااةي وأنهاااااا بماااااذاق لبن أربيااااال الاااااذي يتوارث 
العراقيو  حوله ال رفة التي فحواها أ  أحدهم وضع رسالة 
بعاا بهاا إلى إبناه الْااااااااااااااااابن في الجيش العراقي العنوا  
التي ووزارة الااادفااااعا قرب د اااا  لبن أربيااال ا وهو د اااا  

غير  ااا  يبيع المرصبااات وبااالااذات لبن أربياال اللااذيااذ  ااااااااااااااا
ال عما و حدث ذلك في وقت تلوح في األفق مالمح شااااااااار 
مسااااات ير ساااااببه أ  إحتماالت الرتنة واردة في لبنا  نتيجة 
ترر غ أق اب ال ائرة المارونية لحصاتهم التي هي الرئاساة 
األولىا مع مالحظة أ  المحا اصاة العراقية  انت  انو 

لهذي « إتراق ال ائد»اللبنانية تثبيتا  من المحا اااااااااااصاااااااااااة 
األخيرة مع فارق أ  حصاااااااة األكراد  انت منصااااااار رئيس 
الجمهور ة فيما المنصاااااااار في لبنا  من حصااااااااة الموارنةا 
نة في  أما الرئاساااااااتا  التاليتا  فإنهما رئاساااااااة البرلما  للساااااااا
العراق ورئاسااااااة الحكومة لللاااااايعةي أي الصاااااايغة معكوسااااااة في 

مالحظة أخر  وهي أ  الر اااااااااااايد النْااااااااااااالي لبنا ا  ما ثمة 
 2006لجال  صالباني ساااااعدي منذ أ  تول ى الرئاسااااة في العام 

على أ   كو  المنصاااااااار فاعال  وليس فخر ا  خصااااااااو ااااااااا  أنه 
 لااارو في القمم العربية واإلسااالمية والنلاااصات اإلقليمية على 
مسااااااااااااااتو  الرجااال األو ي أي بمعنى  خر  قترب في فااااعلياااة 

 ة من الحالة التي عليها الحصااااااااااااااة المارونية الحصااااااااااااااة الكرد
بموجر المحا صة الرئاسية في لبنا ي فْال  عن أ  العند 
الااذي تزايااد في العراق والعناااد الااذي إتسااااااااااااااماات بااه إدارة رئيس 
الحكومة نوري المالكي وما تخللها من ممارساااااات  يد ة وثأر ة 
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 جعلت اللااااااقيق الكردي رئيسااااااا  وأرضااااااا  بين أربيل والسااااااليمانية
مالذا  ألصياف  ثيرة من عرب العراق بغر  السكن واألعما  

 شر اء مع إخوانهم األكراد ومع مستثمر ن عرب وأجانرا
ومع ترا  محمد فؤاد معصااااااوم ساااااات مئن على ما  جوز 
اإلعتقاد نرو  هؤالء في إنتظار أ   ستعاد العراق وصنا  ألهله 

دة والمزايدة عربا  و ردا  و اااحر قرار مسااتقل وقيادة تنبذ المكاي
واإللغاااء والثااأرا ومن هنااا  جوز اإلفترا  أ  الااد تور محمااد 
فؤاد معصاااوم لن  كو  فقن رئيساااا  للجمهور ة في العراقي وإنما 
أ ْااااا  واعظا  لعرب العراق بأ   سااااتعيدوا النخوة والتعا ش بأمل 

الدمو ةي ولبني شعبه بأ  شراكة  -أ  تا و  الصرحة السوداء 
 ر من دولة برسم المجهو اعادلة في اليد خي

 2014أغسطس )آب(  3 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 العودة المتأخرة للرئيس
 والوداعية المبكرة للسفير

مرة أخر   حدث نوع من تنر س الصاااعداء في المجتمع 
اللبناني بالعودة التي لها  ااااااارة المراجأة اإل جابية الساااااااارة 

الدين رفيق الحر ري  لرئيس الحكومة اللبنانية األساابق سااعد
بعااد غيااابي ال هو أرادي وال جمهوري العر ض  ااا  يتمنااايي 
ودام ثالث ساااااااانوات وأربعة أشااااااااهرا ومع أ  غياب سااااااااعد 
الحر ري  ااا  صو ال إال  أنااه عمليااا انتقاال من لبنااا  وصن 
األب والجد والعمة بهية إلى الوصن الثاني السااعود ةي وفي 

جاااال  ااااا  في بلااااد هااااذي الحااااا  تختلد األمور لو أ  الر 
 ر ري فْال  عن أنه بين الر ا  وجدة  ا  حاضرا بقوة 
في الملااااهد السااااياسااااي اللبنانيي وفي الوقت نرسااااه منلااااِ  ا 
قنوات التوا ااال مع رموز القرار العربي والدولي في سااابيل 
تحقيق االسااتقرار المنلااود للبنا ي والمدعومة بقوة سااياسااية 

 ةي الجهود من وعاصرة أخو ة من جانر البيادة الساااااااااااااااعود
 أجل إنجاز هذا االستقرارا

وفي هذا السااااااااااااياق  ا  تحر و سااااااااااااعد الحر ري و انت 
لقاااءاتااه مع رموز القرار في دو   ثيرة من البياات األبيض 

داوننغ ساااااااااااااااتر اات إلى الراااتيكااا  إلى  10إلى اإلليز ااه إلى 
الرتاح الساايسااي إلى  خر ن  ثير ن من الرموز  الرئيس عبد

اعلين في  ااااااااااااااايا ة القراراتا وهؤالء العرب واألجانر الر

تعاملوا مع ساااااااااااااااعد الحر ري  ما لو أنه لم  غادر ساااااااااااااااراي 
البيارتة التي أعاد إليها رونقها والدي اللهيد رفيق الحر ريا 
وصوا  سانوات الغياب االضا راري عاشات المن قة فواجع 
إنساااااااااانية نتيجة االنتراضاااااااااة الساااااااااور ة المساااااااااتمرة والعاله 

اري  ير المتعق ل لها وعدم إهتمام اإلدارة األمير ية البلاااااااااااااا 
بالمأساااااااة السااااااور ة والمأساااااااة الغزاو ة الالحقةا وفي الوقت 
نرسااااه إخراق مجلس األمن المساااالن ساااايس الريتو الروسااااي 
والخنوع الصااااايني على ملاااااار ع قراراته المنصااااارة في الحد 
األدنى للماليين من اللعر السوريا وهذي المأساة السور ة 

ة األولى في نظر العااااااالم بحكومتينم جعلاااااات لبنااااااا  للمر 
واحدة رساااااامية في مقرها في بيروت وأخر  أشاااااابه بحكومة 
الظل يتوالها ساااااااااعد الدين رفيق الحر ري وهو خاره لبنا ي 
حيا  أتي األق اب إليه بغر  التلااااااااااااااور أو لل لر منه 
حاااااال بعض التعقياااااادات من نوع انتخاااااااب رئيس جااااااديااااااد 

اليته ميلا  سليما ي للجمهور ة خلرا للرئيس الذي إنتهت و 
ار  وأوجدت المأساااة السااور ة باسااتمرارها وتجديد الرئيس بلاا 
األساااااااد لنرساااااااه وال ة جديدة تعقيدات جعلت من الصاااااااعوبة 
بمكااا  انتخاااب رئيس للجمهور ااة  خلد الرئيس ميلااااااااااااااااا  
سليما  الذي افتر  بإعالنه قبل أسابيع من إنتهاء واليته 

حصاااااال للرئيس إميل أنه لن  سااااااعى إلى التمديد  ما الذي 
ل أمر اختيار الرئيس  ار ةي إنه سااااااااااايساااااااااااهِ  لحود بإرادة بلااااااااااا 
الخَلدي لكن تقديري للموقد لم  كن في موضااااااااااااعها وعمال 
بالرا ة التي إعتمدها والدي من قبل و سااااير هو على النهج 
ذاته فإ  سااااااااااااعد الدين الحر ري من أجل تيسااااااااااااير انتخاب 

قبل علااار ن  رئيس الجمهور ة صرح مبادرة في هذا السااابيل
  من عودتااااه إلى 2014يوليو/تموز  18يومااااا  والجمعااااة 

لبنا ا وبذلك بدت مبادرته تلك التي هي خارصة ال ر ق 
لحل أزمة الرئاسااااااااة األولى و أنما هي إشااااااااارة القتراب يوم 
العودةي ثم  ااا  إساااااااااااااااناااد الهبااة المليااار ااة من جاااناار خااادم 

اإلشااارة إلى الحرميسن اللاار ريسن للبنا  األمني بمثابة ترجمة 
و اااااااااااااااو  مراج  إلى بيروت من صائرته الخا اااااااااااااااة إلى 
الساااراي مباشااارةي مساااجال بذلك أنه أو  شاااخصاااية ساااياساااية 
تاساااتقبل في سااااحة الساااراي إساااتببا  مبعوث على مساااتو  
القمةي وهو فعال  ا   ذلكي بدليل قوله في بدا ة إجتماع 
برئاساااة رئيس الحكومة تم ام ساااالم بحْاااور وز ري الدفاع 

ر مقبل  والداخلية ونهاد الملاااااااااانوق  وقادة األجهزة وساااااااااامي
إنه مؤَتمن على إنراق الهبة السعود ة في الوجهة »األمنية 

المخصااااصااااة لها وتقد مها  هد ة عينية إلى الجيش والقو  
األمنيااااة بمتااااابعااااة الرئيس ساااااااااااااااالم ومجلس الوزراء ووفسق 
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وهذا االئتما  أشاااااااااااار إليه خادم «ا األ اااااااااااو  القانونيةااا
يسن اللااار ريسن من خال  اتصااااله بالرئيس تم ام ساااالما الحرم

ومع أ  الرئيس سعد الدين الحر ري نأ  بعودته عن إدراه 
الموضاااااااااااااااوع األهم في لبناااا ي وهو خلو لبناااا  من رئيس 

ي ذلك «أجندته»للجمهور ةي إال  أ  الموضااوع ال بد ضاامن 
أنااه مااا دام أمر مواجهااة خ ر اإلرهاااب بااات من أولو ااات 

البا  العربي فإ  استمرار منصر الرئاسة اللبنانية انلغا  
ل عنصااااار تهديد أشاااااد ضاااااراوة من الذي  األولى خاليا  لاااااكِ 
جر  والذي بساااااااااااااااببه جاءت المنحة الساااااااااااااااعود ة المليار ة 
العينية لتنلين القدرة األمنية اللبنانيةا أما لماذا القو ي ولو 

أجندة سااعد »افتراضاااي إ  موضااوع الرئاسااة األولى ضاامن 
ر الالفتااااااة لنحباااااااط « دين الحر ري الاااااا فأل  حااااااالااااااة الجزس

المساااتلاااري في نرو  اللبنانييني بمن فيهم الذين لم  عبِ روا 
بالصااوت العالي عن ترحيبهم ولم يوزعوا الحلو ات إبتهاجا 
باااالعودة المرااااجئاااة للرئيس المرتر  علياااهي وإلى حاااد إفراغ 
الرئاسااة منه في ملعوب سااياسااي  ير نز هي ناشاائة عن أ  
العودة تعني من جملااة مااا تعنيااه الملااااااااااااااااار ااة الراااعلااة في 
اساااتنباط  ااايغة لموضاااوع منصااار رئاساااة الجمهور ة الذي 
ل عامل السااااااااان أحد أكثر األمور تعقيدا فيهي ونعني   لاااااااااكِ 
بذلك أ  إ ااارار الجنرا  ميلاااا  عو  على عدم إساااتعدادي 
إلفساح المجا  أمام حل وفاقي بد  توافقي هو أ  الجنرا  

إذا  ا  لن يترأ  ال  فإنه لن يترأ  أبدا  ونه ير  أنه 
بعد ست سنوات سيكو  في الخامسة والثمانيني بينما  ا  
إبرام  اااااارقة معه متيساااااارا لو أنه في ساااااان الد تور ساااااامير 
جعجعا ومثاال هااذا االعتقاااد يراي عو  في الااذي حصاااااااااااااااال 
للزةيم الماروني المستنير والراحل  ر مو  إدي الذي ع لوا 

 ة بعد أخر  إلى أ  انتهى به األمر شخصا ال انتخابه وال
تجيز له ظروف الوضاااع الصاااحي والسااان المتقدمة اإلتيا  
به رئيساااا وإلى ذلك فإنه لو  ا  جر  انتخاب الرئيس في 
حينه وضااااااااااااااامن الصااااااااااااااايغة الدساااااااااااااااتور ة بد  المماحكات 
والتع يالت المتعمدة لكا  الحر ري الذي  ما والدي الراحل 

المقامات حقهاي توجه مباشااارة إلى   حترم األ اااو  و ع ي
القصاااار الجمهوري وليس إلى الساااارايي ولكا  رئيس البالد 
ارتأ  عقسد جلسااة رئاسااات إسااتثنائية  علن فيها سااعد الدين 

ل الملااااك عبااااد بن  هللا الحر ري مااااا هو مكل د بااااه من ِقبااااَ
 العز زا عبد

في أي حا ي  انت عودة الرئيس ساااااعد الدين الحر ري 
بأحوا  ربما تتغير نحو األحساااااااني وهي  لحظة اساااااااتبلاااااااار

ع  ممكنة في حا  أتبع مراجأة العودة بمبادرة تسااااااتهدف جمس

اللاااااااااااااملم ذلك أنه من دو  هذي المبادرة ساااااااااااااتبقى خارصة 
ال ر ق التي أصلقها من المملكة في رساااااااااااااااالة مبثوثة عبسر 

يوم « تيار المسااااااااتقبل»الرْااااااااائيات إلى اإلف ار المر زي 
من شاااااااهر الصاااااااوم المبارو  19فق يوليو الموا 18الجمعة 

مجرد نوا ا صيبةا وتلاء الصدف أ  مرردات « البيا »في 
سااااااااااااااان النوا ا التي تْااااااااااااااامنتسها خارصة ال ر ق الحر ر ة  حا
جاءت بعد نوا ا عكسااااااية حواها الخ اب الرئاسااااااي للرئيس 
ار األسااااااااااد الذي حرل بمرردات ال تتيح له تصااااااااااحيح  بلاااااااااا 

ْااااتي وبالذات أخ اء سااااياسااااات وأسااااالير أربع ساااانوات م
في حق دو  الخليجا أماااا الهباااة الملياااار اااة المؤَتمن على 
إنراقها بعيدا عن األساااااااااااااالير اللبنانية المعتادةي فإنها نجدة 

بن  هللا إسااااااااااااااتثنااائيااة ولن تكو  األخيرة من الملااك عباادجاادياادة 
العز زا هااذا من الناااحيااة اإلجرائيااة البروتو وليااةا أمااا من  عبااد

ا  عساااااااااااااايري انررد على ماااد  النااااحياااة األهم فاااإ  علي عو  
ساااانوات شااااغله منصاااار الساااارير دو   يري من الساااارراء العرب 
واألجاااانااار الاااذين  مثلو  بالدهم لاااد  لبناااا  بتحقيق معاااادلاااة 
أضاااااااااافت الكثير إلى األجواء ال يبة التي تميزت بها سااااااااانوات 

العز ز خوجةا والمعادلة هي جمسع  الساارير السااَلد الد تور عبد
بي وال وائري على  لمة ساااااواء وعلى اللااااامل الساااااياساااااي والحز 

رم أل  مع العسر وونكاد نلرظها العسيري   ر وال تعسِ  قاعدة  سِ 
 اسراا وهو بسعيه الملكور لتحقيق هذي المعادلة  ستحْر في 

 العز زا بن عبد هللا التمهيد وعند التنريذ توجيهات الملك عبد
فيق وتبقى اإلشااارة إلى أنه عندما عاد الرئيس سااعد الدين ر 

الحر ري من غياب قسااااااري دام ثالث ساااااانوات وأربعة أشااااااهري 
وأحدثت عودته حالة انحسااااااااااااااار اإلحبااط والقلق المختز  في 
نرو  اللبنااانييني وتعليق  ثير المااا  على هااذي العودةي رأيناااا 
الذاكرة تسااااااااااااااتحْاااااااااااااار حالة اإلرتياح التي أحدثتسها في نرو  

 2الجمعة  اللبنانيين عودة الساااااااارير علي عو ا  عساااااااايري يوم
بعد غياب دام بْااااااااااعة أشااااااااااهرا وتلاااااااااااء  2014مايو وأ ار  

الصدف أ  عودة الرئيس سعد الدين الحر ري  انت يوم جمعة 
أ ْااااااي وهو يوم مبارو في أي حا ا و ما حا  الرئيس ساااااعد 
الدين الحر ري  انت حا  علي عو ا  عسيريي وهي التمسك 

ية والتنوع بالخن السعودي الذي ير  أ  لبنا  قوي بالخصو 
والتوافق واالعتدا ااا وأنه أقو  بعالقاته مع األشاااااااااااااقاء العرب 

 من دو  أ  تكو  عالقاته مع الخر ن على حساب العربا
 2014أغسطس )آب(  17 -« الشرق األوسط»صحيفة 
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 تغريدات على الورق 
 المبغوض« داعش»حول 

المبغو  « الداعلااااااي»إهتز المجتمع الدولي للملااااااهد 
«  الثوب الجهادي األساااااااود»يرتدي « داعلااااااايا  »ثِ ل الذي  م

و غ ي وجهه وبجانبه  ااااااااحافي أمير ي وقع في األساااااااار 
ألبسااوي ثوب الذين  ساااقو  إلى المذبحة بحكم « الداعلااي»
ثم  ساااات ل سااااكينا  مساااانونة و ق ع رأ   «اللاااارع الداعلااااي»

دا  بق ع راو  أسر  أمير ا  وربما أجانر  الصحافي مهدِ 
 اأوروبيين أ ْا  

لو  اااا  الماااذبوح  ير أمير ي والاااذابح  ير بر  ااااني 
لكانت هزة األسى واإلستنكار اللديد ستقتصر على مليار 
ونصااااد المليار مساااالم  اااادمهم هذا الملااااهد الذي  ساااايء 
ن  إلى الدين اإلسااااااااااااالميا أما المجتمع الدولي فإنه حصاااااااااااا 
نرسااااااااااااااااه إزاء أي دم عربي يراق في دو  المن قااة العربيااة 

في ذلك منساااااااااجما   ل اإلنساااااااااجام مع الذين بالذاتا و ا  
 لاااااعلو  المن قة إحترابات و ساااااتبيحو   رامات األوصا ي 
ونعني بهؤالء الجانر الروساااااااااي الذي في رقبة حكامه  ما 
في رقبة الحكام في الصاااااااااااااين مثل ما في رقاب األمير ا  
واألوروبيينا فالجميع يتحملو  إثم التسااااااااااااابر في ساااااااااااااقوط 

ن والعراقيين والليبيين علااااااااااااااارات األلوف من الساااااااااااااااور ي
ل جيل  والرلسااااااا ينيين قتلى ومئات األلوف ملاااااااردين  لاااااااكِ 
األبناء فيهم ملااااااااااااروع إرهاب بعد عقديسن من الزمن أشااااااااااااد 

ولو  ا  الروساااااااااااي «ا الداعلاااااااااااي»وحلاااااااااااية من اإلرهاب 
والصاااااااااايني واألمير ي واألوروبي ير دو  إنقاذ هذي األلوف 

و ا وهم لو  انوا المؤل رة إلسااات اعوا ولكنهم ضااامنا  ال ير د
مصااباح »أو « المبادرة العربية للسااالم»ير دو  لوجدوا في 

أنها هي ال ر ق إلى التهدئة واإلساااااااتقرارا « هللا الملك عبد
بل إ  هذي المبادرة هي التي  انت سااتحو  دو  هذا الذي 

وإساارائيل نتنياهو «  زة الحمساااو ة» حدث بين فلساا ينيي 
مصاااااااااااباح »لمبادرة بأنها الليكود ةا ونحن عند تو ااااااااااايرنا ا

ل السااااااااااحر « هللا الملك عبد فنقتناعنا بأنها واقعية ولها ِفعس
مصاااااباح »إذا جر  األخذ بها وأنها ليسااااات أسااااا ور ة مثل 

 «اعالء الدين السحري 
  «الداعلاااااي»وبالعودة إلى ما بدأناي و يس أ  الملاااااهد 

المبغو  أحدث ما  لااابه الهزة القو ة في المجتمع الدولي 
لمذبوح أمير ي والذابح بر  انيي نستغرب  يس نتيجة أ  ا

أ  هذي الملاااعر التي ترجرت في أوساااط ذلك المجتمع لم 

تهتز لملاااااااهد بالهو  نرسااااااه بثتها الرْااااااائيات العربية ِمن 
ساااااور ا على مد  أربع سااااانوات وتوا ااااال هذي الرْاااااائيات 
با ملااااااهد أشاااااد هوال  لما يتسااااابر به العدوا  اإلسااااارائيلي 

و بااار السااااااااااااااان في  زةا ولكن اللااة  لألصرااا  والنساااااااااااااااااء
األوروبي  -اإلعالميااة المنحااازة في دو  الغرب األمير ي 

ال تر ز على هذي الملااااااااااااااااهدي إ  لم نقل إنها تتجاهلهاي 
لكنها تلارو أرباب العدوا  ما ينلرونه عن أضرار صفيرة 

 «االحمساو ة»تسببت بها الصوار   
وذ بهم في ضاااوء ذلك  ساااتغرب المرء  يس أ  الذين تل

ال  خصاااصاااو  ميزانية مليار ة للاااراء مسااااحات  «حما »
في وسائل اإلعالم األمير ية واألوروبية تنلر فيها أو تبا 
د  عبر شاااااشاااااتها  ااااور األصرا  الذين قْااااوا برعل قصااااس
إسااااااااارائيل نتنياهو للبيوت والمدار  ودور الحْاااااااااانةا  ما 

هذا نستغرب لماذا ال ترعل الجامعة العربية شيئا  ملابها ا و 
األوروبياااة  جعلناااا  -التعتيم من جاااانااار اللاااة اإلعالمياااة 

نساااااااتحْااااااارالواقعة التي حدثت خال  العدوا  الثالثي على 
وهو عدوا  أشااااعل ملاااااعر  1956مصاااار عبدالنا اااارعام 

الغْاار في نرو  أبناء ذلك الجيل ومن هؤالء ولي  العهد 
بن  الساااااااااااااااعودي والراحل  رحمة هللا عليه األميرسااااااااااااااال ا 

بن عبدالعز ز اللذا  أبد ا إساااااااااااااااتعدادهما  األمير سااااااااااااااالما وليِ  العهااد نااائاار رئيس الوزراء وز ر الاادفاااع عباادالعز ز و 
للت وع مع  تائر بدأ تلااااكيلها في مصاااار لمقاومة العدوا  

اإلسااااااااارائيلي ردا  على تأميم قناة  -الررنساااااااااي  -البر  اني 
السااااااو سا أما الواقعة التي نسااااااتحْاااااارها فتتلخص في أ  

مي األجنبي على مصاار حا  دو  إشااعار الحصااار اإلعال
المجتمع الادولي بماا فعلاه العادوا ي وهناا إقتحم الساااااااااااااااااحة 
الساااااااياساااااااي ورجل األعما  المتألق اللبناني الماروني أميل 
البستاني الذي هو عروبي بإمتياز و احر حْور الفت 
في أوسااااااااط المجتمع الساااااااياساااااااي البر  انيا وما فعله هو 

لى لند  مصاااااا حبا  معه ملرات الساااااارر إلى القاهرة ومنها إ
تتْااااامن مئات الصاااااور التي تلاااااهد على ضاااااراوة العدوا  
الثالثي على مصاار قام بعرضااها على أعْاااء في مجلس 
العموم البر  اني أ اااااااااااادقاء لها ولمجرد عرضااااااااااااها تبدلت 
مواقد هؤالء وبدأت اإلدانة اللديدة لرئيس الوزراء أن وني 

 ايد  ثم  انت نهايته  سياسيا
ياااة من هاااذا النوع تتْااااااااااااااامن توز ع ألوف حملاااة إعالم

لألصرا  القتلى والملاااااافي التي حالها أساااااوأ  «البوساااااترات»
من المساااال  و اااور  بار السااان من نسااااء ورجا  هائمين 
على وجوههم في شوارع أحياء دمرت  وار   نتنياهو من 
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فيها من البلاااااري  ريلة بإحداث تبد   ولو صفيس في الراي 
ري قد  مار  بعض الْااااااااغن الذي العام األجنبي الذي بدو 

د موقرااا  مترهمااا  يؤدي إلى حلو   ريلااة بتباادياال األحوا   يولااِ 
 السيئة إلى أحوا  أقل سوءا ا

والالفاااااااات لننتباااااااااي أ  األمم المتحاااااااادة ومن خال  
تصاااااااار حات أمينها العام با   ي مو  تنلاااااااان في ساااااااابيل 
إسااتصاادار قرار دولي لوقسد النزاعات في العالم وهو سااعي 

ي حا  اإللتزام بها لكن التسااااااااااا  في هذا اللاااااااااأ  صير ف
ع  هوا من أين تكو  البدا ة؟والجواب عن ذلك هو وضاااااااااااااااس
المبادرة العربية للساااااااااااااااالم موضاااااااااااااااع التنريذا فعندما تأخذ 
المبادرة صر قهابترجمة مْااااااااااااااامونها إلى واقع ال  عود أي 
صرف عربي أو إساااااالمي ومن خلره صرف دولي  ساااااتعمل 

قة في لعبة المكاساار السااياساايةا الموضااوع الرلساا يني  ور 
تنررد بممارساااااااااة دور  حقق « حما »وال تعود حر ة مثل 

أ را  الغير أكثر مما  حقق هدفها في إساااااااااااااااتعادة وصن 
را واألهم من ذلك ال تعود ظواهر تثير ممارساااتها  مغتصااَ

« حر ات جهاد ة»ومن قبلها « داعش»اإلسااااااااااااتغراب مثل 
 -ات العربية مر بة تساااااااااااتغل التخبن الحا ااااااااااال في العالق

الدولية وترتكر من األفعا  اللر رة ما  جعل  -اإلسالمية 
قْااااااااااااااا ا األمتين تتراجع إلى الوراء بد  أ  تتقدم بْااااااااااااااع 

 خ واتا
بعد أ ام تبدأ الدورة الجديدة الساااااااااااااانو ة العاد ة للجمعية 
العامة لألمم المتحدةا ولعل هذا اإلنعقاد هو المناسااااااااااااااابة 

لاااااااااااااااكو منها المجتمعا  المثالية لوضاااااااااااااااع األزمات التي  
العربي والدولي في متناو  المناقلااة الجد ة ِمن على منبر 
المنظمااااة الاااادوليااااة ووراء  واليس قاااااعاااااتهاااااا وسااااااااااااااايتبااااار  
الملااار و  حكاما  أو من  مثل الدو  األعْاااء في الكالم 

وبما  ساااااااااااااار الخاصر األوبامي الذي « داعش»عن إرهاب 
اح بر  اني خاب الظن في إدارته وبالتالي إسااااااااااااااات اع ذب  

ليس فقن نحر أحد أحراد العم ساااااااااام الصاااااااااحافي المغلوب 
على أمري وإنما إعتبار تلك اإلدارة األوبامية نتيجة اإل راق 
في التردد واإلكثار من الوعود التي ال  ري رئيساااااااااااااااها بها 
والرهااااانااااات  ير البعياااادة النظر على قو  تؤمن بااااالعند 

تهاي بأنها وسيلة للحكم على نحو ما حدث في مصر وجارا
لم تعد بموجر التصاااانيس السااااائد الدولة األعظماا إلى أ  
  حدث العكس في ما بقي من الوال ة الثانية للرئيس أوباماا
وهذي المرة هنالك حالة تختلد عن حاالت سااااااااااااااابقتا 
هنالك ما  لااااابه اإلقتناع بأ  اإلساااااتقرار العالمي وإساااااتقرار 

لدو  مصاااااااااااااالح الدو  الكبر  وبالذات مصاااااااااااااالح أمير ا وا

األوروبية في المن قة باتتي  ما  قو  الجالساااااااااااااااو  على 
و كري «ا داعش»القمااة في معظم دو  العااالمي على  س 

قراءة ما بين س ور تصر حات أوباما نرسه و خر ن للتأكد 
الدولية  ما  -حققت وحدة الخوف العربية « داعش»بأ  

 لم تتحقق بهذا الوضوح ِمن قبلا
وف من الذي قد  حدث وما دام  ل  اااااحر قرار متخ

في ضاااااااوء ما حدث ولم  أت التصااااااارف حياله على النحو 
مبادرة »المساااااااااااااااؤو ي فإ  المجموعة العربية م اَلبة ب رح 

ِمن على المنبر الدولي وبصااايغة ملاااروع  «الساااالم العربية
قرار يتم التصااااااااااو ت عليه وتثبيته  وثيقة دولية من شااااااااااأ  

ع المن قاااااة على صر ق األماااااا  وحماااااس  ل تنرياااااذهاااااا وضاااااااااااااااس
على اإلنصااااراف من الملااااهد الذي تل خت  «الداعلاااايين»

مساااحات منه بالدم والكالم الساايءا وبذلك تنتهي عرو  
«  حماا »إلى « داعش»نحر الرقااب وتنوعع النااحر ن من 

و يرهماي و قْااااي هللا أمرا   ا  ساااايلااااعل حرائق ال ساااابيل 
إلى محا ااااااااااااااارة نيرانها بإساااااااااااااااتمرار تردد اإلدارة األمير ية 

الصاااااينيا وهللا الهادي إلى  -الروساااااي « الريتو»وملعوب 
سااااااواء الساااااابيل وإسااااااتبدا  أساااااالوب الغرائز والتحد ات بلغة 

 العقلا
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 قْطع رأس القومية العربية»
 «بسيف اإلسالم الداعشي 

  «ق سع رأ  القومية العربية بسااايس اإلساااالم الداعلاااي»
رموز العمل الوصني بكل الصااااااااااااااامت  ير تلقيت من أحد 

المر ر رسااااااالة حو  هذا الذي  جريي أكبرت في مررداتها 
 هذا التلخيص الموضوعي لواقع الحا ا
لقد بدأت الصاااااااورة »كانت الرساااااااالة على النحو التيا 

تكلااد شاايئا  فلاايئا ا فالريلم الساالبي ونيجاتيس  بدأ يتالشااى 
نت من المجرم لتظهر الصااااورة لناجلية واضااااحةا البدا ة  ا

« اللاارق األوساان الجديد»جوره بول وأبنه وعنوانها بدعة 
م أمير ااا األحااادي للعااالم وإعال  بول األب ذلااك  كس بعااد حا
في خ اب لها ثم أو ل لللاااااااااااااااعر األمير ي أمر إنتخاب 
رئيس من خلفية مساااااالمة لتتم المهمة التي  انت فصااااااولها 
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الغربيةا ودراساااتها حاضااارة في أدراه المخابرات األمير ية و 
وبدأ الممثل الراشاااااااااال باراو أوباما دوري في القاهرة وخ ابه 
ل المخااادعااةاا ثم بزغ فجر  مااَ المثقاال بااالوعود الكاااذبااة والجا

دمنا من ربيع « الربيع العربي» المسااااموما والحبيقة أننا  ااااا
لم تارفع فيااه را ااة للعروبااةي أو تَمساااااااااااااااكااا بااالقوميااة العربيااة 

ي تاجر بها  ل من وقْااااااا اها ومنها قْااااااية فلساااااا ين الت
م أو الوال ة أو الحزبا ولذا فإ   ل ربيع  كس نا  شاااااااارف الحا
عصاااااااااد وزمجر في بالد العرب  ا  فاشاااااااااال  وعرنا  وأنتج 

 المصائر الكبر  التي لم يتوقعها أحدا
الغربية لم تنته هنا وبدأت إسااارائيل  -الخ ة األمير ية 

سالم بإعال  نرسها دولة يهود ة وتلترط بأ  ال تراهم وال 
نا أ  الربيع المساااااااموم  دو  اإلعتراف بذلكا ومتأخر ن عرفس
كااال  اااايتاااه هي أ  تتالشاااااااااااااااى فكرة القومياااة العربياااة من 
النصوص ومن النرو  ومن األ اني ومؤخرا   رنا نلاهد 

 أسماء م ربين عرب تاكتر أسمااهم بالحرف الالتيني ا
تتمة السااينار وا تظهر فجأة شااعبية األحزاب والحر ات 

م في أكثر من بلد عربي اإلساااااااااااااااال كس مية بقوة وتتسااااااااااااااالم الحا
وتتكلاااااااد لغتها دينية وضاااااااد القومية العربية فعال  ال قوال ي 
إال  أ  مصر فرصت حبات السبحة النجسة ونجت بنرسهاا 
أما ببية األق ار العربية التي تغلغل سااااااام  ربيعها فيها مثل 
العراق وليبياااا واليمن وإلى حاااد ماااا تونس فقاااد ظهر فيهاااا 

نبتة بر ة متوحلاااة حملت سااايس «اا داعش»شااايء اسااامه 
اإلساااالم لتْااارب فيه الجيول العربية في  ل أر  حلت 
فيهاا وكماا فعال األخوا  في مصااااااااااااااار ا الهادف هو األمن 

هاااذا  «داعش»وأفراد األمن العربي في  ااال ق ر عربي و
يرفع شاااااااعار الرساااااااو  و لمة هللا وال يتسبع من القر   الكر م 

القصااااااااااااص التي وردت في الكتاب  وتعاليمه ساااااااااااو    ات
ا  من ال ااات التي « داعشل »الكر ما ولم تمااار  هااذا ا أ اا 

جعلت من اإلساااااالم هدا ة وذلك تنريذا  ألسااااانادها في إيرا  
 وتر يا ومن وراءهما أوباماا

إ  خرائن التقسااااااااااااااايم جاهزة وبدا ة تنريذها تجري على 
 ا فإ  قدم وساق في أربيل هذا بالنسبة إلى العراق أما سور 

 خر  ة تقسيمها على النار لم تنْج بعدا
 يالمرتعد؟ أأوباما  هذا الذي  خيرك  ا« داعش»أي 

قوة إلهية  والعالم؟ أههذا الذي ال تقدر عليه أمم « داعش»
تملاااااااااااااااي على األر  أ  مجموعاااة من الساااااااااااااااوبرمااااناااات 

 الهوليوود ة؟
المهم ق سع رأ  القومية العربية بالساااااااااايس اإلسااااااااااالمي 

القر   بلغات  ير عربية تملااااااااااايا  مع الواقع وبها  صااااااااااابح 

 «االجديدا هكذا تصبح إلسرائيل دولة يهود ةااا
إنتهت الرسالة التي أر  أنها تعكس ملاعر  ل عربي 
وصني مستبيم الرأي مسلما   ا  أو مسيحيا ا وأعترف بأنها 
تغني عن  ل التنظيرات التي تمثلت بها الصااااااااااااااارحات أو 

من خال  برامج حوار ة تلرز ونية تتناقلها ألسااااااااااااانة منظِ ر ن 
ال تلمس  بد الحبيقة على نحو ما حوته الرساااااااااااااااالة التي 
ت اإلنتباي والتعمق في الذي  و ااااااااااااااالتني  كاتر بغر  لرس
ت اإلنتباااي وجاادتا نرساااااااااااااااي  تكاااباادي األمااةا ولكن عو  لرااس
أتبناها وإلى درجة اللاااعور بأ  مْااامونها هو تحذير أكثر 

يتبصاااااار في ما هو  منه تلااااااخيصا تحذير لكل عربي بأ 
حااا اااااااااااااااال فال ينخاادع بااأر حيااة أوبااامااا وهوالنااد و اااميرو  
و خر ن الذين  خوضاااااو  ماراتو  تساااااليح البيلااااامر ة على 

مع أ  « داعش»الذي ساااااايأكل رأ  « رامبو»أسااااااا  أنها 
الغر   ما هو جلي في زفرات الرسااااااااالة تدشااااااااين مخ ن 
حااذسف  لمااة العروبااة والوحاادة والقوميااة العربيااة من  تاااب 

حالم الجميلاااةا وَمن  عش ير ماااا أنتجاااه عنااااد الرئيس األ
ار الذي فرل البسااااااااط المْااااااام  بالدم  أمراء دولة ل »بلااااااا 

 «االلام والعراق
 2014سبتمبر )أيلول(  14 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

السمعة أحيانًا للحكمة اليمانية والفْعل 
 بالصدفة للِحنكة األفغانية
شاااااااااااااااكااا  الرئاااساااااااااااااااي في هااذا الااذي إنتهى إليااه أمر اإل

أفغانساااااتا  هو ما  نا نتمناي لنشاااااكا  الرئاساااااي األو  في 
ذ به عندما جرت اإلنتخابات التي  مصااااااااااااااار ثم تمنينا األخس
حقق فيها الملاااااااير عبدالرتاح السااااااايساااااااي فوزا   ا  متوقعا ا 
وأما ما  ا  اللبنانيو  يتمنو  حدوثه بالنساااابة إلى الرئاسااااة 

  ختلد بعض الليءا األولى المتالَعر بمصيرها فإنه
سبتمبر/أيلو   21الذي حدث في أفغانستا  يوم األحد 

ال إلى  2014  اااااااااااايغة توافبية وق عاها بحْااااااااااااور الرئيس المانتهية واليته هو أ  ق بيس اإلنتخابات الرئاسااااااااااااية تو اااااااااااا 
حامد  رزاي أنهت اإلشاااااااااااااااكا  حو  َمن  ا  منهما الرائز 

والتي جرت  في إنتخابات الرئاساااة خلرا  للرئيس المنصااارف
ا رجاااال األرقااااام والخبرة الماااااليااااة 2014في يونيو/حز را  
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العر قة المسؤو  السابق في البنك الدولي أشرف عبدالغني 
الاااذي  ماااا رفيق الحر ري في لبناااا  لم يتورط في الحرب 
إنما شااااااهد عليها ودر  في الجامعة األمير ية في بيروت 

 وعااااااد إلى 1973وناااااا  فيهاااااا درجاااااة بكاااااالور و  عاااااام 
وقد بات  اااااااااهرا  للبنا  بعدما تزوه 1977أفغانساااااااااتا  عام

روال ساااااااااعادة األمر الذي ال ترتاح له صالبا  أل  السااااااااايدة 
األفغانية األولى مسااااايحية ا أم رجل الدبلوماساااااية األفغانية 

ل  هللا العقل السااااياسااااي  هللا عبد وز ر الخارجية السااااابق عبد
 تياال ا أحمد شاي مسعود الذي قْى إ « غيرارا أفغانستا »

هللا إساااااتبق مساااااتعجال  إعال  النتائج الرسااااامية  ذلك أ  عبد
وقرر أنااه هو الرااائز في اإلنتخااابااات فيمااا إعتبر أشااااااااااااااارف 
عبدالغني أنه هو الرائزا ونلااير هنا إلى أ  اإلشااكا  نلااأ 
نتيجة أ  اللجنة الملااااااااااااااارفة على اإلنتخابات أب لت أكثر 

ميي من مليو   ااااااوت وهذا ع  ل مسااااااألة اإلعال  الرساااااا
تماما   الذي حصاااااال في إنتخابات الرئاسااااااة المصاااااار ة في 
زمن إخت اف مصاااااار ِمن جانر اإلخوا  المساااااالمين حيا 
كا  الرائز عمليا  هو الرر ق أحمد شاااااااااااااااريق لكن سااااااااااااااا وة 
اإلخوا  والقو  األجنبيااااة واإلقليميااااة التي تغ يهم دفعاااات 
بالد تور محمد مرساااي إلى رئاساااة مصااارا وبسااابر تع يل 

هللا  دخلااات  لراااائز وعبااادالغني أم عبااادإعال  المرشاااااااااااااااح ا
م في شااااااااأنها  أفغانسااااااااتا  في أزمة رئيس وصا  أمد الحسااااااااس
وإلى درجة أ  الرئيس المنتهية واليته  رزاي بدأ من جهته 
يبذا  ما إسااااااااااااااات اع من المسااااااااااااااااعي ال يبة  ي ال تدخل 
أفغانسااااتا  في فراغ رئاسااااي  الذي  عيلااااه لبنا  منذ ثالثة 

أ  يتوقد ساااااااااعي السااااااااارير أشاااااااااهر وعلااااااااارة أ ام من دو  
الساااااااااعودي علي عوا  عسااااااااايري من أجل إنجاز أق اب 
اللعبة الساااااااااياساااااااااية لهذا اإلساااااااااتحقاق والذي من أجله أبقى 
خادم الحرميسن اللاار ريسن على الساارير عساايري في بيروتي 
بعدما  ا  ساااايسااااتأند دورا  مبهرا  له في باكسااااتا ي إلى أ  

لى لبنا   قْااااااااااي هللا رئيسااااااااااا  يرتاح لتراسااااااااااه الحادبو  ع
بن عبااادالعز ز وأخواناااه وشاااااااااااااااعااار  هللا وأولهم الملاااك عباااد

المملكاااة التي نعيش هاااذي األ اااام معهم وبكااال إعتزاز وهج 
 يومها الوصني الرابع والثمانينا

كانت الصيغة التوافبية أ  يتولى  هر الرئيس أشرف 
عبدالغني رئاسااة الدولة على أ  يتناَز  عن منصاار رئيس 

هللا وبذلك  ررح  هللا عبد فساااااااااااااااه عبدالحكومة التنريذي لمنا
البلااااااااااتونيو  حيا َتواجدهم القوي في شاااااااااارق أفغانسااااااااااتا  
وجنوبها بترا  أحد أبنائهم أفغانساااااااااتا  تعو ْاااااااااا  له عن 

 2009فوز لم يتحقق في جولة اإلنتخابات الرئاساااااااااية عام 

حيااا حاال  رابعااا  بعااد حااامااد  رزاي الااذي ترأ  وعبااد هللا 
رة بتعيينااه وز را  للخااارجيااة هللا الااذي عو   الخسااااااااااااااااا عبااد

ورمْاااااااا  دوساااااااتا ومقابل الررح البلاااااااتوني تهدأ خواصر 
ال اااجيكيو  الااذين هم أكثر ااة في شااااااااااااااامااا  البالد و ااانوا 
 امنو  النرس بحصاااااااااااااولهم على الرئاساااااااااااااة األولى وجاءت 

هللا  هللا عبد الصاااااااايغة التوافبية ترضاااااااايهم بتعيين إبنهم عبد
م مع رئيس رئيساااااا  تنريذ ا  للحكومة أي بما  ع ني أنه يتقاساااااَ

الدولة الساااال ة ذلك أ  المنصاااابيسن  لااااغلهما الرئيس األو  
بموجر الدسااااااتور لكن السااااااباق الرئاسااااااي على النحو الذي 
جاءت عليه النتائج حساام األمر لمصاالحة البلااتوني  ااهر 
لبنا ا وهذي الصااااااااااااااايغة في حا  إقتنع بها المجتمع الَقَبلي 

بعمليات ترجير ة  مكن أ   األفغاني ولم  قابلها ال البانيو  
تحقق ساااااانتين من اإلسااااااتقرار يتم خاللهما تعديل الدسااااااتور 
من جانر اإلجتماع الملااااترو لزعماء الباشااااتو  وال اجيك 
وللبرلمانيين الذين باتوا أ ااااحاب خبرة دسااااتور ةا وفي هذا 
اإلجتماع ت مئن النرس ال اجيكية ما دام سااااااااااااااايتم تثبيات 

 للوزراء حاله في هذا المنصر هللا رئيسا   هللا عبد إبنها عبد
قر ر اللاااااااااااابه من حا  رئيس الوزراء في الهند ونظيري في 

 العراق على سبيل المثا  ال الحصرا
ماااا نر اااد قولاااه هو أ  الحنكااااة األفغااااانيااااة وضاااااااااااااااعاااات 
أفغانساااتا  على صر ق الخ وة األولى من رحلة اإلساااتقرار 
المنلاااااااااااااااودا بات رمز اإلنتعال اإلقتصاااااااااااااااادي بعد إنهيار 

صااااالبااااا  هو رئيس البالدا وبااااات رئيس الوزراء  حكومااااة
فارضاااااااااا  نرساااااااااه بقوة وليس مجرد إختياري بموجر مرساااااااااوم 
وذلك على أسا  أنه نا  من أ وات الناخبين في معر ة 
رئاساااااااااااة الجمهور ة أقل قليال  مما ناله منافساااااااااااه الذي بات 
رئيسااا  وربما نا  العدد نرسااه الذي حصاال عليه عبدالغنيي 

 ضت  ض النظرالكن التسو ة فر 
لو أ  هذي الصااااااااااايغة حصااااااااااالت في الزمن المصاااااااااااري 
اإلخواني وبحيا  كو  الد تور محمد مرسي رئيسا  لمصر 
كلها وليس لنخوا  و كو  الرر ق أحمد شاااااريق رئيس قو ا  
للحكومةي بل أو  رئيس  كو  تعيينه برعل شاااااأنه اللاااااعبي 
وليس بمجرد مرساااوم  صااادر من رئيس الجمهور ةي لكانت 

ت من تداةيات اللعبة اإلخوانية الخ رة ولكانت مصااااار نج
النوا اااا تالقااات والقلوب تاااللرااات ولم تحااادث هاااذي العملياااات 
اإلنتحار ة التي دفعت مصاااار  لااااعر و يا  إلى ملااااارف 
المجهو ي ثم شاااااااااااااااااءت العنااا ااة االلهيااة والتحماال الماادهش 
لللااااااعر المصااااااري إزاء المعاناة والمخاصر والخلااااااية على 

إسااااااااااااااتدراو لما هو أعظم و تولى  الوصني أ  تحدث عملية
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لته العساااكر ة  عا  بدس البيادة الملاااير عبدالرتاح السااايساااي مودِ 
إلى األبد محترظا  برا ة إ اااااااالحية لعاله الكمس الهائل من 
الملاكل المتراكمةي محققا  األمن بنسبة ال بأ  بها مقرونة 
باااالمااااا  واعاااادة لجهااااة الاااادور واإلقتصاااااااااااااااااااد والساااااااااااااااياااااحااااة 

 واإلستثماراتا
لساااااااااااااياق نرساااااااااااااه ربما  ا  األخذ بما إنتهت إليه وفي ا

الحنكة األفغانيةي من مصاااالحة مصاااار الساااايساااايةاا أي بما 
معنايي مادام سااباق الرئاسااة إنتهى برمز سن  عكسااا  اإلتجاي 
المصاااااري اللاااااعبي المصااااادوم من التجربة اإلخوانية المر ةي 
تكو  الرئاساااااااااة لعبد الرتاح السااااااااايساااااااااي ورئاساااااااااة الحكومة 

أما وأ  ذلك لم  حصاااال فإ  في الرا ة  لحمدين  ااااباحيا
الساااااايسااااااية ضاااااامانة أكدتها المئة يوم األولى للترا  والتي 

 إحد  ثمارها ال يبةا« قناة السو س الثانية»كانت 
هذا الذي إنتهى إليه األمر في أفغانسااااااااااااتا  يتزامن مع 

َقَبلي  عصد باليمن وال  عود  -مذهبي  -إشتباو سياسي 
ا  المزدوها خسااارا  الهيبة التي على اليمنيين بغير الخسااار 

كا  هنالك نوع من التراا  بأنها سااااااااتسااااااااتعاد بعد  اااااااايغة 
التسااااااااااااااو ة اللاااااااااااااابيهة بالذي حدث في أفغانسااااااااااااااتا  و نا  
الحوثيو  بموجبها أكثر مما  ساااااااتحقو ا وخسااااااارا  الحكمة 
التي صالما  انت اليمن وشاااااااااااااااعبها والحادبو  عليها دو  

نا ا فقد تقدمت عليها الخليج في ال ليعةي يتباهو  بها أحيا
الِحنكااااة األفغااااانيااااة والتي قااااد تنتهي إلى حكمااااة في حااااا  
إسااااتقرار الصاااايغة وبذلك  قا ا الحكمة باتت أفغانية بعدما 
كاااناات  مااانيااةا ساااااااااااااااقى هللا أ ااام  من أحمااد محمااد نعمااا  
وعبدالرحمن األر اني ومحسااان العيني ومحمد أحمد نعما  

 ا  مثيلو  لهم  والعلاااااااااارات من العقالء الحكماء الذين لو
ربه منصور  هللا  الح ثم في زمن عبد في زمن علي عبد

الملهاة  -هادي وعبدالملك الحوثي لما  ا  لهذي المأساااااااااة 
أ  تحدث وتساااااتنزف اليمن ماال  دفعه الخليجيو  والوال ات 
المتحااادة ودو  أوروبياااة لكي  جتااااز ظروفاااه الصاااااااااااااااعباااةي 

الحوثيين لم وساااامعة  انت سااااتكتمل معالمها لو أ  إخواننا 
م من الغير البعيد  زوة منقو ة الوعي  ينرِ ذوا بتحريز ودعس
والنخوةي إذ متى  ا  المرء  غزو داريي سبقها م لر شر ر 
يتمثل في الحصاااااااااااااااو  على مرفأ خاص بهم وهم في ذلك 
 رعلو  ما فرضااااااه باإلسااااااتقواء والسااااااالح وقلة المروءة قادة 

ما  انت لتنتهي الميليلااايات في زمن الحرب اللبنانية التي 
بن عباادالعز ز  وأر حيااة الملااك فهااد« ال ااائد»لوال مؤتمر 

رحمة هللا عليهي وإساااااااااااااااتعملوا هذي المراف  في  ل ما  عود 
لها بوابة لدخو  السااااااااااااااالح  بالخراب على البلد بدءا  من جعس

وسااائر الممنوعاتي وبذلك أ اااب لبنا  ما ساايصااير على 
ت األرجح في األ اااام التياااة اليمن واليمنيي نااا إالًّ إذا حلااا 

الحكمااااااة المغي بااااااة ولو لرترة من الزمن محاااااال الجهااااااالااااااة 
والجهاليين وبحيا  صاابح اليمن مْاارب المثل في الوصن 
الذيي  ما لبنا ي  ستحق أ حاب نرو   الحة  لكرو  

 رب العالمين بكرة وأ يال على نعمة الوصنا
 2014سبتمبر )أيلول(  25 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

السعي السعودي المشكور والتقاعس 
 الخماسي غير المغفور

في الوقاات الااذي  حاادث نوع من الحنين نحو العروبااة 
كم في العراق ونر  في  لاااااد  ال بعاااااة الجاااااديااااادة ِمن الحا
مرردات الراسااااااااااء الثالثةي رئيس البرلما  ساااااااااليم الجبوري 
الذي إستقرت أحواله ورئيس الحكومة حيدر ةبادي ورئيس 

ؤاد معصاااااومي نوعا  من اإلقرار بالْااااارر الذي الجمهور ة ف
امية وإبتعاد  أ اب العراق في سنوات ما بعد الحببة الصد 
العراق بسااااااااااااااارعااة  ير متعقلااة عن العرب والعروبااةي نجااد 
جماعات في اليمن مسااااااااااااتقو ة بإيرا  على نحو إسااااااااااااتقواء 
العراق حتى إنكراء عهد نوري المالكي ال تتعظ وال يتأمل 

الحوثي بااالااذي  اااناات عليااه أحوا  العراق كبيرهاااعباادالملااك 
ربي  ما  وماعليه أحوا  ساااااااااور ا نتيجة التغر د خاره الساااااااااِ 
نجد لبنا   عيش أكثر أحواله ساوءا  حيا هنالك مؤساساات 
لاة في الوقات نرسااااااااااااااااه نتيجاة أ  الهو   كسم مع  لاة ومع ِ  حا

الساااااااااااااااوري باالتحاالد الملتِبس بين ثالثاة أربااع  -اإليراني 
ل و حجر نساااااااااااااااائم صائرة وربع صائ رة أخر  يؤذي و ع ِ 

العالقة المسااتقرة مع العرب والعروبةا ونجد أ ْااا  الوضااع 
الرلساااا يني يزداد سااااوءا  نتيجة تداةيات الخيار الحمساااااوي 
الااذي قْاااااااااااااااى بتحو اال  زة إلى ورقااة رابحااة نسااااااااااااااابيااا  في 

السااااااااوري خاساااااااارة  ل الخسااااااااارة في  -الملااااااااروع اإليراني 
 المصلحة الرلس ينيةا

أي القهري والقساااااااااااااااري بااااألوصاااا  من جاااانااار هاااذا النااا
األصراف التي نلاااااااااااااااير إليهااااا  كاااااد الساااااااااااااااودا  أ   كو  
خاااامساااااااااااااااهاااااا إال  إذا أوقد نظاااام الرئيس عمر حسااااااااااااااان 
البلاايرسااياسااة العالقات المزاجية المتق عة وأضاااف مسااحة 



131 

 

وهذا أمر متيسااااااااااااااار من « اإلنقاذ ة»من العروبة إلى رااي 
ي العربي اللامل على خال  شراكات وإقتناع باألمن القوم

نحو ما إنتهى إليه إقتناع العهد الجديد في مصااااااااااار وحددي 
هدفا  من اليوم األو  مترئساااا  الملاااير عبدالرتاح السااايسااايا 
مع مالحظة أ  هذا الواجر على الساااااااااااااااودا  لم  عد على 
ت في الاااادور الااااذي أداي خال  القمااااة  الحيو ااااة التي تجلاااا 

 خرصومافي ال 1967العربية اإلستثنائية عام 
صوا  سنوات من النأي التي أشرنا إليها  انت الخسارة 
فاادحاة مع أ   ال  من هاذي األوصاا  أاتيحاات لاه أفْاااااااااااااااال 
الررصاا ومن جانر المملكة العربية الساااااااااااااااعود ة بالذات 
وإقتناع أصراف  اااااااااااااااد قة بأ  هذي الررص هي أفْااااااااااااااال 

 الممكنا
في البدا ة  ا  لبنا  سااااااايد الخاسااااااار ن إذ بد  أ  ير  

الاااذي ماااا  اااا  للحرب األهلياااة أ   «ال اااائد»رااااق في إت
تتوقد لوال الجهد السعودي الذي حقق ذلك اإلتراق واضعا  
لبنااا  على صر ق اللااااااااااااااارةيااة  خ وة أولى تلتهااا خ وات 
لتدةيم أوضاااااااااعهي نجد رموز العمل السااااااااياساااااااااي والحزبي 
 عبثو   ل على هواي بهاذا اإلترااق الذي  ا  عدم إنجاازي 

ْاااااَعد قر ر اللااااابه من الحا  التي سااااايجعل لبنا  المسااااات
إنتهت إليه الصااوما ي وما هي عليه الحا  ال  في اليمن 
وما سااااتصاااال إليه الحا  في سااااور اا وعلى ر م مرور ربع 

التي أذاعهااااااا وز ر « وثيقااااااة الوفاااااااق الوصني»قر  على 
الخارجية الساااااااعود ة األمير ساااااااعود الفيصااااااال في مثل هذا 

فإ  اإللتزام اللبناني   1989ساابتمبر  18الخر س واإلثنين 
بهذا اإلتراق  ير مسااااؤو  وتتنوع التصاااار حات والتنظيرات 
المغِرضااااااة في شااااااأنها ولوال أ  هنالك رموز سااااااياسااااااية من 
أ ااااااحاب الحس الوصني والعربي المسااااااؤو  أمثا  الساااااايدة 
بهياااة الحر ري التي تعتبر هاااذا اإلترااااق بمثااااباااة الحماااا اااة 

المرفرف فوق  ل الحبيبية للوصن وبحيا يبقى َعَلمه هو 
أخر   «جيول»األعالم وجيلااااااااااااااااه هو الحااامي قباال أي 

و ااااايغته هي المساااااتقرة التي من الجحود عدم النظر إليها 
على أنها بمثابة نعمة من هللا خص  بها العقل المسااااااااااااااتنير 

الذي هو  «إتراق ال ائد»لبنا ااا لوال هذي الرموز لكا  
ء خلااااااااابة الخالص بات مْاااااااااغة في أفواي مساااااااااكونة بالوال

الخارجيا ونتيجةعدم التقي د بروحية هذا اإلتراق قبل بنودي 
نجد ظاهرة الرراغ الساااااياساااااي تساااااتبيح لبنا  حيا ال رئيس 
للبالد وال حكومة فاعلة وال مجلس نواب يؤدي المسااااااااؤولية 

وضااااااااااااااع الحقوق في « إتراق ال ائد»واألمانةي ِعلسما  بأ  
حتج المكا  الصااااااااحيح و انت الصاااااااايا ة دقيقة بحيا ال  

عمر على حق إساااتحوذ عليه ةبا  أو إنتقاص لمصااالحة 
عمر وةبا  من حق إرتأت الصاايغة أ   كو  من حصااة 
مارو ا وعند التأم ل في بنود اإلتراق تتْاااااااااااااااح لنا األمور 
ونر   م أ  الحااذاقااة في الصااااااااااااااايااا ااة  اااناات الفتااةا وأل  

مثل شااااااااااتلة تحتاه إلى رعا ة فإ  الدعم « إتراق ال ائد»
ح  ا  على الوتيرة نرسها السعودي لم يت وقد  ما أ  الناصس

 جامعا  بين الِحرسص والنخوةا
وبالنساابة إلى العراق الذي  رق إلى مسااتو  العنق في 
بحر الهو  اإليراني لمجرد إسااااااااقاط أمير ا بول اإلبن بعد 
امي وتتو ج بْااااااااااعة أف اكين من  بول األب النظام الصااااااااااد 

ية أمثا  بو  بر مر أبناء العم سااام على قمة الساايادة العراق
مبعثر أحد أفْاال الجيول العربيةي فإ  السااعي السااعودي 
امية في  الملااااااااااااااكور لتر يز أحواله بدأ قبل الغزوة الصااااااااااااااد 
ل لن  كو   ام عن إرتكاب ِفعس لمصاااااااالحة العراقا وعند إسااااااااتحْااااااااار أجواء تلك المرحلة محاولة لثنيس الرئيس  اااااااااااااااد 

أساااااااااسااااااااية وهي كز ارات وأقوا  وتحد اتي تتأكد لنا حبيقة 
أ  األمر بالساااااااعي الساااااااعودي الملاااااااكور  ا   ريال  بإنقاذ 
العراق من الذي أ ااااااااااااااابه بدا ة قبل اإلسااااااااااااااقاط األمير ي 
البوشاااااااااااااااي للنظام ثم الحقا  إلتهام إيرا  لنرادة العراقية بما 

 تبق ى فيها من مسحة عروبيةا
وحتى في زمن إشااااتداد المحنة السااااياسااااية العراقية  ا  

بن عبادالعز ز متجااوزا   ل موجباات العتر  هللا الملاك عباد
على  الم عراقي  ير مساااااااااااااااؤو  وتصااااااااااااااارفاااات ال تخااادم 
ه في مثااال هاااذي األ اااام  المصااااااااااااااالحاااة العربياااة العااااماااة يوجاااِ 

مخاصبا  فيه « نداء الغيور  »2010أكتوبر  30والسااااااااااااابت
إنكم »رموز الصراع المحتدم على الساحة العراقية بالقو ا 

يتم من جهد لتوحيد الصااااااد على مرترق صر ق بكل ما أوت
والتسااااااامي على الجراح وإبعاد شاااااابح الخالفات وإصراء نار 

مْااااااااايرا  إلى ذلك وبصااااااااايغة التأكيد « ال ائفية البغيْاااااااااة
داةيا  الرئيس  «إسااااااتعدادنا لمدس يد العو  والتأييد والمؤازرة»

وزمنذاو  جال  صالباني والرعاليات السااااااااااياسااااااااااية إلى لقاء 
ساااام الحج تحت مظلة الجامعة  عقدونه في الر ا  بعد مو 

لكن إخواننا «ا للساااااااااااااااعي لحل  ل معْااااااااااااااالةااا»العربية 
العراقيين المساااااااااتعِذبين لعبة الصاااااااااراع المعذِ يين نتيجة ذلك 
شااااااارائح عر ْاااااااة من الرأي العام في بالد الرافديسن الملبين 

« ناااداء الغيور»مت لباااات الهو  اإليرانيي لم يترااااعلوا مع 
لااااااااار ريسن الذي إجتهد و ا  في ِمن جانر خادم الحرميسن ال

إجتهادي  اااااحر نخوةي وبل غ و ا  أكرم اللاااااهدين شاااااهدا  
على إجتهادي هذاا وعلى مد  أربع سانوات وبْاعة أشاهر 
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نداء »ِمن عدم األخذ بهذي النصاااااااايحة التي حوتها مرردات 
خسااااااااار العراق بْاااااااااعة ألوف من أبنائه وبْاااااااااع « الغيور

قينا  ما خسر علرات األلوف بين جرحى وملردين ومعو 
الساااااااااااامعة والهيبة إلى جانر أرقام مليار ة  ا  من شااااااااااااأ  
إنراقها على اإلنساااا  والبناء إساااتكما  حالة نهو  توقرت 

امياااة  الخمينياااة التي راوحااات  -عناااد بااادء الحرب الصاااااااااااااااااد 
التصااااااااااااااانيرااات لهااا بين الردع الواجاار من جاااناار الرئيس 

ام واللاااروع المقرر من جانر   ة هللا الخميني لو  ضاااع  اااد 
اليد على المقدساااااات في النجد و ربالء و اااااوال  منها في 
حااا  لم ينجح الردع إلى المقاادسااااااااااااااااات في مكااة المكر مااة 

رةا  والمدينة المنو 
ما أسبغه السعي السعودي الملكور على الرلس ينيين 
كا  حالة إستثنائية في دنيا المساعي الخيِ رة التي تستهدف 

ع الصاااااااااااااااد وذلااك ِمن خال  لقاااء مكااة المكرمااة الااذي  جمس
بن عبدالعز ز له إستثنائية بكل  هللا كانت رعا ة الملك عبد
إلى إتراق بين  2007شباط /فبراير 8المقاييس وإنتهى يوم 

الحقا  تحت « حما »لو لم تنقْااااااااااه « حما »و« فتح»
وصأة التر ير اإليراني لكانت وحدة الصاااااااااد الرلسااااااااا يني 

عزز على أفْااااااال حا  ولكانت هذي الوحدة ورقة ضاااااااغن ت
التي إلتد القاااااااادة العرب « مباااااااادرة الساااااااااااااااالم العربياااااااة»

بن عبدالعز ز في القمة  هللا وباإلجماع حو   ااااحبها عبد
  ا2002 ذار /العربية الدور ة في بيروت ومار 

الذي نا  اليمن من الساااعي الساااعودي الملاااكور والذي 
ب بعض دو  العاالم  ز أكثر باإلترااف الخليجيين وتجااوا تعز 

بن عبدالعز زي  ا  بمساااااااااتو  مكاسااااااااار  هللا مع را ة عبد
ساااااااااور ا األساااااااااد إبنا  بعد األب إلى أ  بدأ اإللتهام اإليراني 
ل للعراق ثم لساااااااااااااااور اااااا  لليمن على نحو اإللتهاااااام من َقباااااس
ومحااااولاااة األلتهاااام باااأسااااااااااااااالوب مختلد للبناااا  وللوضااااااااااااااع 
الرلسااااااااااااااا ينيي واألمل المعل ق على اإللتهام بأسااااااااااااااالوب ما 

 للسودا ا
األوصا  التي أشرنا إليها بالمليارات ماال   الخسائر لد 

قين  وبااااااأللوف أرواحاااااا  وبعلااااااااااااااارات األلوف جرحى ومعو 
ر على حزب هنا  ونازحين وتائهينا أما المكاسااااااااااااااار فحكس
وحزب هناااااااو وحزب هنااااااالااااااك وحر ااااااة وتجم ع وجمعيااااااة 
وزعااااااماااااات حو   أفراد من أ اااااااااااااااحااااااب اللحى والعماااااائم 

األمر الذي « زنيسبي»والقراصين السااااااااااوداء اإلسااااااااااالم إلى 
بات يوجر على الحكومات اإلسااااااااالمية إسااااااااتحداث توجيه 

عند باس األخبار حو  « الدولة اإلساااااااااااالمية»بترادي  لمة 
و اااا ليااات مؤتمر مكاااة الاااذي أنهى أعماااالاااه يوم «ا داعش»

 أو ى بذلكا 2014سبتمبر  30الثالثاء 
ولن تتوقد صاااحونااة الخسااااااااااااااااائر إال  في حااا  لم تعااد 

ة على ما بدت عليه صوا  ربع قر  وبدأ اللاااااااااااااااهية اإليراني
المغردو  خاره ساااااااااارسب أمتهم العربية  عاودو  التغر د ِمن 
على أ صاااااااااا  هذي األمة التي يز دها إخْااااااااارارا  الساااااااااعي 

العز ز إلنقاذ ما  مكن  بن عبد هللا الملكور من الملك عبد
إنقاذي وتداراو ما بات خاره المعقو ا وهو سااااااعي موضاااااع 

أجل ذلك فإنه  أخذ  ااااارة الواجرااا قبو  اللاااااعري ومن 
 ولو  ري أ حاب التقاعس  ير الملكورا

( تشرين األولأكتوبر ) 1 بتاريخ« األوسطالشرق »صحيفة  لُكتبت 
2014 

   

 اإلثم بريطاني... والترياق سويدي
هذا القرار األخالقي ِمن حكومة السااو د بأنها سااتعترف 

تلاااااار ن /أكتوبر 3بدولة فلساااااا ين والذي أعلنه يوم الجمعة 
رئيسااااها سااااتيرا  لوفين الرائز في اإلنتخابات  2014األو  

البرلمانية قبل شااااااااااهر من اإلعال ي  نا  عرب ومساااااااااالمين 
نت لع إلى أ  تكو  بر  ااانيااا هي البااادئااة في إتخاااذ هااذا 
الموقدا ونقو  ذلك على أساااا  أ  مسااابِ ر العلة هو َمن 

ل الظالم تازا   ثاري بتصحيح  عليه إزالة شائبته هذي وأ  الِرعس
ل والتعو ضي بساااااااااااااااخاااء من ير ااد إراحااة  مرتكبااه لهااذا الِرعااس
ل بها أذ  ال  ضااااااااااااااميريي على األجيا  التي ألحق هذا الِرعس
مثيل لهاا بإستثناء األذ ة التي اليزا  يتسبر بها للسور ين 
د الااذي يلغي بااالتاادره دولااة  اااناات ذات رقم  نظااامهم المعااانااِ

ثم هااا هي هيكاال نظااام  اااااااااااااااعاار في المعااادلااة اإلقليميااة 
 قتصااار اإلعتراف به على قلة من الدو   ير مؤثرة وعلى 
العر دولي و خر إقليمي ال  عنيهما في شااااااااااااايء أي حا  

 باتت عليه سور اا

ل البر  اني الثم  ا  ذلك الوعد الذي تْااااااااااااامنتسه  الِرعس
هها في مثل هذا الخر س قبل   2سااااااااااااااانة و 97رساااااااااااااااالة وج 

وز ر خاااارجياااة بر  اااانياااا   1917تلااااااااااااااار ن الثااااني /نوفمبر
زمنذاو  رثر بلرور إلى اللورد  رثر روتلااااااااااااااايلد الذي  ا  

أ  حكومة  ااااااااااااااااحر »زةيم الحر ة الصاااااااااااااااهيونية يبِلغه 
الجاللة تنظر بالع د إلى إنلاااااااااااااء وصن قومي لللااااااااااااعر 
اليهودي في فلس ين وسوف تبذ  قصار  جهدها لتحقيق 
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 «اهذا الهدفااا
ونية تتلاااااكل وفي ذلك الزمن  انت العصاااااابات الصاااااهي

وتدرب اللاااااااابا  اليهود على إسااااااااتعما  السااااااااالح وتغساااااااال 
األدمغة على نحو ما إقتبسااتسه منهم الجماعات اإلسااالمو ة 
التي تمتهن العند إلى حااااد نحر الرقااااابي مع فااااارق أ  
العصاااااااااااااااابات الصاااااااااااااااهيونية أبقت المجندين في منأ  عن 
لسم الوصن التوراتي  ما  العمليات اإلنتحار ة ور زت على حا

ماعات الزمن الراهن التي من جملة ما تر زي في التجنيد ج
الرردو  »على مستحبات نعيم الحياة مع الحور العين في 

 «االداعلي
أنه  اااااااااااااااك من « وعد بلرورب »أهمية ما بات  اعرف 

بر  ااانيااا العظمى والتي  ااادت تتقلص إلى  اااااااااااااااغر  لو 
إنتهى اإلساااااترتاء في ساااااكوتلندا إلى خيار اإلساااااتقال ي وأنه 

مْاااااااامو  التصاااااااار س  ونه مع ى من دولة تحتل   ااااااااك
فلسااااااااا ين ر م أنها ال تملك في أي حا  حق تجيير وصن 
من شااااعر إلى  خري ولكنها شاااار عة اإلحتال  توأم شاااار عة 
الغاب التي تجيز ما ال  اجازا ولكن األرثر سن و رثر بلرور 
البر  اني و رثر روتلااااااااااايلد الصاااااااااااهيوني  وبدعم من د ريد 

ومااة بر  ااانيااا في ظاال الملااك جوره لو ااد جوره رئيس حك
 -الخامس إرتكبوا هذا اإلثم الذي في  ل لقاء ساااااااااااااااعودي 

بر  اااني  اا  هنااالاك لراات نظر في شااااااااااااااااأناه وعلى خلفيااة 
العبارة المصاااااااااااا ة بأسااااااااااالوب ما قل ود  التي قالها الملك 

بن عبااادالعز ز خال  ز اااارتاااه الرسااااااااااااااامياااة األولى  هللا عباااد
للعهاااد  لرئيساااااااااااااااااة  و اااا  ماااا زا  ولياااا   1988لبر  اااانياااا و

إ  وعد بلرور عار  جر على »الحكومة مار ر ت تاتلاااار 
ولقد إنقْااى «ا الجيل الحالي في بر  انيا أ   صااححهااا

النصااااااااااااااايحة وتساااااااااااااااب ر اإلثم  -ربع قر  على هذا ال لر 
البلروري الذي على أساسه  ا  اإلعتراف الدولي بإسرائيل 

ت أكثرها خال  هذي الساااااانوات بالمز د من الظلم واإلعتداءا
وحلاااااااااااية ذلك العدوا  األخير على  زة الحمسااااااااااااو ةي من 
دو  أ  تتخذ بر  انيا القرار األخالقي الذي جاء من دولة 
الساااااااااااااااو ااد بااد  أ  تكو  هي المبااااِدرةا ثم هااا هو مجلس 
العموم البر  ااااني وتحااات وصاااأة أ اااااااااااااااااابع اللوم واإلتهاااام 
والعتر مجتمعة الموجهة إلى اإلثم البر  اني الذي حصاال 
في عهد جد الملكة اليزابيت الثانية وجوره الخامس   عقد 

تصااااو ت  ير ملزم »جلسااااة  2014أكتوبر 13يوم اإلثنين 
ور م إمتنااااع رئيس «ا على اإلعتراف بااادولاااة فلسااااااااااااااا ين

الحكومة  اميرو  وساااااااااائر الوزراء عن التصاااااااااو ت إال  أ  
المااااذ رة من جاااااناااار عْاااااااااااااااو حزب العمااااا   -اإلقتراح 

عْااااااااااااوا  بينما  274حظي بتأييد  المعار   راهام مور 
األمر الذي  عني أنه فاز بتأييد  اساااااااااح ربما  12رفْاااااااااه 

 عتقد مجلس »أل   ااااااااااااااايا ة اإلقتراح  انت عاقلة وهي 
العموم والبرلماااا   باااأناااه  جااار على الحكوماااة أ  تعترف 
ل  بدولة فلس ين إلى جانر دولة إسرائيل بإعتبار ذلك  لكِ 

 «اين عبسر التراو إسهاما  في ضما  ت بيق حل الدولت
جاء القرار األخالقي السو دي  حره ليس فقن بر  انيا 
وإنما دوال  مسااااتريدة من خيرات المن قة العربية مثل فرنسااااا 
التي تكتري بموقد متحااذلق يتلخص في ةبااارة للمتحاادث 

إنه سيتعين في وقت ما اإلعتراف بالدولة »بإسم الخارجية 
حاادة التي فاااجااأتهااا ومثاال الوال ااات المت« الرلسااااااااااااااا ينيااةااا

الخ وة السو د ة فسارعت إلى التعليق عبسر المتحدثة بإسم 
إ  أي إعتراف دولي بدولة فلسااااااااااا ينية »الخارجية بالقو ا 

األمر الذي ردت عليه الخارجية  «هو أمر ساااااااااااااابق ألوانه
كا  من المتوَقع أ  نتعر  إلنتقادات »الساااااااااو د ة بالقو  

د ة الخارجية ال  مكن أ  جر اء إقتراحنا لكن السياسة السو 
ر من ِقبل واشن نااا  «اتاقر 

القرار األخالقي ال عودة عنهي وال شك في أنه سيبعا 
القلق في النرس اإلساااارائيلية و سااااتقر  حالة عذاب ضاااامير 
في دو  اإلتحاااد األوروبي أل  ثااالااا أكبر دولااة في هااذا 
اإلتحاد وذات العلارة ماليين نسامة قررت أ  تكو  البادئة 

الصااااااااااااهيوني للقرار األوروبي « اإلحتال »إختراق هذا  في
ولبعض دو  العااااالما وهي إساااااااااااااااتناااادت في خ وتهااااا إلى 
موجبات التصاااااااااااارف األخالقي في الدرجة األولىي إذ ليس 
من األخالق في شااايس أ  يبقى الموضاااوع الرلسااا يني على 
نحو ما هو عليه للسااااانة الساااااادساااااة والساااااتين على التواليا 

وقرها لتسااااااااااااتعمله  بْاااااااااااااعة تر د وهي أ ْااااااااااااا  لم تتخذ م
مقا ْاااااااااااااااتها بمنافع ِعلسما  بأ  اإلنرتاح عليها إقتصااااااااااااااااد ا  
وسااااااااياحيا  وسااااااااالحيا   دولة مت ورة ومحكومة بنظام مَلكي 
دسااااااااااتوري ونظام برلمانيي من جانر دو  اإلقتدار العربي 
كريل بتعز ز هذا التوجها فهي عمليا  وضمنا  تقو ي بالقرار 

مبادرة العربية للسااااااااااااااالم هي الحل وهذا الذي إتخذتسهي إ  ال
بن  هللا  عني أنه  ما لقيت المبادرة التي صرحها الملك عبد

عبااادالعز ز وكاااا  ماااا زا  ولياااا  للعهاااد  على القماااة العربياااة 
موافقااة باااإلجماااع عليهاااي  2002الاادور ااة في بيروت عااام 

فإ  القرار الساااااااااو دي ساااااااااياحدث ولو بعد حين إلترافا  حوله 
م الناشااااااائة عن اإللتراف اإلسااااااارائيلي عليه وإلى يبدد المظال

بأ و  « درسا  »درجة أ  نتنياهو  ع ي اإلدارة األمير ية 
ي  ما  خاصر «الدر »البيم وتزدري اإلدارة حصااااااااااى هذا 
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رئيساااااااااها عندما يزور أمير ا و ساااااااااتقبله في البيت األبيض 
بااإسااااااااااااااالوب المساااااااااااااااتقوي على هااذا الرئيس الااذي  ااا  من 

بار اللااااااأ  أ   ساااااابق هو االخر وأي أخالقيات الحكام الك
أوباما  السااااااااو د في الموقد األخالقي الذي إتخذتسه ما دام 
د  ا  السااير  دشاان الوال ة األولى له بوعد الدولتيسن وهو وعس
دمااا  في تنريااذي  ريال  ببيااام دولااة فلسااااااااااااااا ينيااة لن  جاادي  قااا
التراو  نرعا  في إساااااااااااااااتحداثها وإنما الذي  جدي هو قرار 

الدولي  ا  من المحر مات وبات ضاااااااارورة على المسااااااااتو  
أخالقية نتيجة الخ وة السااااااااااااااو د ةي ومن دو  التوقد عند 
التلااااااابا اإلسااااااارائيلي الذي سااااااايلجأ إلى إسااااااالوب التلاااااااهير 

الذي هو ال شااااايء « الهولو ساااااتل »واإلكثار من الترو ج 
أمام الذي فعله عدوا  نتنياهو بالبلااااااااااااااار والحجر في  زة 

في  2014أكتوبر  12األحااد وجاااء مؤتمر المااانحين يوم 
بليو  دوالر من ثالثين دولااااة عربيااااة  5.4القاااااهرة  جمع 

وأجنبياااااة إلعاااااادة إعماااااار  زةي و تزامن مع هاااااذا المؤتمر 
الناجح بإمتياز وعلى وقسع ةبارة الرئيس محمود ةبا  يوم 

ِمن على منبر الجمعية  2014أيلو  /سااااابتمبر 26الجمعة 
إساااااااااااااااتقال  دولااة دقاات سااااااااااااااااااعااة »العااامااة لألمم المتحاادة 

ي أ  الحكومة الرلسااااااااا ينية عقدت للمرة األولى «فلسااااااااا ين
منذ تلااااااااااااااكيلها برئاسااااااااااااااة رامي الحمدهللا في يونيو/حز را  

إجتماعا  في  زة األمر الذي ساااااااااايلااااااااااجع المانحين  2014
د رئيسها  على الوفاء بما إلتزموا به خصو ا  في ضوء وعس

بمعنى واقع الحا  « الحمدهللا»الذي يلخص إسااااااامه الثاني 
الحمدم على ما إنتهت إليه األمور بإنهاء اإلنقسااااااااااااااام بين 

إال  إذا إقتحمت إيرا  حالة الوفاق «ااا حما »و« فتح»
 المستجدة بين أبناء القْية الواحدةا

نخلص إلى القو ا هل بعد ال  ساايزور نتنياهو البيت 
إنه لن  لالقدساااي؟ وهاألبيض معتد ا  قاضاااما  مهددا  الحرم 

التصااااااااااو ت البرلماني البر  اني بأنه مقدمة لمحو ير  في 
لن  ااأخااذ في اإلعتبااار أ  مااا باادأتااه  لالبلروري؟ وهاااإلثم 

مملكاة الساااااااااااااااو اد  اا  بمثااباة التر ااق ساااااااااااااااتاأخاذ باه الادو  
األوروبيااااااة مجتمعااااااة أو الواحاااااادة تلو األخر ؟ وهاااااال إ  
بر  ااانيااا اليزابياات الثااانيااة التي حااافظاات باااإلصاللااة ال يبااة 

جزءا  من المملكة سااااااتكو  نبيض بر  انيا  على سااااااكوتلندا
ملاااك بر  اااانياااا العظمى وايرلنااادا »جااادهاااا جوره الخاااامس 

سااااااااااااااانة الذي في زمانه إرتكر  97قبل « وأمبراصور الهند
 رئيس حكومته إثم الثام؟ا

 2014( تشرين األولأكتوبر ) 21 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 السودانية.. -العالقات المصرية
 ون حديث ذو شج

عناادمااا زار الرئيس عمر البلاااااااااااااااير القاااهرة يوم األحااد 
 مر بكااااافااااة أصيااااافهم  2014تلااااااااااااااار ن األو  /أكتوبر19

وصائرتيهم شااااااعور باإلرتياحي ذلك أ  مصاااااار بالنساااااابة إلى 
الساااااااوداني ال بديل لهاا وهذا اللاااااااعور  لااااااامل حتى الذين 
 عيلاااااو  حالة الحسااااااساااااية الناشااااائة عن أ  مقابل  ل مئة 

حرص على ز ارتها أو يتلوق إلى سوداني  حر مصر و 
من نوع  خر هنالك مصري  «حج»هذي الز ارة و أنما هي 

واحاااد  رعااال ذلاااك باااالمقاااابااالي ولاااذا فاااإ  الخ وط الجو اااة 
الساااااااودانية ومثيلتها المصااااااار ة مأل  دائما  بساااااااودانيين في 
رحلة الذهاب من الخرصوم إلى القاهرة ومأل  بساااااااااودانيين 

االت نادرة تجد في هذي أ ْااااااااا  في رحالت اإل ابي عدا ح
 ال ائرات مصر ين  قصدو  السودا ا

وفي بعض المرات إساااتبد  بعض الساااودانيين من باب 
التجربة العا ااااااااااااامة األردنية بدال  من القاهرة للعاله لكنهم 
كانوا في عما   حنو  إلى القاهرةا وعندما نلاااااأت حاالت 

الرأي من التوتر في العالقات بين النظام سابقا  والحقا  فإ  
العام السااوداني  ا  يابدي األسااد لذلك و تمنى عودة الود 
إلى ما  ا  عليها وهذي الملاااااااااعر من السااااااااودانيين  انت 
عرو ة ودائمأ  دو  مقابل بمرهوم المقا ْاة للعالقاتا وفي 
إحد  الونسااااااااااااات في منز  الرئيس والراحل  جعرر نميري 

عينات مع بعض إخواننا من أهل النظام اإلشتراكي في السب
الساااااااودانية -جرت بيننا مناقلاااااااة لجوهر العالقة المصااااااار ة

السوداني مبتلى بحر »ودمغ  احر الدار العالقة بعبارة 
وعناادمااا توترت العالقااة بين الرئيساااااااااااااااين أنور ا «مصااااااااااااااار

الساااااااااااادات وجعرر نميري ورحمة هللا على اإلثنين  ر م أ  
الثاني  ا  الوحيد بين الراساااااااااااااء العرب الذي وقد مؤ دا  

ل المستهَجن المتمثل بإنررادي إبرام معاهدة ال سادات في الِرعس
ي فإ  من دواعي تجاوز العتر من جانر «كامر د ريد»

للساااااااودا   «موقع قدم» بنميري على الساااااااادات الذي وعد 
على ضراف المتوسن وميناء بالقرب من اإلسكندر ة  لكنه 

يي أخلد الوعد بعدما  ا  السااااودانيو  هل لوا للكرم السااااادات
أ  خرقااة إبتالء الساااااااااااااااوداني بحاار مصااااااااااااااار تغلباات على 
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 الوعد  ير القابل للتنريذا «فيرو »
السودانية و يس أ  المصري -حديا العالقة المصر ة

أخو »للساااااااااااااااودا  بينما الساااااااااااااااوداني  «أخو أخوا »أحيانا  
على مد  الدهري حديا ذو شاااجو  أكثر منه ذو  «أخوا 

  الز ارة التي نلاير شاؤو  بمعنى التوترات العابرةا المهم أ
إليهاا ولقااء الرئيساااااااااااااااين الجنرالين أدخلات حاالاة إرتيااح في 
النرو  السااااودانية أل  توترات الساااانوات العلاااار الماضااااية 

مع مالحظة أ   «المبتلين بحر مصااااااار» أتعبت ملااااااااعر
اإلبتالء يتعلق بمصاااااااااار األر  والوصن والمسااااااااااتلاااااااااافيات 

ن والجامعات وليس بالم لق بمصااااار ال بقة من المصااااار ي
المتلاااااوفين على السااااودانيا وهؤالء بقا ا ورثة الزمن الذي 
كا  فيه السااااودا  لمصاااار ومصاااار للسااااودا  ليس بالمعنى 
العاصري وإنما أل  اإلنكليز الذين أسااااااااااااااااءوا للبلدين با عوا 

ربما ألنهم أرادوا  «ملك مصااااااار والساااااااودا »حاكم مصااااااار 
إسااااااااااااتحداث جرسح معنوي في الصاااااااااااادور مثل جرح حرما  

البحر ثم حرما  الرلساااااا ينيين من وصنهما  ما العراق من 
 «اإلنقاذ»أ  لقاء الرئيسين جعل السودانيين  رترضو  أ  

الذي  حكمهم و نلاااان لترئيس البلااااير وال ة جديدة سااااينهج 
سياسة جديدة بحيا  ختصر سخاءي في إحتْا  قيادات 
إخوانية مصاار ة تنلاان إساااءة للنظام في مصااري وساايساااند 

على  «سااااد النهْااااة»في موضااااوع عهد الرئيس الساااايسااااي 
أسا  أ  األ  المصري العربي َأولى بالمساندة من الجار 
األثيوبي األفر قيا وإتساااااااااااااااعااات مسااااااااااااااااااحاااة اإلرتيااااح أل  

 تصر حات من جانر الرئيسيسن بعد اللقاء إتسمت بالودا
وعاد الرئيس البلاااااااااااااااير م مئنا  أكثر من ذي قبل أل  

ة أ ام العتر المصااااااااري عليه إنحساااااااار و ا  ساااااااابقه بعلاااااااار 
إنحساااااااااااار العتر الساااااااااااعودي وال يبقى في الئحة المعاتبين 
سو  أهل النظام الليبي  ير المحسوم أمري والذين يتهمو  

ليبيا الذي نتمنى أال   «إسااالميي»نظام البلااير بأنه  ساااعد 
 صاااااااير الساااااااودا  ما أ ااااااااب ليبيا من أفعالهم و يس أ  

لى و ااااااااااال إلى حد القتل والتدمير وع «الجنو  الجهادي»
 نحو ما هو حا ل في سور ا والعراق واليمنا

فجأة وبغر  تعكير هذا الصاااااااااااااارو الذي  علِ ق الرئيس 
البلاااااااير الما  عليه وبذلك  جدد وال ة رئاساااااااية جديدة  نا 
مثل  ثير ن نتمنى إنصاااااااارافه عنها  ي ال تلرحه ر اح ملل 
السااااااوداني من البقاء ال و ل للحاكم في الترا  ساااااابق أ  

نظام ساااااااااااااااَلره جعرر نميري وأوقعت مهابته لرحت ِمن قبل 
أساااااااوأ وقعة وهو خاره الساااااااودا  فكانت مصااااااار الموئل له 

ولكنها ا «الساااااااااوداني المبتلى بحر مصااااااااار»عمال  بقاعدة 

السااااااااااااااال ة ينجو منها َمن  قتنع بأنها لن تدوم له صالما لم 
تدم لغيريي أو َمن  حرص على اإلحتكام إلى دستور ينص 

لحاكم له وال ة أولى ثم ثانية ثم بصاااااااااار ح العبارة على أ  ا
يودع حتى إذا  ا  المنصر سيخلو إلعتبارات ناشئة عن 
متالعبين باأل ااااااااو  وبالدسااااااااتور وبالوصن عموما  مثل ما 
هو حا ااال في لبنا  حيا القصااار الجمهوري حتى تار   

  خاااٍ  من 2014أكتوبر  27كتااابااة هااذا المقااا  واإلثنين 
عد المئة وأي حوالى الرئيس لليوم الساااااااااااد  والخمسااااااااااين ب

نصاااد سااانة  وال من يتعظ أو  خجل من بين رموز العمل 
الساااااااااااااااياااساااااااااااااااي والحزبي والحر ي ومن  اال صوائد لوحااة 

اللبنانية وبالذات ال ائرة المارونية التي هي  «الموزاييك»
 اااااااحبة الحق في  «إتراق ال ائد»دسااااااتور ا  وبمقتْااااااى 

هذا المنصااااار بموجر المحا اااااصاااااة التي هي الحاضااااانة 
نة  يتلكل معهما لرئا ستين والبرلما  للليعة والحكومة للسا

 المثلا المنقوص حتى إشعار  خرا
-هل سااااايصااااامد فصااااال الصاااااراء في العالقة المصااااار ة

السااااااااااااودانية بعد ز ارة الرئيس البلااااااااااااير إلى القاهرة و انت 
سااابقتسها ز ارة الرئيس السااايساااي إلى الخرصومي أم أ  حكا ة 

  فيها لكي ساااااااااتجد َمن يوساااااااااو  «شاااااااااالتين»و «حالير»
م الترجير   جعلها مسااألة ليس فيها نظر وملااروع أزمة برسااس
في حاااااا  إرتاااااأ  الالةباااااا  التر ي واإلخواني  واإليراني 

من تنبية أجواء  «اإلنقاذ»والرقيهي الوال ة  إسااااااتعادة نظام 
را  في  عالقاته مع مصاااااار بعد السااااااعود ةا وساااااايجد المرجِ 

اليمن َمن  الساااااااااودا   ما الحا  في  زة وفي ساااااااااور ا وفي
  «حاليااااار» قوم بهاااااذي المهماااااةي ِعلسماااااا  باااااأ  موضاااااااااااااااوع 

سنى  أ  ير   «شالتين»و أ   «اإلنقاذ»لن  احل بغير الحا
سخاءي المتمثل في إرتْاء إنل ار الجنوب ذي المساحة 

 ليومتر مربع وتقر با مثل مسااااااحة فرنساااااا  لن  745ي 619
 20580 لذات ا «حالير» ْاااااايري التراهم على أ  تكو  

ومتر مربع ومرتا  حجم مساااحة لبنا   والمنسااية أ ااال  كيل
 «من قة حرة»من البا  لد   ل من مصاااااااااااار والسااااااااااااودا  

في دبيي يترق الجااااااانبااااااا   «جباااااال علي»للبلاااااادين مثاااااال 
المصااااااري والسااااااوداني على تحو لها إلى مر ز تجاري بالغ 

 األهميةا
مصااااااااار »ونقو  ذلك على أساااااااااا  أ  الحل في إصار 

مصااااااار والساااااااودا  حتة »و «للساااااااودا  والساااااااودا  لمصااااااار
بات مجرد ةبارة على إحد   ااارحات تار   زمن  «واحدة

مْاااااااااااااى في حين أ  النظرة الواقعية ألي حالة عالقة هي 
فإنها ساااتبقى شاااو ة في  «حالير»األجد ا وبالنسااابة إلى 
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الساااودانية ولن تزا  من على خارصة -الخا ااارة المصااار ة 
  كاااال من الق ر ن بغير التوافق وبااااالحسااااااااااااااانى ومن خال

إعتبارها من قة حرة ينص عليها الدساااااااااااااااتور و كو  العائد 
ر العائد للسودا ا  منها لمصر بقدس

المبتلى »و رى المصااااري القوي بالسااااودا ي والسااااوداني 
منغصات الجراء والخصومات مع أنها باردة  «بحر مصر

عموما  بمعنى أنه ال إقتتا  وإنما ملااااااكساااااات لرظية تؤذي 
رواح ساااااااااااااااليمااة عكس هااذا الااذي المعنو ااات لكنهااا تابقي األ

  «حالير المن قة الحرة» ب حدث في سااااااااايناءا  ما ينتهي 
مساااااالساااااال صو ل من العالقات المتوترة أحيانا  والمرة أحيانا  

 أخر ا
 2014( تشرين الثاني) نوفمبر 6 –« األوسطالشرق » صحيفة

   

 اللهم إنه قد نبَّه... ويعاود التنبيه
الخميس األو  من قباال خمس سااااااااااااااانوات وتحاادياادا  يوم 

 ا  خادم الحرميسن اللااااااار ريسن الملك  2009نيساااااااا  /أبر ل
العز ز  لاااااااااااااااااااااارو في القرار المااااااالي  بن عبااااااد هللا عبااااااد

واإلقتصااااااااادي العالميي في قمة إسااااااااتْااااااااافتسها العا اااااااامة 
البر  انيةي و ا  هاجس األزمات التي  عيلااااها اإلقتصاااااد 

 علر ناالعالمي حاضرا  على ال اولة التي جمعت القادة ال
هللا ممث ال   كا  العالم العربي في شاااااااااااااااخص الملك عبد

في هااذي القمااة و اااناات اإلهتمااامااات بااه الفتااة من جاااناار 
القادة الملاااااااااااااااار ين وبالذات أولئك الذين  عيلاااااااااااااااو  أزمة 
إهتزازات أ ااابت الدوالر والجنيه اإلسااترليني واليوروا ولقد 
باااات ماااألوفاااا  أ  مردود اإلهتزاز  صااااااااااااااايااار العملاااة  كو  

لتخوف من حدوث إنهيار إقتصاااااااادي وهو خوف تعيلاااااااه ا
الدو  الصناةية الكبر  وبدأ التنبيه من عواقبه في  يغة 
تصاااااااار حات يدلي بها قادة فاعلو  في اإلقتصاااااااااد العالمي 
أمثا  مستلارة المانيا انجيال مير ل ورئيس وزراء بر  انيا 

 د ريد  اميرو ا
الوجويا خال  هذي السنوات الخمس تبدلت قليال  بعض 

وعلى سااااااابيل المثا  إنصااااااارف  وردو  براو  رئيس وزراء 
بر  ااانيااا وحاال محلااه د ريااد  اااميرو ا وإنصااااااااااااااارف نيكوال 
سار وزي وحل محله فرنسوا هوالند رئيسا  لررنساا وإستعاد 

الكرملينا فالد مير بوتين من د متري ميدفيد س رئاساااااااااااااااة 

هااااذا التبااااد  في الوجوي لم  خرد من وصااااأة األزمااااة  نلك
قتصاد ة التي أورثتسها قمة لند  إلى ما تالهاا وبدال  من اإل

أ  تص لح األمور بعض الليء إقتحمت أجواء الروضى 
وظاهرة اإلرهاب الناشااائة عن األزمة الساااور ة ملد الهموم 
واإلهتمااامااات فباااتاات المخاااوف على نحو مااا باادا جليااا  في 
أجواء قمة العلااااار ن المساااااتْاااااافة في أوساااااتراليا تحمل في 

تها مخاوف من زالز  إقتصاااااد ة وخصااااو ااااا  في حا  صيا
بقيت إحتماالت الروضاااااااااااااااى واألزمات العالقة على حالها 
وهذي  ا  من الممكن إختصااااار تداةياتها لو أ  أ ااااحاب 
اللااااكو  الذين  خلااااو  تلك التداةيات وما سااااتسااااببه لبيمة 
عمالتهم وإهتزازات أساااااااااااااااواقهم الماليةي أخذوا برا ة الملك 

  اإلساااااتقرار واإلزدهار  لااااامل الجميع وال هللا في شاااااأ عبد
 قتصااااااااااااااار على دولة دو  أخر ا وهذي الرا ة أوجزها في 
 يغة أفكار و ا  حر صا  على أ  تانلر باللغة اإلنكليز ة 

المتخصصة في عالم أهل القرار  «فيرست»ونلرتسها مجلة 
على أنواعه  وقبل أ ام من إنعقاد قمة لند   ي ال يتذرع 

م لم    لعوا عليهاااا و نتظرو  تلخيصاااااااااااااااااا  المتاااذرعو  باااأنه
باللغة التي يتقنوهاي عساااى ولعل  صاااار إلى موقد  جساااد 

إ  المن قة العربية ليساااااااااات »هذي الرا ة التي تتلخص في 
في منأ  عن األزمة المالية وتبعاتهاي بيد أنه دو  سااااااااااالم 
شاااااااااااااااااامااال وعااااد  في المن قاااة فاااإناااه ال معنى للكالم عن 

اإلقتصادي ولن يتم تحقيق التنمية  إستقرار المن قة ونموها
كذلكا وللو او  إلى الساالمي ذلك الهدف السااميي قد مت 
الدو  العربية مبادرة شاااااااااااااملة متوازنة هي مبادرة السااااااااااااالم 

ي وقد أضاع رفسض إسرائيل للمبادرة 2002العربية منذ عام 
فر ة  بر  لتحقيق سالم شامل وعاد  في المن قةا  ما 

لدولي على اإلضااااااااا الع بمساااااااااؤولياته أننا نحا المجتمع ا
إزاء تحقيق السااااااااااااالم اللااااااااااااامل والعاد  الذي صا  إنتظاري 
واإلسااااااااااترادة من المبادرة المقتَرحةي التي لن تظل م روحة 

 ا«على ال اولة إلى األبدااا
زمنزاو  انت مْت على المبادرة ثالث سنواتا وأل  

انا  إسااااااااارائيل المعتد ة دائما  والمجتمع الدولي السااااااااااكت أحي
ر أحيااااناااا  أخر ي لم يرحااار باااالمباااادرة  على العااادوا  والمبرِ 
بصااااااااااااااايغة التنريذ لهاي فإ  اإلهتزازات المالية توا ااااااااااااااالت 
وتراكمت المخاصر تبعا  لذلكي ثم جاءت األزمة الساااااااااااااور ة 

باادلياال أنهااا  «داعش»وإفرازاتهااا التي أكثرهااا خ را  ظاااهرة 
إساااااااااااااااتق بت أجانر مساااااااااااااااتعدين للذبح ومن دو  أ  يرف 

لواحاااد منهم جرنا وهاااا هي أحوا  اإلقتصااااااااااااااااااد العاااالمي ل
عرضااااااااااااة للنكسااااااااااااات التي ربما تصاااااااااااال لد  البعض إلى 
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بن  هللا إنهياراتا ومن المؤ د أنه لو تم إدراه مبادرة عبد
أولو ااااااات إهتمااااااامااااااات اإلدارة  «أجناااااادة»عباااااادالعز ز في 

األمير ياااة والحكوماااات األوروبياااة عناااد اإلعال  عنهاااا لماااا 
عيله في المن قة و سبر القلق اللبيه كا  ليحدث الذي ن
وإنذاراتها والنظر ات النجاد ة  «القاعدة»بالقلق الناش  عن 

 وتهديداتهاا
قبااال خمس سااااااااااااااانوات وفي الوقااات الاااذي  اااا  الملاااك 

بن عبدالعز ز هو الثالا بين علااااااارة حكام دوليين  هللا عبد
جلوسااااااا  وعلاااااارة حكام وقوفا  عند إلتقاط الصااااااورة التذ ار ة 

علاااااار ن في لند ي  ا  لسااااااا  حاله في الرا ة التي لقمة ال
أوضاااااااااحها وأشااااااااارنا إليها  من  قو ا اللهم إني قد نب هتاا 
اللهم فإشاااهدا التنبيه من مخاصر عدم مداواة الجرح النازف 
وجاءت المبادرة أفْاااااااااااال دواء تن لق في تنريذها ساااااااااااارينة 

 ا«هللا سااارينة عبد»الساااالم واإلساااتقرار فاإلزدهار التي هي 
الجرح النازف بقي ببقاء إساااارائيل تحتل وتعتدي ثم ها لكن 

هي عوا ااد جحيم العند تلرح وجوي الذين ال  حساامو ا 
ضااااد قرار من شااااأنه  «الريتو»فهذي روساااايا بوتين تسااااتعمل 

ر أو مهاجر أو نازح إلى بيوتهم  إعادة علااااااارة ماليين مهج 
ومتاجرهم وأسااااواقهم ومسااااتلاااافياتهم ومدارسااااهم ر م الدمار 

بمعظمهاا وهذي الصين ال تخجل من إستعمالها  الذي لحق
ألنه حتى ال  سااااااالح  «الحق الملعو  »هي األخر  لهذا 

ضااااد  ل قْااااية إنسااااانيةا وهذا أوباما أمير ا وعلى خ ى 
بعد  خر عندما  «فيتو»أسااااااااالفه يهدي إساااااااارائيل المعتد ة 

تكو  هنالك شاااااااااااااكو  ضاااااااااااااد جرائمها مقترفا  بهذا اإلثم ما 
 يني وإ  إختلرت الدواعيا قترفه الروسي والص

هللا سااااااااااااااايظل  وألنه على حق في را ته فإ  الملك عبد
ه إلى إحتماااا   مببياااا  المباااادرة على ال ااااولاااة وإ   اااا  نبااا 
عها في األدراه  وساااايلة ضااااغن على الكبار الذين لم  وضااااس
ينقذوا الوضااااااااع اإلقتصااااااااادي المالي العالمي بعدم تجاوبهم 

رة التسااامي على معهاا وفيما هوي و ما المعروف عن  اا
العقوق ونكرا  الجمائلي التي هي إحد  شمائلهي من أجل 
ساااد أي ثغرة يتعر  لها الصااادي   وي بالحكمة والحنكة 

 16في قمة إسااااتْااااافها في قصااااري في الر ا  يوم األحد 
لقااادة دو  مجلس التعاااو  الخليجي توعكااا   2014نوفمبر 

صارئا  على الصاااااااااااااااد الخليجي المنعكس على جانر من 
ألحوا  العربيةي نجدي في  لمته التي سااااااااااااااامعها القادة في ا

نوفمبر يلقيها  15قمة العلااااار ن في أوساااااتراليا يوم السااااابت 
ال »بن عبدالعز زي  جدد التنبيه بالقو ا  األمير سااااااااااااااالما نيااااباااة عناااه ولي  العهاااد ناااائااار رئيس الوزراء وز ر الااادفااااع 

لسم العال مي  مكن تحقيق النمو اإلقتصاااادي دو  تحقيق الساااِ
األمر الااذي يت لاار منااا جميعااا  التعاااو  والعماال لمعااالجااة 
لسم وِمن ذلكا  القْااااااا ا التي تمثِ ل مصاااااادر تهديد لهذا السااااااِ

اإلسااااااااااااااارائيلي حال  عااادال  -العماال على حاال النزاع العربي 
وشامال  إذ أ  بقاء هذا النزاع دو  حل ساهم بلكل مباشر 

وهذا ا «في إسااتمرار عدم اإلسااتقرار في اللاارق األوساانااا
اإلختراق إذا جاااز القو ي لمسااااااااااااااااار قمااة  بااار العااالم  ااا  
هؤالء ضاااامنا  يتمنو  لو تقتصاااار الكلمة التي ألقاها األمير 

إ  »ساااااااااااالما  على الرقرة المتعلقة باألزمة السااااااااااااور ة وهي 
الذي فاقم إستمرارها من معاناة اللعر السوري وساهم في 

في دو   إزد اد حدة اإلسااااتق اب وإنتلااااار العند واإلرهاب
لكن الرا ة السااااااااااااعود ة تر  أ  منلااااااااااااأ  ل ا «المن قةااا

أزمات المن قة هي إسااااااااارائيل وساااااااااتبقى هذي اإلزمات تولِ د 
كوارث ما دام عالم الكبار  لاااااااااااااااكو من لهير العند يلرح 
الوجوي و ت ور إلى نحر الرقاب وبأيدي هذا البر  اني أو 

ي ذاو الررنساااااااااي أو ذاو األمير ي إلى جانر المسااااااااالم الذ
مااه رب العااالميني وال يبااادر الكبااار   مااار  عكس مااا  حرِ 
أولئك إلى العاله من خال  تنريذ مبادرة الساااااااااااااااالم العربية 
التي ماا تزا  على ال اااولاة ليس تناااسااااااااااااااايااا  لهااا من جاانار 
روا بادروا وإذا   اااحبها وإنما للتذ ير بها برساام َمن إذا تذ  

 هم بادروا تكو  الذ ر  نرعتا
ه لوال إختراق أجواء القمة بالتر يز على و بقى القو  إن

اإلسرائيلي وتأثيراته لكانت القمة -موضوع الصراع العربي 
ي األوضاااااع اإلقتصاااااد ة ومخاوف  بدأت بلااااكاو  من تردِ 
من التي األعظم وقرارات ال تلمس الملاااااااااااااااكلااة الحبيبيااة 
الناشاائة التي بدأت قبل ساات وسااتين ساانة بإ تصاااب وصن 

ألكثر خ ورة قبل ساااابع وأربعين وشااااعر وساااالكت المنحى ا
ساااااااانة بإحتال  إساااااااارائيل للحرم الثالا المسااااااااجد األقصااااااااى 
ضاااامن إحتاللها فلساااا ينا هذا من جهةا ومن جهة أخر  

الذي  ااااااااااا ه  242ألنها تمردت على قرار مجلس األمن 
اللورد  ارادو  مندوب بر  انيا لد  األمم المتحدة زمنذاو 

أوزارهاا  6719بعد أ  وضااااااعت حرب الخامس من يونيو 
وفي ظال هاذا الرفض لتنرياذ القرار الاذي جااء تصاااااااااااااااو ات 
مجلس األمن عليه باإلجماع إعتدت إسااااااااااااااارائيل المرة تلو 

األوروبي الترهم تلو -األخر  وحظيااات باااالترهم األمير ي 
الخرا وليس لهؤالء المترهمين سااااااااااو  التأمل بنساااااااااابة من 

التي التعقل في الرا ة العاقلة المتسااااااااااااامة بالحكمة والحنكة 
بن  هللا سااااااااااااااامعوهاااا قبااال خمس سااااااااااااااانوات من الملاااك عباااد

عبدالعز ز في قمة العلااااااااااااااار ن في لند  و رر ولي  العهد 
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بن عباادالعز ز إساااااااااااااااماااعهااا لهم في قمااة  األمير سااااااااااااااالمااا 
العلاااااااااااااار ن في أوسااااااااااااااترالياا وهكذا ال تبر ر لعدم التجاوب 
 الدولي بعد ال ااا وقبل قمة العلر ن في دورتها التيةا

 2014 (تشرين الثاني) نوفمبر 20 –« األوسطق الشر»صحيفة 

   

 الوحدة الوطنية بلغة رئيس محكمة
 2014نوفمبر/تلااااار ن الثاني  29سااااايبقى يوم السااااابت 

يوما  محرورة أحداثه في الذاكرة المصاااااااار ة لساااااااانين صو لةا 
الحاكسم  «أجندة»كما ساااااااااااااايأخذ مكانه  يوم إسااااااااااااااتثنائي في 

 والحكام في العالم العربيا
الساااااااااابت النادر الحدوث في عالم السااااااااااياسااااااااااة  في هذا

العربية تم  إسااااااااااادا  الساااااااااااتار على محاكمة  ير مسااااااااااابوقة 
لرئيس دولة وإبنيه ومساااعدين وشااخصاايات عامة محسااوبة 
على نظامها وهذا الرئيس هو محمد حسااااااااااني مبارو الذي 
م المحكمة بتبرئته وجميع المتهمين معه وأبرزهم  كس قْااى حا

الداخلية السابق حبير العادلي  اإلبنا  عالء وجما  ووز ر
وستة من  بار مساعد ه وهؤالء جميعا  في السجن  ورجل 

 األعما  و ائر خاره مصر  حسين سالما
ر ماااا أ  قرار التبرئاااة  ير عااااديي فاااإ  حيثياااات  بقااادس
التو اال إليه  ير عاد ة أ ْااا ا وتبسااي ا  لهذا الذي حدث 

  مكن تسجيل المالحظات التيةا
لمحكمة المسااااااااااااااتلااااااااااااااار محمود  امل لو أ  رئيس ا -

الرشاااااااااااايدي والقْاااااااااااااة المحي ين بمنصااااااااااااته لم  أخذوا في 
اإلعتبار أ  الذي وراء القْااااااااااااابا  هو إبن المؤساااااااااااااساااااااااااااة 
العسااااااااااكر ة وأنه أحد رموز النصاااااااااار الذي َتحق ق في حرب 

وأ  المزاه العام في المؤسااسااة العسااكر ة ال يتحمل  1973
سااياصاادر  أكثر من الذي أ اااب حسااني مباروي لربما  ا 

ما   خر  قْااي بموجبه َمن  ا  رئيسااا  على مد  ساات  كس حا
  ببية حياته ساااااااااجينا  وتلك 2012-1978وثالثين سااااااااانة و

حالة تزعج هي األاخر  المؤسااااااااااسااااااااااة العسااااااااااكر ة وبالذات 
جنراالت هذي المؤسااسااة والجنراالت السااابقين األحياء الذين 

 ا1973كانت لهم أدوار ب ولية في حرب أكتوبر 
على ماا نقو  نر  أ  رئيس المحكمااة إعتمااد  تادليال   -

مبدأ  حترظ بموجبه لْاااااااااااااميري  رجل قانو  يترأ  محكمة 
بحق تسااااااااااااجيل موقد أو ملاااااااااااااعري و خص المزاه العام 

للمؤسااااااسااااااة العسااااااكر ة بالترهمي و رصاااااال التبرئة بالقتل عن 
اإلدانة بالساااالوو وممارسااااة مبارو الدور  رئيس للبالد وما 

ارا  ما أنه في الوقت نرساااااااااااااااه حرل به هذا الدور من أوز 
تعظيم الدور »  لر من رئيس البالد عبدالرتاح الساااايسااااي 

اإل جابي للمجلس القومي لرعا ة أاساار اللااهداء التي  انت 
ضاااااها األبناء الذين ساااااق وا في  تت لع إلى أحكام أشاااااد  عوِ 

و ااا  ساااااااااااااااقوصهم هو الااذي أود   «يناااير 25ثورة »زمن 
تهم المحكمة يوم السااااااااااااااابت بالرئيس مبارو وببية الذين برأ  

 إلى التنقل بين المستلرى والسجنا
بالنسااااابة إلى تساااااجيل موقد ير ح الْااااامير إشاااااتكى  -

  « اال ياادي»رئيس المحكمااة في نهااا ااة تالوة األحكااام من 
حتى تبساان العدالة ساال انها على »وصالر بتعديل القانو  

كما أنه وهو يبرئ ا «كل  ااااور الرشااااى للموظد العامااا
عض التحيياااد للاااااااااااااااخصاااااااااااااااااه والتر يز على مباااارو ومع ب

كسمه بلدة وبتر يز على ما إعتر   الحاشية  إنتقد سنوات حا
ي مؤ دا  أ  ذلك «النظام من وَهن خال  سااانواته األخيرةااا

ستحواذ على مقاليد لنعندما فسق فرع من النظام »حصل 
تباعي ونْااااااااااار ضااااااااااا  دماء جديدة على الحكمي وقر ب األ

ت تناساااااااات دورا  عجلة قانو  مقاعد  ااااااااارت حكرا  لبيادا
سااااااااااااااتحداثي الحياة دوما  لألمامي وتصاااااااااااااار مت عز متهم لن

لت الركر  و ض ال رف عن الموروثات اللرصيةي التي جر 
األمني الخالقي وتقاااااتاااال على ثروات مصااااااااااااااار زمرة من 
المنترعين وأ اااااااااحاب المصاااااااااالح والمتسااااااااالقيني مع تز يس 

حةي وتجر س ندثار التعليمي وإهدار الصااإرادة اللااعبيةي و اإل
م عن كس ومهما  ا  الرأي أو الحا  االعقو  المسااااااتلاااااارقة للغد

عاما ي  36ي مبارو المسااااااااااؤولية والتي قاربت على ول ِ فترة تَ 
ماااا بين ناااائااار لرئيسي ثم رئيس للجمهور اااةي فاااأ ااااااااااااااااااب 
وأخ أي مثل أي حكم لبلااااااااااري فالحكم له أو عليهي بعد أ  

ضااااااااااي نساااااااااال  منه العمر ساااااااااايكو  للتار  ي وباألحر  لقاإ
 ا«القْاةي الحق العد ي الذي سيسأله  حاكم عن رعيته

إستكماال  لموقد إراحة الْمير ينهي رئيس المحكمة -
القاضااااااي محمود الرشاااااايدي تالوة األحكام في ضااااااوء ملد 

كسم وحيثياته قي   رحة مع فهرست لها يتْمن  1430الحا
عدد القتلى والمصاااااااابين في علااااااار محافظات بم لر من 

رد على األ اااااوات المعترضاااااة على  الرئيس السااااايساااااي مع
تبرئة جميع المتهمينا أما الم لر فهو أ   ستظل الرئيس 
موا أرواحهم أو  الساااايسااااي برعايته  ل من  ا   عو  َمن قد 
المصااابين ولرد المظالم إلى أ ااحابها على أ   لاامل ذلك 
شاااااااتى مناحي الحياة اإلجتماةية واإلقتصااااااااد ة والصاااااااحية 
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لمصااااااااااااااار ين وت ياار النرو  بعااد والتعليميااة فتهاادأ أحوا  ا
ل ثقيل من  مه الرحمنا والمحكمة تنوء بِحمس الرضاااااااااااا بما قد 
الحز  على َمن قاتل في الميادين العامة سااواء من الثائر ن 
أو من رجا  الجيش واللااااااااااااااارصة في المحافظات المختِلرة 

وأما الرد على ا «دفاعا  عن حقوق ملاااااااااااااااروعة للوصنااا
جميع المتهمين فجاء بلغة  األ وات المعتِرضة على تبرئة

م فإ   كس رئيس محكمة ير  أنه مثلما أ  العد  أساااااااااااا  الحا
الوحدة الوصنية أساااااا  اإلساااااتقرارا وهذا واضاااااح في قولها 

أر  و ساااااانةي وعلى ملااااااارف القبري  63تجاوز  ي   عمر إ»
ته في الدنيا لحظة حسااابياا حيا ساايتم سااؤالي عما  اانعس 

رة خا ااااةا في القْاااااء بصاااا بصاااارة عامةي وماذا قْاااايتا 
ببعااا مكااارم األخالقي واإلتقااا   رفعااة بالدنااا لن تكو  إال  

إ   ا  ما أقو  بالنقصي فنحن بلاااااااااااااااري وإ   افي العمل
 ا«كا  فيه إجادة فمن رب البلر

ما  جيز  اتر مثال حالي عا ش ميادانياا  ثالثة عهود 
مصااااااااار ة لنرساااااااااه القو ا لقد حرلت تلك العهود التي  انت 

ظاااام ولو على حسااااااااااااااااااب  راماااات تراعي في أحكاااامهاااا الن
 ااامااا في الاادنيااا »أحيااانااا ي ومن هنااا بااات التعبير اللااااااااااااااااائع 

جزءا  من أدبيات المجتمع المصاااااااااارياكما واكبتا  «مظاليم
بالمتابعة واإلصالع محاكم عربية ثور ة ليس في أي منها 
عدالة تأخذ في اإلعتبار مساااااااااألة الوحدة الوصنية وإنما ثأر 

بإنقالبي والظلم في أقصاااااى  نظام إساااااتجد من نظام توار  
وأقساااااااااااااااى درجاتهي فْاااااااااااااااال  عن محاكم دخلت في تار   
المحاكم  رمز للمحكمة الذي ال  خلاااااااااااااى رئيساااااااااااااها ما ال 
حظناي في خلاااية القاضاااي الرشااايدي الذي قْااات محكمته 
بتبرئة مدروسااااااة للرئيس السااااااابق حسااااااني مبارو وأفراد من 

ر ة الحاشااااايةي وتتسااااام م العاتها إلى ذلك باللاااااتيمة والساااااخ
والثااااااأر ااااااة  مااااااا حااااااا  محكمااااااة المهااااااداوي في زمن ثورة 

عراقياااة أو -الكر م قااااسااااااااااااااام تليهاااا المحكماااة األمير و عباااد
سات محاكمها لعداوات وقوانين ما -العراقو أمير ية التي أسا 

زالت تلاااااااااااااااكل عائقا  أمام الوحدة الوصنية في العراق ر م 
إنصااااااراف نوري المالكيا ونحن هنا نتحدث بصاااااايغة على 

سااااااااور ا وليبيا والسااااااااودا   يالحصاااااااارا فرمثا  ال ساااااااابيل ال
 واليمن محاكمي المتهم فيها مدا  حتى إذا ثبات العكسا

م  إلى ذلك إ  هنالك في د ار األمة قْاااااااااااااااا ا برساااااااااااااااس
المحاكمة يتمنى المرء في حا   انت أحكام المحاكم من 
شااااااأنها إلحاق قليل األذ  أو  ثيري في الوحدة الوصنيةي أ  

ادلاااة التي إرتاااأ  رئيس المحكماااة  اااأخاااذ القْااااااااااااااااااة باااالمعااا
المسااااتلااااار محمود  امل الرشاااايدي األخذ بها والذي عندما 

إنتهى إلى  اااااااااايا ة األحكام إسااااااااااتحْاااااااااار على ما  جوز 
اإلفترا  الصااااااااااااااالح من مواقد الرئيس مبارو إلى جانر 
ال الح منهاي ولعله إساااااااااتحْااااااااار لحظات  ا  فيها مبارو 

لساااااااااااارب ا 1973 قود في الجو يوم الساااااااااااااد  من أكتوبر 
الذي دشاااااااااان الْااااااااااربات الجو ة للقوات اإلساااااااااارائيلية على 
لها بعض  ضراف قناة السو س وفي أعماق سيناء التي حو 
اإلساااااااالمو ين إلى سااااااااحة عدوا  على جيش المحروساااااااةا 
كما لعله إساااااتحْااااار أ  الرئيس مبارو حكم صو ال  إال  أ  
اللعر الذي إرتْى صوا  سنوات الست والثالثين للرئيس 

يتحمل المساااااااااااااااؤوليةا وب بيعة الحا  فإنه عندما  هو الذي
يبقى الرئيس رئيسا  صوا  ثالثة عقود أ   ركر َمن في بيته 

ذلكا أو حوله بالتور ا على أسااااا  أ  اللااااعر يرتْااااي 
لعل المساااااااتلاااااااار الرشااااااايدي أخذ في اإلعتبار أ  وزر  اكم

نسع مبارو وإنما هو إرث  الساااااالم مع إسااااارائيل ليس من  اااااا
لجميع بمن فيهم الرئيس السااااااااااايساااااااااااي مبغو  يرتْااااااااااايه ا

والمسااااتلااااار الرشاااايدي وقْاااااة المحكمةي لكن  كري مبارو 
 أنه لم يزر إسرائيل مرْال  أ  يزار على أ  يزورا

وعندما  ساااااااااااااااتحْااااااااااااااار رئيس المحكمة هذي المح ات 
و يرها  ثير و يس أ  الرئيس مبارو رفض مغادرة مصر 
كما هروب  يريي و ْااااااااااااع الصااااااااااااالح في  رة ميزانه وفي 
الكرة األخر  ال الح أ   ساااأ  ضاااميري إذا وجد تعادال  في 
الكرتينا أين مصاااااالحة الوحدة الوصنية في األمر؟ ثم يترو 
 مناي تْاااااااغن برفق نزوال  بعض اللااااااايء على  رة ال الح 

 لكي تعلو  رة الصالحا وهذا لكي تحيا مصرا
 2014( كانون األول) ديسمبر 4 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 بن عبدالعزيز هللا ت عبدأمثوال
 في عام عاصف

على مد  نصاااااد قر  من العمل الصاااااحافي والكتابي 
والتأليري تابعتا خال  سنواته معظم البيانات والتصر حات 
مي لم ألحظ  ما زمالء  كس والتعليقات لمساااااااااؤولين في قمة الحا
كثير ن في المهنةي َمن  قو   الما  مثل الذي ساامعنا مثيله 

نا  هللا الملك عبدأكثر من مرة من  بن عبدالعز ز وال عا لااااااس
حالة شااااابيهة بحالة  بير الكيانات العربية مصااااار  اد يهزي 
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صيس من بني قومه  ليت أبصارهم و اب الوعي عندهم 
مرترضاااااااين أ  وصنهم هو ق اع خاصا  ما لم  حدث أ  
ع متللد ومتعاو  و ااااامد ثم  علاااانا حالة إرتباو أكثر جمس

هتزاز وجد من يتدارو األمر في عندما داهمتسه عوار  اإل
اللحظااة المناااسااااااااااااااابااة و ثبااِ ت باالحكمااة والحنكااة وباعااد النظر 

ع الذي هو الكيا  الخليجيا  أساسات هذا الجمس
في أحدث ثالث حاالت لما نلااااااااااااير إليه على ساااااااااااابيل 
المثا  ال الحصاااااااااااري ةبارة وردت في ساااااااااااياق  لمة الملك 

 11وم األحد هللا أمام وزراء التعديل الوزاري األشاامل ي عبد
ي بعد شااااااااهر من اليوم الذي 2014د ساااااااامبر/كانو  األو  

حدثت فيه لحظة التداراو لمصاااااااااااااااير الكيا  الخليجي يوم 
 نوفمبر/تلر ن الثانيا 14األحد 

هللا أمام الوزراء التساااااااااااااااعة التين من  كلمة الملك عبد
تجارب في المسااااااااؤولية إلى اإلختبار األهمي  انت من نوع 

إعتدنا على خادم الحرميسن يوجه في ولقد ا «ما قل ود »
خال  الكلمة التي يلقيها في مثل هذي المناساااابات نصاااايحة 
أو تنبيها  على نحو حثه الوزراء في جلساااااااااااااااة إقرار ميزانية 

يراعي  ل مساااااااااااااااؤو  هللا في  ل وقت »بأ   2012العام 
ومكا  و عمل على خدمة دينه ووصنه مسااااااااااااتلااااااااااااعرا  ِعظم 

له في المناساااااااابة نرسااااااااها عند وقو  «األمانة التي  حملهاااا
إقرار الميزانيااة األكبر في تااار   ميزانيااات الاادولااة وميزانيااة 

أنتم مساااؤولو  أمام هللا وأمامنا عن تنريذ »  للوزراء 2014
لكناااه في أحااادث ا «المساااااااااااااااؤولياااة بكااال إخالص ودقاااةااا

المناساااااااااااابات التي هي أداء الوزراء التسااااااااااااعة الجدد اليمين 
 حتاه إلى التأمل فيها أولئك  أمامه أورد في  لمته ةبارة

الذين في قمة الساال ة ال  قتدو  بلاامائل من بينها تواضااع 
أولياء األمر في الزمن العربي الغابر الذين لهم حْاااااااااااااور 
في أدبيات الحكم وتراثهي وهؤالء ينتسر في زمن الحاضر 

بن عبااااادالعز ز الاااااذي قاااااا  للوزراء  هللا إليهم الملاااااك عباااااد
أر د فقن من أنا  بالصااااااااادقا ال أو  شااااااااايء إبدأوا»الجددا 

 ا«أ ْا  َمن هو  علِ منيااا دأاعلِ مها أر 
هاااذي المرردات التي إن بعااات في ذاكرة الوزراء الجااادد 
ساااتن بع من دو  شاااك في ذاكرات  خر ني وساااتذهر مثال  
في  يس أ  ولي  األمر المقتدر الواثق من نرسااااااااااه المؤمن 

د الوزراء التسااااااعة الجدد  بتدةيم معنوي بلااااااعبه وبوصنه زو 
لم ينلاااه وزراء جااادد أو أقااادمو  في العاااالم العربيا وجااااء 
التزو د علااااية ملااااار ة التسااااعة في جلسااااة مجلس الوزراء 

 للمرة األولىا
وإلى ذلاك إ  هؤالء شاااااااااااااااعروا وهم في قصااااااااااااااار الملك 

م أنهم في بيت الوالد الذي يدعو  عبد هللا حيا أدوا الَقساااااااااااااَ
ثقة بهمي لكن اإلبن يبقى ألبنائه بالتوفيق و بارو لهم هذي ال

قرة عين والدي ما دام يتقي هللا في عمله وفي ساااالو ها و م 
من حاااالت ال  ااأخااذ األبناااء بهااذي السااااااااااااااالو يااات في تااأد ااة 
المساااااااؤوليةي  كو  الندم نتيجة ذلك بعد فوات الوا ا وهذا 
في إصار العائلة اللاااااااخصااااااايةا أما في إصار عائلة الوصن 

إ  رضاااااااااااااى ولي  األمر عن المساااااااااااااؤو  عنها ولي  األمر ف
سااااالوو المساااااؤو   كو  من رضاااااى اللاااااعرا ولعل ِحرسص 

هللا على ما  ْااااااااااااايء عليها في مرردات منتقاة  الملك عبد
هو من أجل أ  يبدأ المسؤو  تأد ة الواجر بلهرة المت لع 
إلى أ   قو  بعااد حينا لقااد أديااتا الواجاار على نحو مااا 

ي قومنااااا من ارادي ولي  األمري والاااادلياااال على ذلااااك أ  بن
 رب المملكة إلى وسااااااا ها فإلى شااااااارقها ومن جنوبها إلى 
شاااااااامالهاي راضااااااااو  عما أانجز بعو  هللا ودعم وليِ  األمرا 
وفي هذي الحا   صبح إفساح المجا  لكو بة تالية مستحقا  
كر على واجر ومساااااتحقا  ربسن المغادرة  اإلشاااااادة أل  ال شاااااا

جتمع وهي  اااااائباااااة في م «بنااااااء على صلباااااهااا»بعباااااارة 
الحكوماااات العربياااة حياااا الااادخو  إلياااه مباااا ااات والخروه 

 مجلِ ل عموما  بعدم رضى النا ا
الحااالااة التي سااااااااااااااابقتسهااا  ااألحاادثا أمااتلااك هي الحااالااة 

فكانت تجساايدا  لصااراء خاصر وليِ  األمر وقلقه على أ  ال 
يتصااادع الصااارح الذي باني وخصاااو اااا  أنه  ااامدا وعندما 

ي ثالثة عقود فإ  تصااااااااامد  ااااااااايغة مجلس التعاو  الخليج
من ق األمور يوجر التصاااااااااااااااميم على المز د من الت و ر 
والمز د من التدةيم وليس اإل غاء إلى تنظيرات تأتي من 
بعياادين أو صااارئين أو حاااساااااااااااااااادين أو مبتز نا وعناادمااا ال 
 حدث إرتداع حر اااااااااا  على التجربة نر  ولي  األمر  قتحم 

و حقق من بالحكمة والحنكة الحالة األ اااااااااااعر في األزمة 
أجل الجميع قادة وشعوبا  إنقاذا  نوةيا   ا  إذا جاز التلبيه 
بلغااة حببااة الترجير السااااااااااااااااائاادة مثاال لغم مزروع فااإرتاااحاات 
النرو  وإصماااأنااات القلوب لتع يلاااه وإنحسااااااااااااااارت رهااااناااات 
المراهنين على شق الصدا وأ ا   انت التقديرات لما تحق ق 

 9 في القمااااااااة الخليجيااااااااة في الاااااااادوحااااااااة يوم الثالثاااااااااء
ي فإ  المردود األهم هو في 2014د ساااااااااامبر/كانو  األو  

اإلنعقاد أوال ا وعندما  قا  ما تم التو ااااااااااااااال إليه في هذي 
القمة فإ  ذلك ال  كو  بما إنتهت إليه القمة وإنما باللحظة 
األولى إللتئام اللااااااااااااااامل والتوجه إلى قاعة اإلجتماع ومن 

هذا دو  التوقد حو  ما ساااااااااااايابحا وماذا سااااااااااااياتخذا وفي 
اإلصار  كو  لقاء القادة أو َمن  مثِ ل بعْااااهم الذي تم في 
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قصااااااار خادم الحرميسن اللااااااار ريسن في الر ا  حاضااااااارا  في 
بن حماااد مثااال صيس  مقر القماااة في دوحاااة اللاااااااااااااااي  تميم

و كو   ل من الذين شااااااااااار وا  سااااااااااتحْاااااااااار لحظة الترهم 
بن  هللا والتوافق التي جاااااءت  واحاااادة من إبتكااااارات عبااااد

ي ساااااااااعات اللاااااااادة العربية من أجل أ  تزو  عبدالعز ز ف
 هذي اللدةا

وتبقى الحالة الثالثة التي ترمز إلى قدرة القائد المسكو  
بهموم أمته وبالذات بالذين جارت عليهم مغامرات ضاااااااااااااال 
القائمو  بها صر ق التعقلي مرترضااااااااااااااين أ  الكيانات لعبة 

لملك وأنها مالسك أهوائهم وأ راضهما وهنا  ستوقرنا ما إرتلي ا
بن عباادالعز ز من أجاال إبالغ من  جاار إبال هم  هللا عبااد

داخل مصر وخارجها أنه مثلما أ  للكعبة رب  حميها فإ  
للمحروساااااااااة حادبين عليها لكي ال  عبا بها العابثو ا في 
الباااادا ااااة  ااااا  الحاااادب  المااااا  قاااااصعااااا  من حيااااا الحرص 
والمباادئيااةي وبعاادالكالم القاااصع مز ااد منااه ثم نجاادات أخو ااة 

ليار ةا وإساااااااااتكماال  لعالمات الحدب األخوي والقومي من م
أجل تعز ز شاااااااااأ  مصااااااااار وإساااااااااتعادة دورها القوميي وهو 
الحدب المتجرد الخالي من الت لعات على نحو ملااااااااااااار ع 
الخر ن الهادفة إلى إضاااعاف شاااأ  مصاااري جاءت الز ارة 

هللا للرئيس عباااادالرتاااااح  العرو ااااة من جاااااناااار الملااااك عبااااد
كن إلتقاي بعد وإ   انت هنالك معرفة السااااااايساااااااي الذي لم  

به في زمن عمل خالله الساااااااااايسااااااااااي ملحقا  عسااااااااااكر ا  لد  
الساااااااااارارة المصاااااااااار ة في الر ا ا والقو  إنها ز ارة عرو ة 

يونيو/حز را   20ألنهااا تماات في م ااار القاااهرة والخميس 
هللا العائد من إجازة في    وداخل صائرة الملك عبد2014

وعرو ة ألنه أراد أ   كو   قصاااااااااااااااري في الدار البيْااااااااااااااااءا
الباااادئ بلقااااء الرئيس الواعاااد لبلااادي وألمتاااهي وليس المنتظر 
ز ااارتااه أوال  في الر ااا ا وعرو ااة أل  أجواء اللقاااء  اااناات 
مثال لقااء بين أب وإبن صالت سااااااااااااااانوات الغربة بينهماا ثم 
إلتبيا بعد ظن  الهما أ  ال تالقيا بين الدولتين األهم في 

ت المغااامر ن المقااامر ن من الجماااعااة األمااة نتيجااة مغااامرا
في المحروسااااااااااااااااةا وعرو اة ألنهاا جااءت تبعاا في الاذاكرة 
أهميااة لقاااءات الزعااامااات العاااليااة المقااام أمثااا  لقاااء الملااك 
 عبدالعز ز صي ر هللا ثراي والرئيس األمير ي الثاني والثالثين

حتى باراو أوباما  فرانكلين روزفلت على  45ومن أ اااااااال 
فبراير/شاااااااااااااااباط  15و مياي قناة الساااااااااااااااو سمتن صراد فوق 

 ا وتلاااااااااااااااااء األقاادار أ  الرمز سن األكثر فعاااليااة في 1945
بن عبااادالعز ز  هللا الزمن العربي الحاااالي هماااا الملاااك عباااد

ل األمن العربي  والرئيس عبدالرتاح السايسايا و الهما  لاكِ 

القْااااااااااية األسااااااااااا  في برنامج قيادتها وعرو ة أل  الملك 
اللها أ  مصر هي جامعة الجناحيسنا هللا أوحى من خ عبد

قوة لألشااااااااااقاء  االمغاربيا قوتهالجناح الملااااااااااارقي والجناح 
وبالعكسي وإساتقرارها إساتقرار متَباَد  بين  ل دولة وبينهاا 
وعلى هذا السبيل سائرة األمور فيما العيو  ساهرة وبكامل 
اليقظااة والقلوب عااامرة بكاال التعاااصد والعقو  مساااااااااااااااكونااة 

لااااااعر في منأ  عن ال مع والحساااااد وهواجس بالترهم والم
اإلساااااااااتئثار والمتاجرة اللرظية بقْاااااااااا ا عالقة مثل قْاااااااااية 

هللا التي إنتهت مبادرة  فلسااا ين التي لوال مبادرة الملك عبد
هذا  2014عربية باإلجماع لما  نا سااااااااااااانلاااااااااااااهد في العام 

التباااد  النوعي في مواقد دو  أوروبياااة رأت في المباااادرة 
أ اإلعتراف حكوماة أوروبياة بعاد حكومة أنهاا خير حال فباد

بالدولة الرلساااااااا ينية المأمولةا وهكذا فإ  هذي الخ وة التي 
يبدو  ل فلسااااااااااااااا يني  ثير اإلمتنا  لهاي نساااااااااااااااتثني القلة 
ل مع وقسد التركك  المحلقة في فْاءات  ير واقعيةي تلكِ 

 بفي الر ا  إسااااااتاكملت  «قمة مصااااااالحة»الخليجي برعل 
وساابقتهما وقرة تار خية إزاء مصاار  في الدوحة «قمة فرح»

المت اَو  عليها ومساااااندتها سااااياساااايا  وإقتصاااااد ا  وماليا  من 
أجل إستعادة إستقرارها وتأد ة الدور لألمن العربيي تجعلنا 
نر  وبالذات مع بدا ة التأسااايس إلساااتعادة العراق إلى بني 
قومه العرب تمهيدا  لركس سااااور ا من الر   ير العربي الذي 

ار فيه وإسااااااااااااااتعادة اليمن عقله ولبنا  أوقعه ا الرئيس بلاااااااااااااا 
بن عباادالعز زا  هللا  ااا  عااام عبااد 2014وةيااهي أ  العااام 

جعلااه المولى عز وجاال من عوادي لكي  مااد األمااة بااالمز ااد 
م  ونه من الذين يلخ ص اللاااااااااااااعر حالهم بالقو ا  من العزس

م تأتي العزائما ر أهل العزس  على قدس
 2014( كانون األولديسمبر ) 18 –« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 «الصّدامي» األردوغاني بعد «التعاون »
 «التعاون الخليجي» لمكايدة وبعثرة

الخليجية في قصاااااااااااااار الملك  «قمة المصااااااااااااااالحة» بعد
 16بن عبااااااادالعز ز في الر اااااااا  يوم األحاااااااد  هللا عباااااااد

رت أمر إنعقاد القمة  2014تلااااار ن األو /نوفمبر التي  سااااا 
في الدوحة « مجلس التعاو  الخليجيل»ثين الخامسة والثال
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كما هو ترتير اإلنعقادي دورة في  ل دولةي سااااااااااااااد إن باع 
ر  ل بأ  ثاني عقدة أساااسااية في األزمة التي  أوجبست سااحس

من الساااااااااااااااعود ة واإلمارات والبحر ن للسااااااااااااااارير من الدوحة 
ستستتبع مباشرة قمة الر ا  وأ  دولة ق ر ستتخذ إحد  

تتمثااال بااإ رااااد وز ر الخاااارجياااة إلى خ وة مهماااة  خ وتينا
القاهرة لتسااااليم الرئيس عبدالرتاح الساااايسااااي دعوة لملااااار ة 
أخوانه قادة دو  الخليج  ْااااااااااااااايس شااااااااااااااارف أعما  قمتهم 
وتمحي بحْااااوري حالة اإلنزعاه المصااااري في إسااااتْااااافة 
ق ر للحراو اإلخواني بلاابيه التنظيمي واإلعالميي فْااال  

م الساااااااخيي ضاااااااد الن ظام في مصااااااار عن مساااااااتلزمات الدعس
والتر يز المساااااااااااااااتمر على أ  ما قام به الرئيس عبدالرتاح 
السااااااااااايساااااااااااي  ا  إنقالبا  ضاااااااااااد اللااااااااااارةية المتمثلة برئيس 

أما الخ وة األهم فتتمثل  الجمهور ة الد تور محمد مرسيا
بن حمد  في ز ارة خاصرة  قوم بها أميرق ر اللاااااااااااااااي  تميم

من صيِ ر ثاني إلى القاهرة و تباد  مع الرئيس السيسي    
الكالم ما من شاااااأنه المباشااااارة في صيس  ااااارحة التأزم على 
أ  تعقاار هااذا اللقاااء خ وات عمليااة من جاااناار ال رفين 
تبدأ بإسااتبدا  األساالوب اإلعالمي وإحال  المرردات الود ة 
مكا  العبارات الالذعة التي تسااااااااااااااجلها أقالم أو تتلرظ بها 

 ألسنة ِمن  ال الجانبينا
 وال الخ وة األهم أ ْاااااااااااااااا ا ثتاال الخ وة المهمة حد

وفيماااا موعاااد قماااة الااادوحاااة إقترب بقيااات لغاااة الكالم  ير 
الودي على حالها لم تصاااااااادر في شااااااااأ  تع يلها تعليمات 

 من  احر القرارا
عقاادت القمااة و اااااااااااااااادر عنهااا تااأكيااد لمااا جر  التراااهم 
واإلعال  عنااااه خال  قمااااة الر ااااا  بمااااا يتعلق بااااأهميااااة 

أ   الماا  من جااناار   مااا العالقاة الخليجيااة مع مصااااااااااااااارا
مسؤولين مصر ين و ذلك ةبارات وردت في سياق  تابات 
مصر ةي ر زت على أ  المبيا  هو باألفعا  ال باألقوا ي 
األمر الااااااذي جعاااااال خااااااادم الحرميسن اللااااااااااااااار ريسن الملااااااك 

بن عبدالعز ز ير  على ما يبدو ضاااااااااااااارورة التنبيه  هللا عبد
ا تااااة من وفي هااااذي األثناااااء جاااااءت ز ااااارة مباااا إلى األمرا

كانو  /د سمبر 19جانر اللي  تميم إلى أنقرة يوم الجمعة 
تبدو صبيعية ردا  على ز ارة سااااااابق أ  قام بها 2014األو  

لدوحةي إال  أنها ال تعود  ذلك عندما الرئيس أردو ا  إلى ا
تتم بينما الصااوت األردو اني يوا اال اللعلعة ضااد الرئيس 

اإلخوا  الساااااااايسااااااااي و وا اااااااال اإلحتْااااااااا  السااااااااخي لقادة 
المساااااااالمين الذين يانظِ مو   ااااااااروف المعارضااااااااة اإلخوانية 
للنظاااام في مصااااااااااااااار و ساااااااااااااااتعااادو  إلنجااااز مرااااجااالت في 

 اإلنتخابات البرلمانيةا
وما هو أهم من ذلكي أ  اللااااااااااي  تميم الذي إسااااااااااتقبله 
عناد و اااااااااااااااوله رئيس جهااز المخاابرات التر يي وهو أمر 

  إلى خاره أ ااااااااااااااو  البروتو و ي وق ع مع الرئيس أردو ا
جانر إتراقيات سااااااااااااااابق التراهام حولها عندما زار أردو ا  

مجلس »الدوحةي إعال  سااياسااي ملااترو في شااأ  تأساايس 
«ا الَقَ ري الرفيع المساااااتو  - التعاو  اإلساااااتراتيجي التر ي

 التسمية الرسمية للمجلسا اهكذ
ال إعترا  من أي دولة خليجية وال حتى من السعود ة 

ق ر ودو  في العااااااالم في  على أ   كو  التعاااااااو  بين
أفْااال ما  كو  عليه التعاو ي وال إعترا  أ  تكو  ق ر 
مسااااااتأِثرة دو   يرها بإسااااااتثمارات تر ية مقابل إسااااااتثمارات 

لكن الذي  ق ر في ملااااااااااااار ع سااااااااااااكنية وزراةية في تر ياا
يلرت اإلنتباي هو أ  الرئيس أردو ا  رمى في السااااااااااااااااحة 

ل دو  شااااااااا« مجلس تعاو  » الخليجية على »ك سااااااااايلاااااااااوِ 
وليس عرو اا  على  «امجلس التعااو  لادو  الخليج العربياة

اإلصالق هاااذا التعماااد من جاااانااار أردو اااا  على األرجحي 
 على ما تم التو ل إليها« مجلس تعاو  »إلصالق تسمية 

ونقو  ذلك على أسااااااااااااا  أ  الرئيس أردو ا  ربما  خ ن 
ل بإنْااامام دو   أل   كو  هذا المجلس أكثر رحابة و لاااكِ 

إليه مسااااااااااااارحا  لزعامة يت لع إليها يواجه بها العالقة  أخر  
المصااااااار ة بعدما خسااااااار مصااااااار بعز  الرئيس -الساااااااعود ة

اإلخواني محمد مرساااااااااااااي وحلو  نظام يترأساااااااااااااه عبدالرتاح 
الساااااايسااااااي الذي ال يزا  أردو ا  ووسااااااائل اإلعالم التر ية 

بل إننا من  التي له تأثير عليها تنا ااار السااايساااي العداءا
وبعض اإلفترا  حبيقااة أحيااانااا ي نر  أ   باااب اإلفترا ي

مجلس »أردو ااا  يت لع إلى أ   كو  هااذا المجلس مثاال 
ام  الذي سااااعى إليه الرئيس والراحل « التعاو  العربي  ااااد 

مجلس التعاااااو  لاااادو  الخليج ل »حساااااااااااااااين ليكو  رد رااااا  
ولقد  ينازعهي أو  قاسااااااااااااامهي الزعامة في المن قةا« العربية

ع المصاااااري وهلااااااشاااااة الوضاااااع إ تنم فر اااااة ذبو  الوضااااا
اليمني وحاجات الوضاااااااااااااااع األردني وفي ضاااااااااااااااوء ذلك قام 

امي» ام  «المجلس الصااااااااد   ْاااااااام إلى جانر الرئيس  ااااااااد 
هللا  ااااااااااالح والملك  الرئيساااااااااايسن حسااااااااااني مبارو وعلي عبد

حساااااااااااااااينا وأل  هاذا المجلس لم  قم على قااعادة  والراحال 
يس التجانس وإنما بغر  الكيد ة فإنه لم  سااااااااتمر وأ  الرئ

حسااااااااااااااني مبارو  ا  أو  مبعثر ه وذلك عندما  والمعزو  
 27قااااا  أمااااام جمع عساااااااااااااااكري مصاااااااااااااااري يوم الخميس 

امية للكو ت إ   1990ايلو /سبتمبر ردا  على الغزوة الصد 
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التعاو  » وليس« مجلس التلمر العربي»  هذا المجلس  ا
 «االعربي

ربما  ا  اللااااااي  تميم بهذي الوقرة مع الرئيس أردو ا  
نية وقو ة مقتن عا  بجدو  حليس من جانر دولة  بر  ساااااااااااااااا

وربما إ  دهاء أردو ا   عسااكر ا  لدولة  ااغر  مثل ق را
لعر دورا  في إساااااااااااااااتق اب اللاااااااااااااااي  تميم مع مالحظة أ  
مجلس اللاااااي  تميم ال  خلو من المساااااتلاااااار ن الدهاة ومن 

وربما إ   المنظِ ر األكثر تأثيرا  اللااااي  يوسااااد القرضاااااويا
إ  تر يا إتخذت » أصر  اللااااي  تميم بعبارةأردو ا  الذي 

خ وات تجاي العالم الخارجي و انت ق ر دائما  إلى جانر 
هذي الخ وات حيا إ  لنا أهدافا  ملاااااااااااااااتر ة وت ابقا  في 

ي أقنع بهذا اإلصراء اللاااااااااااااااي  تميم بأ  المجلس «الرا ااا
المترق على إنلاااااائه مع ق ر سااااايجذب إليه إيرا  وساااااور ا 

وفلساا ين الحمساااو ة ومصاار مسااتقبال  « هللا حزب»ولبنا  
وليبيا بعد إستقرار أمرها وأفغانستا  وتونس بعد أ  تستعيد 

ربما  مكن أ  ل ولكن هذي ا «ااألخواني النهْاااوي »شاااأنها 
تكو  ضارة ألنها ستتسبر بتلو ش على اإلرادة السياسية 
الَقَ ر ة وعندها تساااااتأند ق ر التغر د خاره السااااارب الذي 

بن  هللا ها بعزلة حبيبية لوال إلتراف الملك عبدكاد يتسبر ل
عبدالعز ز على أزمة السااااااارراء وإلترافه بالتالي وأخوانه قادة 

لكننا في الوقت نرسااااه نر   دو  الخليج حو  اللااااي  تميما
ملمحا  إ جابيا  للعالقة التي لللاااااااااااي  تميم مع أردو ا  وهو 
تقر ااار الزةيم التر ي من مصااااااااااااااار ودو  الخليج عموماااا  

 اااااااارسف النظر عن الحلام العثماني الذي ليس أوانهي ذلك و 
أ  القْاااااية األساااااا  ال  هي األمن واألما  واإلساااااتقرار 

 للجميعي وليست األحالم الكوابيسا
التميمية  -وما نر د قوله إ  هذي المراجأة األردو انية

مجلس التعاو  » واإلعال  عن التو اال إلى إتراق بإنلاااء
رة اللاااااااااااااااي  تميم إلى أنقرة فيماااااا وز اااااا« الَقَ ري - التر ي

أردو ا  يوا ل اإلسترزاز لمصر ورئيسها السيسيي  انت 
بن  هللا الااااادافع وراء خ وة نوةياااااة إتخاااااذهاااااا الملاااااك عباااااد
الَقَ ر ااة -عباادالعز ز من أجاال ت بيع العالقااة المصااااااااااااااار ااة

بن عبدالعز ز  وبموجبها تم إ راد رئيس ديوانه اللاااااااي  خالد
كانو  األو  إلى القاهرة /برد سم 20التو جري يوم السبت 

ثاني مبعوث  بن عبدالرحمن    مصاااااااحوبا  باللاااااااي  محمد
أمير ق ر حيا إلتبيا الرئيس عبدالرتاح السااااايسااااايا وحين 

لك  كلد خادم الحرميسن اللاااااار ريسن رئيس ديوانهي و حدث ذ
للمرة األولى من حياااا اإلعال ي بهاااذي المهماااة فنع ااااء 

-ذ المصااااالحة المصاااار ةاألمر مز دا  من األهمية لكي تأخ

 الَقَ ر ة صر قها إلى الختام ال يرا
وعناادماا ماا نقرأ ماا حواي ترحياار الرئيس السااااااااااااااايساااااااااااااااي 

إ  دقة المرحلة » بالخ وة من خال  بيا  رئاساااي جاء فيه
الراهنااة تقتْاااااااااااااااي تغلياار وحاادة الصاااااااااااااااد وصي خالفااات 

وزادي صمأنينة ما جاء في بيا  حو  الز ارة « الماضاااااااااااااااي
تأكيد المملكة العربية »كي وبالذات فقرة أ دري الديوا  المل

بن  هللا السعود ة ببيادة خادم الحرميسن اللر ريسن الملك عبد
مها وحر اااااها على فتسح  ااااارحة  العز ز    عبد ساااااعود دعس

جديدة بين البلدين ليكو   ل منهما عونا  ل خر في سااابيل 
التكامل والتعاو  لتحقيق المصاااااااااااااااالح العليا ألمتينا العربية 

سااااااالميةي واألمل من جميع اللاااااارفاء من األشااااااقاء من واإل
اب ورجااااا  إعالم بكاااال أشاااااااااااااااكااااالااااه  تاااا  علماااااء ومركر ن و ا
اإلستجابة لهذي الخ وة ومبار تهام فهم العو  لسد أي ثغرة 
 حاو  أعداء األمة العربية واإلساااااالمية إساااااتغاللها لتحقيق 

ولم تمض سااااعات إال  وحدثت خ وة أولى على  «املربهم
عيل ما إتارق عليه في شااااااأ  المصااااااالحةي وتمث لت صر ق تر

لت  «الجز رة مباشااااااار مصااااااار» بوقد قناة التي صالما شاااااااك 
وبهااذي الخ وة باادأت الثقااة تحاال  ح بااا  في موقااد األزمااةا

 بالتدره في النرو ا
بعاااد هاااذا باااات من الجاااائز القو  إنناااا على موعاااد مع 
الملاااااااهد األخير من األزمة التي  انت موضاااااااع قلق خادم 

ر ال حرميسن اللاااار ريسن الذي من أجل صيِ ها  ا  هنالك سااااحس
لقاء الرئيس الساااااايسااااااي  دقمةا ملااااااهساااااارراء و انت هنالك 

واللي  تميم في رحاب حاضن هموم األمةي في قصري في 
الر اااا  ثم في رحااااب القماااة العربياااة الااادور اااة في القااااهرة 
والتي ساااااااتكو  األولى في عهد السااااااايسااااااايا  ما ساااااااتجعلنا 

التي دعا إليها الرئيس  1964قمة العام نسااااتحْاااار أجواء 
والراحل  جما  عبدالنا اااااار وبإنعقادها إن لقت مؤسااااااسااااااة 
القمة إسااااتثنائية وعاد ة تبعا  للظروفي والمتوا اااالة بلااااكل 
دوري أواخر مار  ِمن  ل عام مع تنوع القادة والمخاصرا 

 وهكذا من أجل مصر تهو  المنغصاتا
 2014( 1ك )ديسمبر 22ريخ بتا -« الشرق األوسط» صحيفة لُكتبت 
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 الرئاسات الثالث في لبنان 
 تعويض وتوريث وتحريم

في اليوم الذي  ا  الباجي قائد الساابسااي رجل التاسااعة 
 2015يناير/كانو  الثاني  3والثمانين يوا ال يوم السابت 

تقب ل التهاني بتسااالمه الرئاساااة بعدما أد  اليمين الدساااتور ة 
 2014لها أمام البرلما  في اليوم األخير من العام من أج

و انت أجواء تباشير اإلستقرار واإلزدهار تمأل حياة النا  
في تونس أل  الرئيس السابق المنافس المنصد المرزوقي 
أد  واجر التساااااااليم للمتسااااااالم وبكامل الرضاااااااىااا في هذا 
 اليوم  ااااااااا  الجنو  الليبي  حاااااااااكي ببيااااااااة توائم الجنو  

والعراقي واليمني  و توا ل زهق األرواح وتلييع  والسوري 
ر الثروات وهجرات الناااا  أفواجاااا  أفواجاااا ي  الجناااازات وهااادس
ومن دو  أ  تكو  خلية هللا واردة في نرو  مرتكبي هذي 

 اإلساءات في حق األوصا ا
ل  وفي لبنااا  المرتَر  أنااه  ااااااااااااااانو تونس لجهااة التعقاا 

اإلحتال  »والتراث الحْاااااااااااااااااااري الرينيقي  اااااناااات ظاااااهرة 
تزداد تع يال  لملء  «الروضاااااااى الخال قة» ااااااانو  «الخال ق

فراغ الرئاسااااااااة األولى وتن لق أ ااااااااوات المرجعيات الدينية 
و ااااأنمااااا هي قرسع األجرا  ورفسع الذا  من أجاااال تااااأد ااااة 
الرر ْااااااااااااااة فيقو  ب ر رو ال ائرة المارونية مار بلااااااااااااااارة 

أل ب ر  الراعيي التي ال يترق أق اابهاا على مرشاااااااااااااااح  م
الرراغي من الكالم ما يبدو أنه أدةية تقا  من أجل شااااااااااراء 
إنسا  مر ضي و ذهر مرتي الجمهور ة اللي  عبدالل يس 
در ااااا  أبعااااد من ذلااااك حيااااا  غتنم ذ ر  المولااااد النبوي 

إ  وصننا »المتزاِمنة مع ذ ر  ميالد السااايد المسااايح فيقو  
دااا د ونظامنا السياسي مهد   ا«لبنا  مهد 

يناير  الذي دخل فيه  3ليوم وأي السااااااااااااااابت وفي هذا ا
لبنا  اليوم الرابع والعلااااااااااااااار ن بعد المئتين من دو  رئيس 
للجمهور ةي  ا  الساارير السااعودي لد  لبنا  علي عوا  
عسااااااااااايري الذي  كاد  جد حلقه من دو  أ   رقد  ااااااااااابري 
و ختصااااار دعواته وز اراته على رموز اللعبة الرئاساااااية من 

مأل الرراغ الرئاساااااااايي ينقل إلى أجل اإلتراق على مرشااااااااح  
الوز ر السااااااااااااااااابق فيصاااااااااااااااال  رامي تعااازي خااادم الحرميسن 

وعافاي هللا وحرظه   بن عبدالعز ز هللا اللااااار ريسن الملك عبد
بن عبدالعز ز بوفاة والدي رئيس  وولي  العهد األمير سااالما 

الحكوماااااة األسااااااااااااااابق عمر  رامي الاااااذي ووري الثر  في 
ورا  والدي عبدالحميد وشااااابيقه العا ااااامة الثانية صرابلس مجا

رشاايدا وإلى الساارير عساايري أم ر أهل السااياسااة واألحزاب 
الراحل بإشادات وتناسى البعض منهم ملاحنات الماضي 
 ير البعيدي وهكذا بدا واضحا  أ  عمر  رامي لقي التكر م 
اإلسااااتثنائي راحال  لتعو ض إسااااتهانات به و اااالت إلى حد 

يابية وبذلك  كو  أ ااااااابه ما إفلاااااااله معر ة اإلنتخابات الن
أ ااااااب زميل ترا  الحكومة الد تور ساااااليم الحص الذي 
أفلااالوي تْااامين تار خه الساااياساااي فر اااة أنه شاااغل المقعد 
النيابي عن بيروت وهو الذي شاااااااااااااغل منصااااااااااااار رئاساااااااااااااة 

 الحكومة ثالث مراتا
برحيل عمر  رامي ينْاااااام نجله فيصاااااال واإلبن الثاني 

اء الااااذين يرثو  عن وليس البكر خااااالااااد  إلى لوحااااة األبناااا
الباء المنصاااااااااااار الرئاسااااااااااااي وهو أمر  ختص بجزئية من 
الحياة الساااااااااياساااااااااية في لبنا  دو   يري من الدو  العربيةا 
والالفت أ  فيصاااااااااااااال  رامي في حا  إختيار إساااااااااااااامه من 
بور ااااة الذين  مكن تكليرهم مسااااتقبال  بتلااااكيل حكومة هو 

الدي مثل رئيس الحكومة الحالية تمام سااااااااالم مع فارق أ  و 
الرئيس الراحل  ائر سالم شغل منصر رئيس الحكومة 
أربع دورات أي أكثر مرتين من ر ا  الصااالح وأقل ثالث 
مرات من رشااااايد  رامي الذي ترأ  الحكومة سااااابع دوراتي 
أثبت وأي تمام  قدرة و اااااااابرا  جعلتا رئاسااااااااته للحكومة في 
أكثر األوقات تعقيدا  موضاااااااع إرتياح العباد ر م هلااااااااشاااااااة 

 لبالداأوضاع ا
في مسلسل األبناء الوارثين حديثا  يندره إسم سعدالدين 
رفيق الحر ري واإلبن الثاني  وليس اإلبن البكر بهاء الذي 
إختااار أ   كو  رجاال أعمااا  ناااجح على أ   كو  زةيمااا  
دا ا أما في مساااااااالساااااااال األبناء الوارثين قد ما   سااااااااياساااااااايا  مهد 

صاااااار رئاسااااااة فيندره إساااااام رشاااااايد  رامي وارثا  بعد حين من
الحكومة من والدي عبدالحميد  ما يندره إساااااام عمر  رامي 
وارثا  بعد حين أ ْا  المنصر من شبيقه رشيدا ولم يورِ ث 

هللا اليافي أحدا  من األبناء أو العائلة  ذلك حساااااااااااااااين  عبد
العو ني وناظم عكاري وخالد شاااااهاب وخليل الهبري وأحمد 

ي وشريق الوزا ا الداعوق وأمين الحافظ ونور الدين الرفاع
كما أ  ساااااااااااليم الحص وفؤاد السااااااااااانيورة ونجير ميقاتي لن 
ثواا وهؤالء ليسااااوا من البيوت السااااياسااااية التقليد ة ولكن  يورِ 
الظروف وخالفها أوجبت إساااااناد منصااااار رئاساااااة الحكومة 
إليهم و ا  إشااااااااااغالهم للمنصاااااااااار عابرا  بإسااااااااااتثناء الد تور 

رات  ما الحص الذي بدا خال  توليه المنصاااااااااااار ثالث دو 
لو أنه ساااااااااليل بيت ساااااااااياساااااااااي عر قا وعندما إعتزلوي فإنه 
تحو   إلى موثِ ق  تاباته وبعض أسااااارار ماضااااايه الرئاساااااي 
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في  تاري  ما إرتأ  أ   كو  مرجعية تاسادي النصاح لمن 
 سااااااااااااااأله و سااااااااااااااجل الموقد بين الحين والخري ومن دو  
إنلااااااااااااااغا  البا  بالتور ا إال  في حا   ا  يؤهل ضاااااااااااااامنا  

ي من إبنتااه الوحياادة وداد والااذي  حماال إسااااااااااااااامااه لكي حريااد
 خو   مار العمل السااااااياسااااااي مسااااااتقبال  من أجل إحياء 

 إسم جدي وتجربته السياسيةا
وحدها عائلة الصااالح إساااتأثرت بثالثة  ااالحيين تعاقبوا 
بعد إ تيا  ر ا  الصاااااااالح على ترا  الحكومة وسااااااااامي 

سناد دورات ولم يورث إبنه عبدالرحمن الذي تم إ 4الصلح 
منصااار مدير مكتر الجامعة في بيروت إليه  وتقي الدين 
الصاااااااالح ودورتا  ولم ينجر لكي يورِ ث  ورشاااااااايد الصاااااااالح 
ودورتااا  ولم يورِ ث هو الخر ا و اااناات علياااء الصااااااااااااااالح 
كبر  بنااات الوالااد ر ااا  مؤهلااة لكي تتزعم بعااد حين من 
بعدي وتكو  لها شااااااااخصااااااااية تجمع بين  ااااااااالبة مار ر ت 

يرا  اندي وشاااااااااااارافية بنظير بوتوا لكن تاتلاااااااااااار وعمق اند
لبنااا  الااذي  مكن أ  تؤدي علياااء فيااه مهااارتهااا هو لبنااا  
الخالي من الو ا ةي ولذا إقتصر حْورها السياسي على 
كتااابااة المقاااالت التي حااذرت فيهااا و مااا لو أنهااا تكتاار في 
بيا  وزاري لحكومة تترأسااااااااهاا ثم رحلت وبقيت في الخيا  

  لكا  أضااااااف المز د إلى الحياة الساااااياساااااي إساااااما  لو ترأ
السااياسااية رونقا  تحتاجها وقد أبلت  ااغر  اللاابيقات ليلى 
كوز رة ثم في مجاااا  العمااال الخيري الاااذي ال تنق ع نخوة 

بن صال  إبن أختها منى تجاههي وفي الوقت  األمير الوليد
نرسااااااه توا اااااال تأهيل اإلبن  اااااابري بأمل أ  يرث زعامة 

لوالد الوز ر ماجد الذي رحل جدي التي  ا  ساااااااااااايبلي فيها ا
 في عز شبابها

أما الرئاسااااااااة الثانية ومجلس النواب  التي هي حصااااااااة 
ال ائرة اللااااااايعية من الرئاساااااااات فبقيت من الترا  األو  

حكرا  على  1984وحتى العام  1943بعد اإلسااااااتقال  عام 
و ااااااااااااااابري حماااادة خمس دورات   ثالث عاااائالت فقن هم

ضااااااااااها إبنه  امل وثالث ودورة واحدة  عو   وأحمد األسااااااااااعد
دورات  وعاد  عسيرا  ودورة واحدة ا وهكذا نر  أ  أحمد 
األسعد هو الوحيد بين راساء البرلما  الذي ور ث الرئاسة 
والزعااااماااة إلى إبناااه من دو  أ  يتمكن اإلبن من تور اااا 
إبنه الذي  حمل إسااااااااااااااام جديي وذلك أل  وقوع لبنا  تحت 

ر ااا  على صبيعااة الو ااااااااااااااااا ااة األسااااااااااااااااد ااة أدخاال تعااديال  جااذ
ياساااااااااااااااية عموما  وبالذات زعامة ال ائرة  الزعامات السااااااااااااااا
اللاااااااااايعيةا ونر  هنا حسااااااااااين الحساااااااااايني  سااااااااااجل إختراقا  
للماااألوف و ترأ  البرلماااا  لااادورة واحااادة ال تكري لتاااأهيااال 

  «ربيعا  شيعيا  »وارث لهاكما نر  بعد ذلك نبيه بري  سجل 
 9219أكتوبر/تلااااااااااااااار ن األو   20و ترأ  البرلماااا  مناااذ 

وحتى ال ااأو بااااااألحر  حتى إشاااااااااااااااعاااااار  خر في ِعلسم 
المجهو ا وفي حسااااااااااااااااب التور ا  جوز اإلفترا  أ  في 
إسااااااات اعة نبيه بري تور ا إبنه مصااااااا رى زعامة شاااااااعبية 
وبهذي الزعامة  صااااااااااااااا د بري اإلبن إلى جانر الحر ري 

 اإلبن إلى جانر سالم اإلبن إلى جانر  رامي اإلبنا
سة األولى فإ  األمر  ختلد عن وأما بالنسبة إلى الرئا

الرئاساااتين األاخر ين حيا أ  التور ا  ير وارد من جانر 
الذين شغلوهاا وعندما إفتر  ر مو  ادي أنه األكثر جدارة 
ليكو  رئيساااا  للجمهور ة  و  والدي اميل ادي ترأساااها مرتين 
وإنما في مرحلة ما قبل اإلساااااااااتقال   فإ  معادلة الرئاساااااااااة 

ث لألبناااء وِعلسمااا  بااأنهااا  ير واردة في نص األولى ال تور  
دساااااااااااااااتوري  أحب ت ت لعه مع أنه لو ترأ  لكا  األكثر 
تميزا  بين السااااااااااااااابقين والالحقين من حيا وصنيته وواقعيته 
وعدم تعصاااااااااااااابها و ل ما نالته العائلة بعد رحيله في منراي 
اإلختياري في بار سي هو أ   ارلو  إبن شااااااااااااااابيقه بيار 

جلس النواب وإسااااااااااااما   ير متداو  في بات عْااااااااااااوا  في م
بور اااة المرشاااحين للرئاساااة وأ  ر ااايدي الساااياساااي هو أنه 

 بمثابة اإلبن الروحي لعمه الراحل  و  العم لم يتزوها
ولم يورث الرئيس األو  في عهد اإلسااااااااااااتقال  بلااااااااااااارة 
الخوري إبنا  ينخرط في العمل الساااياسااايي  ما فعل الرئيس 

زبا   قودي إبنه دورياأما التالي  ميل شااااااامعو  الذي ترو ح
ن ظاهرة إدراه إسااااام قائد  الرئيس الثالا فؤاد شاااااهاب مدشاااااِ 
الجيش في قائمة المتداولة أسااامااهم للاااغل منصااار رئيس 
ثا  الجمهور ةي فإنه  ما الرئيس الخَلد شااااااااااااااار  حلو لم يورِ 
فْاااااااااااااااال  عن أنهما لم ينجبا لتبدأ بعد ذلك المرحلة األكثر 

اللبنانية مع تولِ ي ساااااااااليما   خ ورة في الحياة الساااااااااياساااااااااية
فرنجية الرئاسة والذي أر متسه الحرب األهلية على المغادرة 
 ير المسااااتَحبة والكر مة من القصاااار تحت وصأة  ااااوار   

جيش »أصلقها فصاااااااايل إنلااااااااق عن الجيش تحت مساااااااامى 
ثم تنقْااااااااااااااي ثماني وثالثين ساااااااااااااانة على ا «لبنا  العربي

وري و ندره الترحيل  ير الكر م للجد من القصااااااااااااااار الجمه
إساااااااااام الحريد سااااااااااليما  المت لع إلى وراثة جدي من من لق 
تعو ض الجد إسااااااااااااتهانة أالحقت به دو  وجه حقا لكن ما 
اري بات عساااايرا  في  كا   سااااير المنا  في زمن العز البلاااا 
ضوء ذبو  اللأ  السوري الذي يتكل عليه سليما  فرنجية 

م الرئيس حاا افظ الحريااد  مااا إتكااا  جاادي من قباال على دعس
 األسدا
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لم ينجر الرئيس اليا  سااااااار يس الذي َخَلد ساااااااليما  
فرنجية والجد  بعملية إنتخابية قيصااااااااااااااار ة أساااااااااااااااند النظام 

-الساااااااوري القابض على لبنا  إلى الرصااااااايل الرلسااااااا يني 
الساااوري ومنظمة الصااااعقة ببيادة زهير محسااان  أمر تنريذ 
ق النواب  الخراف إلى قاعة إنتخاب اليا  ساااار يسي  سااااوس

ررت في وجدانه هذي اإلساااااااااتهانة حتى وفاته معلوال  الذي ح
بين بار س وجنيس ولم ا  كمل العقد الساااااااااااد  من العمري 
ليبدأ من بعدي بلااير الجميل الذي إ تيل من قبل أ  يتساالم 
الرئاسااااااااااااة وهنا تحدث حالة التور ا األولى إنما بصاااااااااااايغة 
ت يير الخاصر حيا أ  أمين الجميل ورث اللااااااااااااقيقا ثم 

 «لبنا  ال ائد»معو  أو  رئيس في حببة   سااقن ر نيه
تار ا  اإلبن ميلااااااااااااااااا  الذي تجمعاه بإبن مدينتاه ومن قتاه 
سليما  فرنجية الحريد ت لعات تعو ض اإلستهانة في حق 
الجد ساااااااااااااااليما  واإل تيا  للوالد ر نيه بأ  يترأسااااااااااااااااا وفي 
الحالتين يبدو  ااااااااعبا  مثل هذا اإلختراق لمعادلة الرئاسااااااااة 

تتحمل تور ثا   ماالحا ااااااااااااال في الرئاساااااااااااااة  األولى التي ال
الثااانيااة ومن الرئاااساااااااااااااااااة الثااالثااةي مع مالحظااة أ  النظااام 
ضاااااااااااااا الصاااااااااااااد قيسن الحليريسن  األسااااااااااااادي األب ثم اإلبن عو 
الرئيساااايسن اليا  الهراوي والجنرا  اميل لحود تمديدا  للوال ة 
كااا  يتمناااهااا األبناااء لهما وأمااا الجنرا  الرئيس ميلااااااااااااااااا  

سااااااااتعجل المغادرة من القصاااااااار فإنه أورث سااااااااليما  الذي إ
لبنا  بهذي المغادرة إضاااااااااااااافة جديدة إلى المعادلة وهيا ال 
تمديد وال تور ا حتى إذا بقي القصاااااااار األو  مهجورا  فيما 
القصااااااار سن الثاني والثالا  عيلاااااااا  حراكا  يدفع بلبنا  نحو 

توأم  «اإلحتال  الخال ق»مجتمع الاااااادو  الواقعااااااة تحاااااات 
 ا«قةالروضى الخال  »

 2015( كانون الثانييناير ) 8 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

هل تتكرر للبنان صيغة ترئيس 
 األرثوذكسي والبروتستانتي بدل الماروني
 22عنااااااادماااااااا يانلااااااااااااااار هاااااااذا المقاااااااا  واليوم الخميس 

يوما  على  245   كو  مْاااااااى 2015يناير/كانو  الثاني 
دما إنصرف خلو القصر الجمهوري في لبنا  من رئيسه بع

وعدا إثنين قْااااااااااايا إ تياال   من دو  أ   الرئيس العاشااااااااااار

 كو  جر  إنتخاااب خَلد لااها وتلااك سااااااااااااااااابقااة في تااار   
الرئاساااااة التي هي حصاااااة ال ائرة المارونية عمال  بصااااايغة 

 المحا صةا
وبعد إنصااااااراف الرئيس العاشاااااار ميلااااااا  سااااااليما  وهو 

  فؤاد الجنرا  الثالا الذي تبوأ المنصااااار بعد األو  الجنرا
شاااهاب والثاني الجنرا  إميل لحود مع أ  إساااناد المنصااار 
إلى عساااااااااااااااكري في لبنا  الذي يتباهى بنظامه الد مقراصي 
يتعار  مع المألوف عن الجنراالت بأنهم ال  ساااااتسااااايغو  
الد موقراصية و رْاااااااااااال و  الببْااااااااااااة الحديد ة عليهاي دخل 
لبنا  في حالة الرراغ الرئاسااااااااااي وبات القصاااااااااار الجمهوري 

ورا  أل  أق ااااب ال اااائراااة الماااارونياااة ال يترقو ا وليس مهج
في السااااحة الساااياساااية ساااو  التنبيه بين الحين والخر من 
هذي المرجعية الدينية أو تلك وبالذات الب ر رو الماروني 
الراعي الااااذي في  المااااه وجوالتااااه الااااداخليااااة والخااااارجيااااة 
يتصرف بما  ارتر  برئيس البالد لو  ا  على  رسيه في 

ر التصاااااااارفي وسااااااااو  التمنيات من هذا المسااااااااؤو  القصاااااااا
العربي أو الدولي خال  ز ارة إلى لبنا ي أو خال  جوالت 
 قوم بها سااااااااااارراء امير ا وروسااااااااااايا ودو  اإلتحاد األوروبي 
و ادعو  خاللهاا إلى اإلساااااااااااااااراع في إنتخااب رئيسا وحتى 
أكثر ساارير سن  عرفا  حبيقة األزمة وهما الساارير السااعودي 

ي والساااااااااارير اإليراني محمد فتحعليي علي عوا  عسااااااااااير 
نجدهما في  ل مرة  سألهما سائلو   قوال  الكالم الذي ال 
يلمس جوهر األزمة المساااااااتعصااااااايةا و ا  الفتا  أ  اإلثنين 
قاال في يوم واحدي ما يؤ د ذلكي فالسااااااااااااااارير فتحعلي قا  

إ  لبنااا  بلااد ال  مكن ألحااد فيااه اللعاار بااالخراااء ومع أ  »
 تااه في الخراااء والعلن  وأ  من حق اللعاار في أعلى حيو 

 «المجتمع المساااااايحي في لبنا  أ   ختار رئيس الجمهور ة
إ  المملكة ال تتدخل بالوضع »قا ا والسرير علي عسيري 

الاااداخلي اللبنااااني  ماااا الحاااا  مع أي دولاااة أخر ي ونقو  
 ا«للبنانيين إختاروا رئيسكم ونحن نبارو لكمااا

المأل هو أ  إيرا   جوهر األزماااة الاااذي ال  قاااا  على
ليساااااااات قادرة على تكرار ما حدث  «هللا حزب»وسااااااااور ا و

سااااااااابقا  عند إختيار الجنرا  إميل لحود رئيسااااااااا  للجمهور ةا 
وهااذا الثالثي بااالتااالي ال  ملااك اللاااااااااااااااخص الباادياال للجنرا  
ميلااااااااااا  عو  الذي  عرف ذلك فيتمسااااااااااك بإعتبار نرسااااااااااه 

المرة وهو في مرشحا  للرئاسة وبأنه إذا  ا  لن يترأ  هذي 
هاذي السااااااااااااااان المتقادماة فاإناه لن يترأ  أبادا ي  ماا لن  كو  

المْادة  «الجبهة» احر دور مستقبال ا وفي المقابل إ  
 ير متمكناااة من فرس  الحااال وتااادرو حجم الماااأزق الاااذي 
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األخر ا وعلى هذا األسااااااا  فإ  حالة  «الجبهة»تعيلااااااه 
ال ائرة الرراغ الرئاساااي مساااتمرة ما دامت القو  الراعلة في 

 المارونية عاجزة عن أ  تختار َمن يترأ ا
أمام هذا الماأزق هل من المحتمال أ  يتوافق المجتمع 
الدولي على إعتماد  اااااااااااايغة ما قبل إسااااااااااااتقال  لبنا  عام 

ي وهي أ  يترأ  الدولة مساايحي ما ليس بالْاارورة 1943
أ   كو  مارونيا ي و كو  تراسه مؤقتا  إلى أ  يترق موارنة 

اللااااااااااخص التوافقي؟ وعندما نسااااااااااتحْاااااااااار هذا  لبنا  على
اإلحتما  فإننا نساااااااااااااااتند إلى أربع حاالت تتمثل في رئيس 
 الدولة األو  األرثوذ سااي شااار  دبا  الذي ترأسااوي مرتين

ينااااااير/كاااااانو  الثااااااني  2إلى  1926سااااااااااااااابتمبر/أيلو  1و
 ا وبذلك  ا  في تراساااااه مرة ثانية مثل ترا   ل 1934

د عن صر ق التمديد في عهد من اليا  الهراوي واميل لحو 
اإلسااااتقال  ا وشااااار  دبا  من بورجواز ي أرثوذ س لبنا  
قصاااااااااير القامة متربنن دائما   بير األند بنظارتين صبيتين 
يدخن بكثرة وال  لرب الكحو   وقد جيء به رئيسا  مع أ  
له  الموارنة هم األكثر عددا ا و رو  عنه تقلااره ونزاهته وميس

رص على أ   كو  في مكتبااااه في إلى قراءة الكتاااار و ح
الثامنة  اااباحا   ما أنه ال  ساااتعمل سااايارة الرئاساااة إال  عند 
قيامه بالوظيرة وفي عهد اإلسااتقال  المواكر الرئاسااية هي 
المألوفة   لابه في ذلك الجنرا  فؤاد شاهاب الرئيس الثالا 

 في عهد اإلستقال ا
بعد شاار  دبا  األرثوذ ساي جيء بأو  باشاا ماروني 

 30ئيساااااااااااااااا  للجمهور ة وهو حبير باشاااااااااااااااا الساااااااااااااااعد من ر 
وأو   1936ينااااير  20إلى  1934ينااااير/كاااانو  الثااااني 

مسااااااايحي في اللااااااارق األوسااااااان مانح لقر باشاااااااا من الباب 
العااااالي ردا  على حملااااة تبرعااااات قااااام بهااااا للمنكوبين في 
اساا نبو  ا و ما حدث للرئيس السااَلد شااار  دبا  حدث 

دوي الرئاسااااة ساااانة بعد إنقْاااااء الساااانة األولىا  له حيا جد 
و ارو  عنه أنه  ا  وجيها  بأسلوب تر ي وعندما جيء به 
إساااااتبلااااار الموارنة خيرا  على أساااااا  أنهم بموجر األكثر ة 
العدد ة هم األحق بين المسااايحيين بمنصااار الرئاساااةا  ما 
سااااان وفادته لساااااكا  األر اف الذين  يارو  عنه تواضاااااعه وحا

  ردو  إلى العا مةا
 24باااااشااااااااااااااااااا الساااااااااااااااعااااد جيء باااادءا  من  بعااااد حبياااار

 1943مار / ذار  18إلى  1941أكتوبر/تلااااااااار ن األو  
بالمحامي واإلعالمي الررد نقال  اتر المقاالت بالررنسية 
التي تعالج قْااا ا لبنا  في  ااحيرتيسن تصاادرا  بالررنسااية 
في القاهرةا وهو  ا  عمل محاميا  في القاهرة بعد تخر جه 

قاالت  ا    الر بتحر ر لبنا  من فرنساااااااااااااا وفي هذي الم
من السااااااااااااااال نة العثمانية وتأمين مرفأ له في جونيها و ما 
حااا  بعض الم ااالبااات بين الحين والخر في أ ااامنااا هااذي 
من الرعاليات اإلقتصاااااااااد ة والمجتمعية بإعال  العا اااااااامة 
بيروت مدينة منزوعة السااااااااااااااالح وال إسااااااااااااااتجابة من جانر 

ار بيروت في عهاااد لهاااذي الااادعواتي فاااإ  تجااا «هللا حزب»
رئااسااااااااااااااااة الررد نقااال صاالبوا بجعاال بيروت مادينااة مرتوحااة 
لتجنيبهاااا و الت الحربا وفي زمن الررد نقاااال  اااا  رمز 
نية قوي اللكيمة بدليل أنه عندما صلر الرئيس  ال ائرة السا
الررد نقال من رئيس الوزراء سااااااامي الصاااااالح أ   سااااااتقيل 

لكن اإلثنين إترقا ا «ال أسااتقيل إال  أنا والرئيس»قا  الثاني 
على مواجهة المرو  الساامي الررنساي بتظاهرة جرت في 
عيد المولد النبوي فأ اااااااااااادر المرو  والمسااااااااااااتعِمر عمليا  
لبنااا   قرارا  بااإقااالااة الررد نقااال وبترئيس ايوب تاااباات وهو 

 18بروتساااااااااااااااتاااني متعصاااااااااااااااار للكثلكااة وقااد ترأساااااااااااااااوي من 
من ا و 1943يوليو/تموز من العاااام  21ماااار / ذار إلى 

جملة القرارات التي إتخذها أنه منع التبو ل على الجدرا  
لين  ما  وجن د رجا  اللااااااااااااااارصة في بيروت لم اردة المتبوِ 
حارب التزمير وصارد شااااااخصاااااايا  سااااااائق ساااااايارة  ا    لق 
بوق ساااااايارته وأي يزمِ ر ا وإلى ذلك منع شاااااارسب القهوة في 

بعد  الدوائر الرسااااامية وإنزا  العقوبات بالموظد الذي  أتي
الثامنة إلى مكتبها و ارو  عنه أنه  ا  نز ه الكد  ر حا  
بها وفي حياته الخا ة  ا  بعيدا  عن  في  داقاته وتعص 

م أشاااااااااااااااعار   ا ليت والزجلا البهرجة ولم يتزوه وهوايته نظس
الذين تعاقبوا بعدي حتى اليوم  انت لهم  ااااااااااااااراته وبالذات 

 النزاهة ومنسع إصالق أبواق السيارات ا
رثوذ ساااااااي الثاني الذي ترأساااااااوي وأقصاااااااد الررنسااااااايين األ

يوليو/تموز  22المسااااتعِمر ن بصاااايغة اإلنتداب  الدولة من 
هو المحااامي والبرلماااني  1943سااااااااااااااابتمبر/أيلو   21إلى 

المعروف بترو صرد و اااااا  ترأ  مجلس النوابا و ارو  
عنااااه أنااااه  ااااا   ساااااااااااااااتقباااال الناااااخبين و يرهم وهو يرتاااادي 

أنه  ا  مثل الرئيس  ااااائر سااااالم  أحيانا   ما «البيجاما»
الحقا   ْع زهرة في عروة جاكيتته و عتمر قبعة من القش 
 يرا  وأخر  من الجو  األسود شتاءا وعندما  ا   خ ر 
في البرلما   انت  اابغة اللااعر تذوب من الحر فتتساااقن 
حبيسبات على وجهه ومن أجل ذلك  ا  مثل وأم  لثوم  ال 

 و ر اللااااااااارق  االنوابا أملس  رارق المنديل يد ه في مج
فمنديلها بيدها وهي على المسرح تصدح أعذب الو التا 
وهو من جملة بعض رموز العمل السااااياسااااي األرثوذ سااااي 
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و يرهم لم يتزوه ولم ينجر ولم يورِ ث ذر ة سااااااياسااااااية عدا 
إبنة أخيه زوجة رئيس الجمهور ة الرابع في عهد اإلستقال  

 شار  حلوا
صراد والمعي ن من سااااااااااااااال اااة  بعاااد األرثوذ ساااااااااااااااي بترو

اإلنتااداب الررنساااااااااااااااي  ترأ  بلااااااااااااااااارة الخوري والماااروني  
بموجاار عمليااة إنتخااابيااة إنمااا في ظاال سااااااااااااااال ااة اإلنتااداب 
أ ْااااااااااااا ي ثم تالي بالتعيين أميل اديا وبعدي  ا  إسااااااااااااتقال  

الذي تم التوافق عليه بأ  تكو   1943لبنا  و ا  ميثاق 
س النواب لللااااايعة رئاساااااة الجمهور ة للموارنة ورئاساااااة مجل

نةا وعلى ر م تثبيت   «إتراق ال ائد»ورئاسة الحكومة للسا
التساااااااااااو ة بعد حرب أهلية صاحنةي إال  أ  -لهذي الصااااااااااايغة

 «هللا حزب» بورقااة الساااااااااااااااالح في يااد اللااااااااااااااايعااة متمثلين 
صرح على بسااااااط المحا اااااصاااااة نوا ا  ير  «حر ة أمل»و

-نةسااااا -معلنة رسااااميا  وهي تثبيت مبدأ المثالثة ومساااايحيو  
شاايعة  وإعادة النظر في مسااألة الرئاسااات بمعنى أ   كو  
رئيس الجمهور ة بعد تعديالت الدسااااااااااااتور شاااااااااااايعيا  ورئيس 
مجلس النواب مااااارونيااااا ا وتحاااات وصااااأة هااااذي النوا ااااا  ير 
المعَلنة وما أفرزي التدخل السااااااوري العلوي تحديدا  واإليراني 

من  اللاايعي إنتهى األمر إلى أ  إنتخاب رئيس للجمهور ة
ال ااائرااة المااارونيااة ليس باااألمر الساااااااااااااااهاالاا أو أ   كو  
الرئيس مثلا الهو  وشاااااااااايعي وسااااااااااوري وإيراني  إلى حين 

 كما حا  الجنرا  ميلا  عو ا
وبسبر هذي العقدة المستعصية  ستعيد اللبناني الم لع 
كسم  يغة ما قبل اإلستقال  وإمكانية األخذ  على تار   الحا

للبنا   «الرارساااااااااااااااي-العربي اإلنتداب الدولي »من جانر 
بالرئيس الذي تم تعيينه من  «اإلنتداب الررنساااااااااااااي»ور ا 

سااااااال ة اإلنتداب الررنساااااااي  ما حصااااااال مع شاااااااار  دبا  
وحبير باشا السعد وألررد نقال وأيوب تابت وإميل إديي أو 
منتَخَبا  في ظل هذي السااال ة أرثوذ سااايا   ا  أم بروتساااتانيا  

 المنصر لعبة األمر الواقعا أم مارونيا اا وإال  قد تخ د
 2015( كانون الثانييناير ) 22 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 زائر فجر الجمعة للتراث التليد
بن عبادالعز ز  هللا  ااااااااااااااااادف أ  نباأ رحيال الملاك عباد

حاادث في يوم  ناات أدفع إلى الم بعااة  تااابي الثاااني عن 

النهج الساااااااااااااااعودي في ترو ض األزماااااات »ثالثياااااة حو  
من وجهة نظري  صاااااحافي و اتر وناشااااار  «اعاتوالصااااار 

أمْاى أربعة عقود من المثابرة في متابعة اللاؤو  العربية 
رب ا  باإلقليمية والدوليةي وتسااااااانى لي خال  هذي السااااااانوات 
اللاااااااااااااقة من المتابعة أ  أكو  أحيانا   ير بعيد عن الذين 
في قمة السل ةي وفي معظم األحيا  وسن الذين  حي و  

ولين في الصاااااااااااااااد المتقاااااادم ومن وزراء بهم من مساااااااااااااااؤ 
ومساااااااتلاااااااار نا ولقد أفادني هذا اإلقتراب في الوقوف على 
معالم شاااااااااااخصاااااااااااية هذا الحاكم المحافظ أو ذاو وت لعات 

 أنماط من الحكام الثور ين بدرجاتا
ومن ال بيعي  صااااااااااااحافي و اتر مثل حالي أ   كو  
دِره ضااااااااااااااامن إهتمااااماااه  على درجاااة من اليقظاااة عنااادماااا ياااا

ماا يتعلق باالمملكاة العربياة الساااااااااااااااعود اة وأولياء ومتاابعااتاه 
األمر فيها و اااااااااااااو اغ البيانات والقرارات والخا ر ِمن على 
المنابر العربية والدوليةا وهذا ما وجدتا نرسااااااااااي مصااااااااااغيا  

بن  بااإهتمااام  ير مسااااااااااااااابوق للااااااااااااااايخنااا الراحاال عباادالعز ز
عبدالمحسااااااان التو جري عندما بدأت تتسااااااانى لي قبل ثالثة 

تماع به في الر ا  وأحيانا  في أكثر عقود فر اااااااااااااااة اإلج
من عا ااااااااااااااامة عربية وأوروبية يتواجد فيها زائرا  في إجازة 
بقصااااااااد الراحة وأحيانا  اإلسااااااااتلااااااااراء أو مكل را  بمهمةي وهو 

األمير ولي  -بن عبدالعز ز  هللا يتحدث عن شااااااااااااامائل عبد و يس أ  هذا اإلنساااااا   ساااااتحْااااار الزمن  -العهد زمنذاو
دما  كو  في  ااااادد إتخاذ خ وة ما الملااااارق من األمة عن

يراها عالجا   ساااااعد في إضاااااءة معالم ال ر ق أمام الوصن 
العربيي وتذليل أزمة تعصااااد بساااالوو حاكم  ااااديقا ولقد 
سااااااااااااااامعااتا من األمثلااة مااا حر زني  مؤلد عاادد من الكتاار 
حو  اللاااااأ  العربي أ  أضااااايس إلى ما أنجزتسه  تابا  حو  

  «ات والصااااااااااااااراعاتالنهج السااااااااااااااعودي في ترو ض األزم»
مستندا  إلى الفاق الرحبة التي بدأت تمأل الحياة السياسية 

اإلساااااااااااااااالمية مع إنتقا  المساااااااااااااااؤولية الكاملة إلى -العربية
بن عباااادالعز ز الااااذي بااااات الثاااااني الااااذي  حماااال  هللا عبااااد

بعدما  «خادم الحرميسن اللر ريسن»التسمية التواضعية وهي 
بن  أخيااه الملااك فهاادإرتب اات للمرة األولى بااال ياار الااذ ر 

بن عبدالعز ز  عبدالعز ز وها هي ترتبن بالملك سااااااااااااااالما 
الذي تزداد سااااماء السااااياسااااة العربية إشااااراقا  بمبا عته الملك 
السااااااااااااد  من أبناء الملك المؤساااااااااااس بعد إخوانه ساااااااااااعود 

هللا الذي  ادر في  وفيصاااال وخالد وشاااابيقه فهد وأخيه عبد
الثاني دنيانا  يناير/كانو   23األو  من فجر يوم الجمعة 

العا ااااااااااااااارة زائرا  جديدا  للتراث العربي واإلساااااااااااااااالمي التليد 
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مصاااااااااحوبا  بملااااااااااعر من األساااااااااى عليها وما هذي الجموع 
الدولية التي تعزسي نرسااااهاي وهي تعزي -اإلسااااالمية-العربية

البيادة الساااااعود ة الجديدةي ساااااو  ظاهرة أشااااابه باإلساااااترتاء 
و ةي ألنه  ا  الذي ال  حتاه إلى أرقام وتوضااير نساابة مئ

عرو ا  ساااواء داخل الساااعود ة ودو  الخليج أو في  ل دولة 
عربية نالت من و اااااراته العالجية ما خرد عن مواصنيها 
م ى العناد والمجادالت بغير  بالمن ق المتسااااااااااااااام بالحكمة حا
التي هي أحسنا وعندما نقار  بين األسى اللعبي العربي 

الذي  ا  قبل هللا وذلك األساااااااى  اللاااااااامل على الملك عبد
ساااااااااااااااناة على الرئيس جماا  عبادالناا ااااااااااااااار يوم تنحى  48

وأجبرتسه مواساااااااة الجماهير له بساااااابر الهز مة التي إعترف 
بتحم ل تبعات المسااااؤولية عنها ثم األسااااى عليه ألنه  ادر 

سااااااانة فيما ملاااااااروعه إلزالة  ثار العدوا  لم  52الدنيا عن 
 اا ي وبين  كتمال ومع ذلاك  اا  تود ع جناازتاه مليونياا  وعرو 

اإلثنيسن ذلك األسااااااااااى من جانر اللااااااااااعر اإليراني وبعض 
اللاااااااااااااااعوب العربية على رحيل اإلمام الخميني ومن جانر 
اللاااااعر اللبناني على الرئيس رفيق الحر ري ومن اللاااااعر 
الرلساااااااااااا يني على الرئيس  اساااااااااااار عرفاتي فلكي تتأكد لنا 
حبيقاااة وهي أ  الحس اللاااااااااااااااعبي العروي ال  خ   ألناااه 

لقلر والوجدا ي وهو ال  صاااااااااااادر إال  عندما  صاااااااااااادر من ا
 لااااااااعر المرء أنه فقد الحاكم الذي  ا  قدوة في اإلخالص 
لدينه واإل ما  بلاااااااااااااعبه فال عداوة مع هذا اللاااااااااااااعر وإنما 

 إستيعاب م البها
أمر هللا »كااااااااا  الكتاااااااااب األو  من ثالثيتي بعنوا  

ولقااد أردتا ا «هللاا خااادم الحرميسن حااار  األمتين عبااد  ااا
هذي التساااااااااااااامية القو  ضاااااااااااااامنا  ما معناي أ   ل خ وة  من

خ اااهااا و اتبعهااا بخ وات إنمااا هي إلى مردود صياار أل  
هللا ير د للمرء الخير في ما  رعل وخصاااااو اااااا  إذا  ا  في 
 اااااارحة التي توزعت على سااااااتة علاااااار فصااااااال  أنني أمام موقع وليِ  األمرا ولقاااد وجااادتا في األربعمئاااة والساااااااااااااااتين 

بن عبدالعز ز ير د  هللا للملك عبدمالمح ملاااااااااااااااروع مبهر 
نتيجة قتامة الوضااااااااااااااع في المن قة وتراكام القْااااااااااااااا ا  ير 
المحسااااومةي فْااااال  عن حالة الساااان المتقدمي أ  ينجز في 
شاااااااهر ما يت لر إنجازي سااااااانة وأ   سااااااارع الحراو لوضاااااااع 
مْااااااااااامين خر  ة ال ر ق المرسااااااااااومة في باله قيد التنريذ 

الرلساا يني بإعتبار أنه الساار ع ولعل أهم بنودها الموضااوع 
في القمااة العربيااة الاادور ااة  2002إذا  ااا  حصاااااااااااااااال عااام 

الثانية في بيروت وهو ما زا  وليا  للعهد على إجماع  ير 
مسااااابوق على را ته لتحر ك الموضاااااوع الرلسااااا يني العالق 

فمن ال بيعي وقاااد باااات ولي  األمر أ   ْاااااااااااااااع المجتمع 
و مكن القو  إنه الدولي أمام إختبار أكثر وضاااوحا  للنوا اا 

حقق في هذا اإلصار وخال  خمس سااااااااااااااانوات إلترافا  دوليا  
حو  الموضاااااااااااااااوع الرلسااااااااااااااا يني بعدما  ا  اإللتراف عليه 
لتجليد الموضاااااااااااااوع بْاااااااااااااع درجات تحت الصاااااااااااااررا وهذا 
ل واحدا  من فصااااااااااو  الكتاب الثاني من  الموضااااااااااوع  لااااااااااكِ 

  «النهج السعودي في ترو ض األزمات والصراعات»ثالثية 
هللاا إضاااااءة على أدوار  ساااارينة عبد» حمل تساااامية والذي 

ي الذي صالما تمنيت لو أ  «ومبادرات في مسااااايرة مساااااتمرة
م له هذا الكتاب خال   الملك عبد هللا لم  غادر الدنيا وأاقدِ 

كتحياااة من  «مهرجاااا  الثقاااافاااة والتراث» لالااادورة الثالثين 
كااااتااار لولي  أمر ترو في نرو  أهااال الثقاااافاااة والركر من 

  دورات الجناااادر اااة أع ر الاااذ ر ااااتا أماااا وقاااد رحااال خال
الب ال وتاأجلات الادورة إلى العاام المقبال فاإ  الكتااب الاذي 

هللاا  سااااااارينة عبد»بدأتا مقالتي باإلشاااااااارة إلى ظروفه وهو 
يبقى  «على أدوار ومبادرات في مسااااااايرة مساااااااتمرة ةإضااااااااء

بن عبااادالعز ز زائر فجر الجمعاااة  بمثااااباااة تحياااة لعباااد هللا
العربي التليدي  ونه ب ل فصااااااااااوله مبادرا  نا ااااااااااحا   للتراث

محِذرا  مسااااااااااندا  رافع الصاااااااااوت بكل مرردات الحرص على 
األمة محققا  على هذا ال ر ق بعض ما في اإلسااااااااااااااات اعة 
لها ولنا في ساااااعيه لجمع الصاااااد الرلسااااا يني وإساااااتعادة  بذس
اللااااااأ  العراقي وتحصااااااين الدور المصااااااري وتمتين الكيا  

على أدوار ومبادرات ال خلاااية من  الخليجي بعض شاااواهد
بن عبدالعز ز  جرافها أل  شر ك األدوار والمبادرات سلما 

بات ولي  األمر وحارسااااااااااااا  مقداما  لألمتين وخادما  للحرميسن 
وراب ا  التأساااااااااااااايس األو  الذي  اااااااااااااامدت وحدته في عهد 
األبناء الخمسااااة الملوو بالتأساااايس الثاني الذي حقق الملك 

لية نوةية في ساااابيله ورحل م مئنا  إلى هللا خ وات أو  عبد
بن عبدالعز زي وليس  أ  ولي  عهدي من بعدي الملك سلما 

 يريي من ساااااااااايثبِ ت دعائمها لكي ين لق التأساااااااااايس الثاني 
 بالنخبة من أحراد الملك عبدالعز زا

وهل هي ضااااامن  «هللا سااااارينة عبد»أما لماذا التسااااامية 
األزمات قسااااااااااااوة  هللا أد  في أكثر اإل حاء بأ  الملك عبد

على األمتين دورا  إنقاذ ا  وأنه في ساااااااااااااااعيه  ا   من  قود 
سااااااارينة  تلك التي جمع فيها نوح عليه الساااااااالم نماذه من 
خلسق هللا وةبادي إسااااااااااااتباقا  لل وفا ي فتوضاااااااااااايحي لذلك أ  

الربيع »أوجه اللااااااااااااااابه  ثيرة حيا أ  ما إ ااااااااااااااا الح عليه 
مغااامرات  كااا  ر حااا  عاااتيااة و اااد  جرف بااأفعااا  «العربي

المغامر ن ونزواتهم  يانات وأخالقيات و حاو  بعْاااااااااااااااهم 
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من خال  العند والنحر وبدعة اإلفتاء العلوائي إستحداث 
 جاهلية جديدةا

بن  هللا وفي ساااااااااااااااعيااه اإلنقاااذي لم  صاااااااااااااااادر عن عبااد
العز ز ساااااااااااااااو  خير الكالم عند التخاصرا بل إنه لم  عبد

 ساااااااااااجل في أدبيات التخاصر الساااااااااااياساااااااااااي إسااااااااااااءة حتى 
لخارجين على األ ااو ا وهنا  جوز القو  إ   اادري  ا  ل

ر  أرحر الصدور ومن أجل ذلك شرحها المولى له  ما  س 
له األمرا وهو في ما يتعلق باإلسااااااااااااااءة والمسااااااااااااايئين  ا  

التأدبا  ساااااااااامح ما دام األمر ال يتجاوز الكالم المنقوص 
عندما تكو  اإلساااااءة تسااااتهدف شااااعبا  و يانا  ومصااااير  اأم

ه إزاء ذلك  ختار ما يرضاااااااااااااااي رب العالمين وهو أمة فإن
ار  نصااارة المظلوم على الظالما هذا حصااال مع الرئيس بلااا 
حااافظ األسااااااااااااااااد الااذي  ااا  من واجبااه أ  يتااذ ر الوقرااات 
اإلساااااااااتثنائية إلى جانر ساااااااااور اهما فيغتنم اللحظة المهيبة 
و أتي على بساط وقسد أفعاله معز ا  بمن سامحه ذات يوم 

 أمام المأل في قمة الكو تاعلى سيء ألراظه 
عناااد التاااأمااال في إنجاااازات  ثيرة وفي مباااادرات وأدوار 
نوةياااة خال  السااااااااااااااانوات القليلاااة التي أمْااااااااااااااااااهاااا الملاااك 

بن عبدالعز ز وليا  لألمري نجد أ  هذي اإلنجازات  هللا عبد
كاااانااات بمثااااباااة أمثوالت سااااااااااااااايثر هاااا الرباااا  خاااادم الحرميسن 

ز الذي ساااااااايوا ااااااال بن عبدالعز  اللاااااااار ريسن الملك ساااااااالما 
اإلبحار بالساااااااارينة إلى حيا ترسااااااااو في بر إكتما  األما  
العربيا ونقو  ذلااك إساااااااااااااااتنااادا  إلى التجربااة الغنيااة للملااك 
سااااااااالما  الذي دو  ساااااااااائر إخوانه عرف ميدانيا  وبلاااااااااغد 
المتابعة والقراءة مساااالك  اااناعة القرار  ربا  وشااارقا ي على 

م الثااالاااي  ير مااا هو مااألوف عن معظم الحكااام في العااال
وذلك خال  جوالته أو خال  ز اراتهم للمملكة حيا عرف 
هؤالء حجم قاادرات هااذا الرقم البااالغ األهميااة في المعااادلااة 

بن  الساااااااااااااعود ة والعربيةي و درو هؤالء أ  الملك سااااااااااااالما 
عبااااادالعز ز لن  كتري باااااالحرص على ماااااا حققاااااه الملاااااك 

  هللا وإنما ساااايْاااايس المز دي أي بما معناي إنه ساااايكو  عبد
أ ْاااا   ااااحر ملاااروع  حوي رااي الساااياساااية واإلقتصااااد ة 
والمجتمعيةا وإلى ذلك إ  الملك سااااااالما  إختز  في حياته 
من األحزا  على اإلبنيسن األمير سن فهاااااد ثم أحماااااد وعلى 
رفيقة العمر والدتهما ثم على  بير األشاااااقاء الملك فهد في 
 سااااااانوات توعكه وعلى اللااااااابيقين األحر إلى قلبه األمير سن
ساااااااال ا  ثم نا س ما  جعله يداوي من موقعه  ولي  لألمر 
الكم الهائل من األحزا  يتسااع مداها في األمة وتحتاه إلى 
الذي يوا ل المداواة بعد أخيه الملك الراحلا وهذا في أي 

بن  حا  ساااار ال مأنينة التي تغمر النرو  إلى أ  ساااالما 
 عبدالعز ز ساااايدو  الصاااارحات األخيرة من  تاب التأساااايس

بن  هللا الثاني للمملكة والذي  تر  ااااااااااااااارحاته األولى عبد
عباااادالعز ز بكاااال التااااأني لكي تكو  حروف الكتاااااب على 

 درجة من الرونقا
 2015( كانون الثانييناير ) 28 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 بن عبدالعزيز عندما يكتب سلمان
أ  تكو  للكاتر والصااحافي بعض الذ ر ات والمواقد 

ري باإلعتزاز وبالذات عندما تتصاااااال هذي بقامات التي تلااااااع
على درجة مبهرة من التميز مثل خادم الحرميسن اللاااااار ريسن 

بن عبدالعز ز فإ  هذي الذ ر ات  الثالا الملك سااااااااااااااالما 
والمواقد تثري تجربتاااااها وعنااااادماااااا  ساااااااااااااااتعر  الكااااااتااااار 
الصاااااااااااحافي بعد رحلة العمر ال و لة في عالم الصاااااااااااحافة 

حاااالي محااااصاااا  بااااألبنااااء واألحرااااد  والكتااااباااة والتاااأليس مثااال
الذ ر ات ومنها لق ات مصاااااااااااورة مع  «ألبوم»مْاااااااااااامين 

حكام ومقامات ذات شاااأ  فكري أو ديني حدثت في أزما  
مختلرااة  ااا  فيهااا في ربيع شااااااااااااااابااابااه ثم يرفاادهااا بلق ااات 
ومراساااااااااااااااالت بعدما دخل عتبة خر س العمرااا إ  المرء 

لوقت نرسااااااه مثل حالي عندما  رعل ذلك فلكي  لاااااارح في ا
لألبنااااء ولألحرااااد وقاااائع مراحااال تاااار خياااة تجمع بين حلو 
الزمن العربي ومرارته و ا  العابرو  في مسالكها متعددي 
الرا  واألمزجة والت لعاتا وفي اللروحات تثبيس وتنبيه 
وفي الوقت نرسااه إشااعار جيل الساانين التية بأنه في عقود 

م وممارسااتهم إنقْاات هنالك رموز  اقتد  بهم لجهة تركيره
هم على  ق وصنيتهم وعامسق إ مانهم وِحر ااس دس للمسااؤولية و ااِ
المز ااد من الت و ر والتوةيااة والنااأي عن المكااابرة والتكبر 
واإلقتداء بسااااااااالو يات األخيار الذين  انت أدوارهم أمثوالت 
و انت تأد ة الواجر عندهم في إصار ما  حبه هللا سبحانه 

 ن العمل الذي يؤد هاوتعالى لعبدي المؤمن وهو أ  يتق
بن عبدالعز ز الذي  من هذي القامات الملك سااااااااااااااالما 

 أخذ حْاااااااااااااااوري في الذاكرة والذ ر ات الحيز األكبرا ومن 
حق القارئ على قلمي أ  أساااااااااارد له واقعة هي األعز بين 
الذ ر ات  ا  أشااااااااااااار إلى جزئية منها زميلنا بدر الخر س 

من  5201يناااااير/كااااانو  الثاااااني  28في عاااادد األربعاااااء 
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حو  مكانة الر ا  في نرس خادم  «اللاااااااااارق األوساااااااااان»
بن عبدالعز زا  الحرميسن اللااااااااااار ريسن الثالا الملك سااااااااااالما 

ومن شااااأ  إسااااتحْاااااري ببية الجزئيات إضااااراء المز د من 
 الرونق على هذي الواقعةا

في النصاااااااد الثاني من السااااااابعينات  ممتا وجهي  ما 
بار س و ا   سااااائر العاقلين من اللبنانيين شاااا ر لند  بعد

ذلااااك تحاااات وصااااأة إناااادالع حرب المجااااانين من األصياااااف 
واألحزاب والميليلااااااايات الثور ة وتلك التي الذت بإسااااااارائيل 

بإبرامه  «أفتى»بذر عة أ  الرئيس الراحل أنور السااااااااااااادات 
إتراقية سااااااااالم مع إساااااااارائيل لمن ير د أ  يرمي نرسااااااااه في 
الحْااااااااااااان اإلسااااااااااااارائيلي أ   رعل ذلكا وهذا حديا   و  

وأبرم إتراقية و ذلك  «أفتى»تكري اإلشاااااااااااااااارة إلى أ  من و 
فااااإقترف إثم المراهنااااة على الورقااااة  «الرتو  » بمن تااااذر ع 

اإلسااااااااااااااارائيليةي إنتهوا بين مغتالين أو منبوذين ومنهم الذي 
 كا  يهيء النرس للتربع على قمة الزعامة العربيةا

في لند  التي أنلاااااااأتا فيها مجلة أسااااااابوةية ساااااااياساااااااية 
كونها تنسجم مع  «التْامن»أخترتا لها تسمية  إقتصاد ة

را تي بااااأ  اللاااااااااااااااعااااارات الثور ااااة حو  الوحاااادة والحر ااااة 
واإلشتراكية  انت براقة لكنها  عبة المنا ي وأ  التْامن 
بين أنظماة العاالم العربي  ريال بتحقيق اإلساااااااااااااااتقرار الاذي 

اللااااااااعار الذي إرتبن بالتساااااااامية هو   اإلزدهارا  اينلاااااااار 
ولذا إساااااااااااااااتق بت  «ن المحين إلى الخليجمجلة العرب م»

نخبة من أهل الركر والثقافة واإلقتصاااااااااااااد في مختلد د ار 
 انت العا مة البر  انية  1983األمةا وفي  يس العام 

على موعد مع الدورة الثانية  «التْامن»التي تصدر فيها 
الااااذي أراد منااااه  «معر  الر ااااا  بين األمس واليوم» ل

لة الر ا  التي ما َأَحر إنسا  بن عبدالعز ز إصال سلما 
عاااا اااااااااااااااماااة بلااادي  ماااا أحب هااااي على المجتمعاااات الااادولياااةا 
وإسااااااااااتباقا  للمعر  إرتأينا في إجتماع لمجلس التحر ر أ  
م للقارئ العربي وللذين ساااااااااااااايزورو  المعر  في قاعة  نقدِ 

للمعااار  من بر  ااانيين و يرهم من األجاااناار  «أولمبيااا»
وذلك بتخصيص الملحق  ورة لمعنى المعر  وللر ا  

 «التْااااااااااامن بيزنيس»اإلقتصااااااااااادي من المجلة المساااااااااامى 
والااذي ننلاااااااااااااااري بااالتعاااو  لجهااة بعض مواد النلااااااااااااااار مع 

فايننلااااااااااا  »الصااااااااااحيرة البر  انية اإلقتصاااااااااااد ة المرموقة 
ليكو  حو  المعر ا وما حدث  ا  على على  «تا مس

اب ودبلوماااسااااااااااااااايين بر  ااانيين  النحو التيا صلبسنااا من  تاا 
بة مقاالت عن الر ا   ما عرفوها مع إضااااااااااااااءة على كتا

تار   الملك المؤساااااااااااااااس عبدالعز ز فرحر َمن صلبسنا منهم 

كثير الترحيرا وصلبسنا من السااااااااارير الساااااااااعودي ورحمة هللا 
عليه  اللااي  نا اار المنقور ملااار تنا بمقالة  كتبها فكتر 
كالما   فيض بالوجدانيةا ولكن  ا  ال بد من تدةيم الركرة 

 جعااال العمااال على درجاااة من التميزي وبحياااا تكو   بماااا
هنالك لمساااااااااااااااات تار خيةا وفي هذي األثناء  ا  اللاااااااااااااااي  

بن عبدالعز ز التو جري ورحمة هللا  الجليل عبدالمحسااااااااااااااان
عليه  يوا ااااال تحْاااااير  تابه التوثيقي البالغ األهمية عن 
الملك عبدالعز ز والذي  اااااااااااااادر في النصااااااااااااااد األو  من 

وسااااألت ا «اة الليل هتد الصااااباحلساااار »التسااااعينات بعنوا  
المحسن ملار تنا في العدد الخاص عن  الصديق أبو عبد

فلبى ال لر مبتهجا   «معر  الر ا  بين األمس واليوم»
را  لها وجاءتنا مقالته الكثيرة التميز تحمل عنوا   بالركرة مقدِ 

 «باألمس ر ا  عبدالعز ز واليوم ر ا   زو الرْاااااااااااء»
حتى ال يتصاااااااااور إنساااااااااا  أني بذلك و ااا »ختمها بالقو ا 

أبني من الخيااا  وجودا  ال حبيقااة لااه في هااذي الكلمااة التي 
وأ رتني أ  أدلي بلاااااهادتي عن  «التْاااااامن»صلبتسها مني 

الر ا  بين األمس واليومي أسااااااااااااات يع أ  أقو  إ  ر ا  
األمس ور ا  اليوم لم  كونا سااااااااااااحابة  اااااااااااايس أو بارقة 

أكتاااف الزمن الااذي  خر س ولكنهمااا الثاقاال التااار خي على
يدلي بالحقائق الثابتة  ما هيي وعلى أمانته  اااار للتار   
نهج  سااااااتخلص منه اإلنسااااااا  الخ أ من الصااااااواب والعبرة 

 ا«لمن  عتبرااا
مااااا زالاااات الركرة تحتاااااه إلى رمز المعر  وهو أمير 

بن عبدالعز ز الذي تسااااااااااتبلاااااااااار األمتا   الر ا  ساااااااااالما 
ل الخير وال مأنينة واألما  مع مبا عته يوم الجمعة  توا ااااااا

خادما  للحرميسن اللاااااااااااار ريسن  2015يناير/كانو  الثاني  23
وملكا  تتبلور في ساااااااااااانواته المديدة معالم التأساااااااااااايس الثاني 
للمملكة عبسر  راءات مخْااااااَرمة إلى جانر  راءات واعدة 

العز ز صي ر هللا ثرايا  من جيل أحراد ملك التأساااااااااااايس عبد
رق بعض األساااااااااائلة أصرحها وتراني يومها أضااااااااااع على الو 

حو   «التْامن بيز نس»عليه لنتوِ ه العدد اإلستثنائي من 
في دورتااه اللناادنيااة  «معر  الر ااا  بين األمس واليوم»

بن  بإجاباتهي ثم تلوح في البا  فكرة التمني على سااااااااااااااالما 
عبدالعز ز إصاللته  كاتر وليس  مجير عن أساااااااااااائلة من 

لتميزي وبحيا  اااااااااااااااحافي   رحها على رجل دولة  ثير ا
نتوه العمل الصاااااحافي الذي نحن في  ااااادد إعدادي بمقالة 

بن عبدالعز ز عن الر ا  وأ  تكو  بخن   كتبها سااااااالما 
يديا ولقد تجاوب ملااااااااااااااكورا  محبذا  الركرة وأرساااااااااااااال المقالة 

بن عبدالعز زا  سااااااااااااااالما »مكتوبة بخن اليد حاملة توقيع 
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ماادينااة  الهيئااة العليااا لت و ر سالر ااا ا رئيأمير من قااة 
وأرفق أصاااا  هللا عمري المقاااالاااة بصاااااااااااااااورة لاااه ا «الر اااا 

مع بالغ التقدير لألساااتاذ »التيةا تْااامنت اإلشاااادة ال يبة 
التْااااااااااااااااامن التي أثبتاات وجودهااا في وقاات  لفؤاد م ر و

وهذي الصااااااااورة مع الرسااااااااالة يتباهى بها األبناء ا «قصااااااااير
واألحراد  ما ساااابق أ  تباهى بهما جدهم الذي  لااااعر  ما 

ء األمتين ب مأنينة ناشاااائة عن أ  ما بدأي الراحلو  من أبنا
إخوا  وأشقاء خادم الحرميسن اللر ريسن الثالا الملك السابع 

بن عباادالعز ز ومااا أو اااااااااااااااااي بااه الراحاال حااديثااا   سااااااااااااااالمااا 
بن عبدالعز ز متوا ااااال في سااااانواته المديدةي وهذا  هللا عبد

بن   واجر األبناء البررة وتلك شمائلهما  ما هذا هو سلما
عبدالعز ز عندما  كتر  ما سااااااااااائر النخبة من أ ااااااااااحاب 
األقالم التنو ر اة والمترفعاة والملتزماة باالوالء للوصن والادين 
والعروبةي الذين  حرص على أ   قرأ لهم و حر ااو  على 

 أ   صغوا إليه عندما تتاح لهم فر ة اللقاء بها
 2015( فبراير )شباط 3بتاريخ  -« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

بن الحسين يقتبس من  عبد هللا
 بن عبدالعزيز هللا عبد

هللا الثاااني يبااادر من من لق  باادا لنااا منظر الملااك عبااد
العسااكر ة ال يار المقدام معاذ الكساااساابة على أيدي تنظيم حالة ولي  األمر المتأثر بالذي حدث ألحد أبناء المؤساااساااة 

دالعز ز رحماة بن عباا هللا ي  قتبس من الملااك عبااد«داعش»
هللا عليه األساالوب اإلسااتثنائي في التعبير عما في الصاادر 
من األسااااااى إزاء واقعة تسااااااتهدف الوصن في شااااااخص أحد 

 أبناء هذا الوصنا
هللا الثاني لمجرد أ  تم  الذي حدث هو أ  الملك عبد

 2015فبراير/شاااااااااااباط  4يوم األربعاء  «داعش»با موقع 
ل قرص مرتد ا   ااااااور عملية إحراق معاذ الكساااااااساااااابة داخ

الثوب البرتقالي اللو  لمن هو برساااااام اإلعدامي ق ع ز ارته 
إلى واشااااااااااان ن مغادرا  بعد إجتماع مع الرئيس باراو أوباما 
ه بعد و ااااااوله إلى عما ي و ا  إرتد  على نحو ما  وتوج 

بن صال ي الكوفياااة  كاااا   رعااال والااادي المرحوم الحساااااااااااااااين
ورا  في ذلك مع متلااااااااا «إجتماع األخذ بالثأر»والعقا  إلى 

القادة العساااكر ينا وفي لرتة ضااامن اإلقتبا  الملاااار إليهي 
أمر قيادة القوات الجو ة بتنريذ  ارة ضاااد مواقع داعش في 
الرقة  ير مسااااااااااااااابوقة يتزامن البيام بها مع واجر التعز ة 

فبراير إلى عاااائلاااة ال ياااار  5الاااذي قاااام باااه يوم الخميس 
ة الكروا ولقد اللاااااهيد وإلى علااااايرة الكسااااااسااااابة في محافظ

تأثرت العلااااااااااااااايرة  ثير التاأثر باللرتاة الملكياة الهااشااااااااااااااامية 
هللا سار في مو ر ممسكا  بيمناي  خصو ا  أ  الملك عبد

اليد اليسااااار  لصاااااافي الكسااااااسااااابة والد ال يار اللاااااهيد فيما 
زوجتااه الملكااة رانيااا تعزي زوجاة ال يااار ووالادتاه ونساااااااااااااااااء 

ملكيةا وفيما التعز ة العليرة اللواتي تأثر  بعرو ة التعز ة ال
األرضااية تتوا اال  الما  وإشااادة بال يار اللااهيد  ا  رفاق 
ذوا ال لعة الثأر ة األولى إساااااااااااااااتكملوا اللرتة  معاذ الذين نر 
بالتحليق فوق مكا  لقاء الملك بالعلاااااااااايرة المرجوعة بإبنها 

دهم الملك  «الدواعش»المقدام حرقا  على أيدي  الذين توع 
ألردنية بالحساااب العسااير ورد  والد معاذ والقوات المساالحة ا

مهم شاااهداء هد ة للوصنااا»بالقو   ا «أبنائي الثالثة ساااأقدِ 
فبراير  أضااااااااااافت الملكة رانيا  6وفي اليوم التالي والجمعة 

العبد هللا المز د من الرقي للتعبير العروي عن الملااااااااااااااااعر 
فلااااااااار ت إلى جانر األلوف من األردنيين واألردنيات في 

تنديد بالرعل اإلجرامي واضااااعة على  تريها الكوفية  مساااايرة
تبت عليها  األردنية حاملة بيساااااااااااراها  اااااااااااورة ال يار وقد  ا

 ا«معاذ شهيد الحق»ةبارة 
إساااااات اعت اللرتة الملكية التخفيس من الغْاااااار الذي 
تختزنه الصدور األردنية منذ با تلك الصور لل يار معاذ 

ة ناااار جهنم الاااذي  ساااااااااااااااتحق الجناااةي تلتهم قاااامتاااه المهيبااا
 الدواعشا له الرحمة وعليهم اللعنة إلى يوم الدينا

هللا الثاني وزوجته الملكة رانياا  ذلك ما فعله الملك عبد
والقو  إنااه إقتبااا  للرتااة ال ترااارق الااذاكرة الساااااااااااااااعود ااة وال 
ذاكرات أانا  مثل حالنا في د ار األمة من ملاااااااااارقها إلى 

العاااذاب الاااذي مغااااربهااااي فأل  الرعااال المحمود  خرد من 
ينلااااأ عن أفعا  األشاااارار و ندره هذا الرعل ضاااامن أدبيات 

م بمثابة أمثولة يؤخذ بها في أوقات الرواجعا كس  أهل الحا
واللرتة التي ال ترارق الذاكرات الساااعود ة بلاااكل خاص 
والعربية عموما  تتمثل بواقعة إعتداء تعر   له مساااااااااء يوم 

ن ب األمير محماااااااد 2009أ سااااااااااااااا س/ ب  27الخميس 
بن عبااادالعز ز الاااذي إختااااري خاااادم الحرميسن الثاااالااا  ناااا س

بن عبدالعز ز وليا  لولي  العهد إلى  الملك السااااااااابع ساااااااالما   ا  األمير محمد  اللداخليةا يومهجانر منصااااااااااااااابه وز را  
 لااغل منصاار مساااعد وز ر الداخليةي الذي هو والدي ولي  
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ي بن عبدالعز زا  انت الدنيا رمْااااااااااا  العهد الراحل نا س
وعند الحاد ة علااااااارة والنصاااااااد قبل منتصاااااااد الليل وفيما 
تنلن اللقاءات وت و  ساعات السهر حتى موعد السحور 
و تزاور الصااائمو  و تسااامرو ي  ا  األمير محمد  سااتقبل 
في ديوا  مكتبه في الوزارة المهنئين باللااااااااااااااهر الرْاااااااااااااايل 
رمْاااااااااااااااا ي وبين هؤالء أولئك الذين إساااااااااااااااترادوا من العرو 

 ااااااااااااااحة الذي حقق فيه األمير محمد مدعوما  وعاله المنا
هللاي خ وات نوةية إساااااااتهدفت إحتواء  من عمه الملك عبد

ثم بدأ  ثيرو   «القاعدة»العلرات ممن إنتسبوا إلى تنظيم 
منهم  ساااااااااااااااتجيبو  إلى التأهيل من خال  التوةية والعاله 

بن نا س يوا اااااااااال  النرسااااااااااي والركريا وفيما األمير محمد
وتقب ل التهاني من البعض دخل الديوا   التحادث مع زائر ه

شخص قا  لرجا  األمن الذين سألوي عن إسمه وإخْاعه 
للترتيش  ااإجراء إحترازي عااادي إنااه م لوب أمنيااا  و ر اار 
في تساااااااااااااااليم نرساااااااااااااااه أمام األميري ثم ما لبا عندما أرادوا 
ر نرساااه من خال  عبوة مزروعة في جسااامه  ترتيلاااه أ  فج 

ير محمد بهاا وقد أ ااااااابت بعض كا   خ ن لترجير األم
اللااااااااااظا ا األمير  ما أ  الصااااااااااوت الناشاااااااااا  عن الترجير 
أحدث مْااااااااعرات  نية على  اااااااعيد السااااااامع ما لبثت أ  
عولجاااات على مراحاااالاأمااااا الااااذي خرد من الصاااااااااااااااااادمااااة 

بن عبدالعز ز الذي توجه  هللا وتداةياتها فكا  الملك عبد
بن  حمدإلى المساااتلااارى الذي ناقل إليه إبن أخيه واألمير م

نا س  وأمْااااااااى بعض الوقت معه وشاااااااااهد  ثار شااااااااظا ا 
الترجير على الياااد اليمنى لألمير الاااذي قاااا  لعماااه خاااادم 

ماااا حصااااااااااااااااال لي هو فاااداء للااادين »الحرميسن اللااااااااااااااار ريسن 
اللااااااارق »بعد حوالى سااااااانتين نلااااااارت  اااااااحيرة ا «والوصن

يناير/كانو   2في عددها الصاااااااااااادر األربعاء  «األوسااااااااااان
محاااااولااااة إ تيااااا  األمير ترااااا اااااااااااااااياااال عن  2011الثاااااني 
بن نا س ترجيرا   لااااااد عنها جابر الفيري المنلااااااق  محمد

لق ع »موضاااااااااااااااحاا  أ  الهادف  ا   «القااعدة»عن تنظيم 
ال ر ق أماااام الرا بين في العودة إلى رشااااااااااااااااادهم من أفراد 

وأ  التخ ين لعملياااااة اإل تياااااا  تم  في ماااااديناااااة  «التنظيم
هللا  عباااااداليمنياااااة وأ  يو ااااال أمر التنرياااااذ إلى  «ماااااأرب»

عساااااايري على أسااااااا  أنه  ااااااغير الساااااان وهذا  جعله في 
مااأمن  و  رجااا  األمن لن  لاااااااااااااااكوا فيااه أمااا العبوة التي 

 رام و ا  تم  800إساااااااااتاخدمت في عملية الترجير فكانت 
 رام على  اااااخرة  بيرة  200تجر بها في اليمن بعبوة من 

أحدثت فيها اضارارا  جسايمةا وقْات التعليمات عند تزنير 
ر  اللاب بالعبوة التي تولى تحْيرها شبيقه ابراهيم أ   رجِ 

نرساااااااه في حا  إنكلاااااااد أمري حتى إذا  ا  لن يتمكن من 
الو اااو  إلى األميرا وهذا ما حدثامن المعلومات أ ْاااا  
ع مادة سااامة  أنه  ا  ضاامن تحْااير الحزام الناسااد وضااس
بحيا أ  أي جارح يتعر  له اللاااخص المساااتهَدف يودي 

تنظيم » لع ثوا  لكن القاائد العساااااااااااااااكري بحيااته خال  أرب
 قاسم الر مي نسي البيام بذلكا «القاعدة

نخلص إلى القو  إ  األماااة المبتالة بظااااهرة اإلرهااااب 
 قوم باااه الْاااااااااااااااااالو  من بعض أبناااائهااااي لن تعااااَلج فقن 
بال لعات الجو ة وإنما تحتاه من جانر أهل القرار ومعهم 

الرتو  إلى حلقات أهل الركر وال ر النرساااي ورموز الرقه و 
من التأمل والتلاااااااااور في ما نعيلااااااااها وما أوردناي  نموذه 
لعاله حااالااة صااارئااة ردا  على إعاادام بااالنااار ل يااار أردني 
مقااادام بعاااد عملياااة ترجير  ير مكتملاااة إساااااااااااااااتهااادفااات أحاااد 
المقدامين في جيل األحراد في المملكة العربية السااااااعود ةي 

رات  ما الدم هو عاله معنوي فْال  عن أ  الثأر  جر ثا
 سااااتسااااقي الدما أما العاله اللااااافي فليس بإسااااتدراه األمة 
إلى البقاء تحارب نرساااااااها بنرساااااااها الهية بعض دولها عن 
القْاااااااا ا األسااااااااساااااااية وإنما بتلاااااااخيص واقعي لألزمة التي 
إختلن فيها إ تصااااااااااااااب أوصا  إلى جانر الظلم والتهميش 

السالح » والمذهبية الوافدة حديثا  وباتت بمثابة سالح إسمه
بن  هللا وعنااااادماااااا صرح الملاااااك الراحااااال عبااااادا «الماااااذهبي

عباادالعز ز مبااادرة الحوار بين أتباااع الااد ااانااات إساااااااااااااااتكماااال  
اإلسااارائيلي التي -لمبادرته الساااابقة إلنهاء الصاااراع العربي 

نالت موافقة باإلجماع في القمة العربية الدور ة الثانية عام 
للعهااد  فااإ  مااا  في بيروت ويوم  ااا  مااا زا  وليااا   2002

أرادي بااإسااااااااااااااام المملكااة من ذلااك هو اإللتراااف على ظاااهرة 
العند والت رف وما تررزي من عمليات إرهابيةا و ا  من 
المؤساااااااااااااااد أ  المجتمع الدولي لم يوظد المبادرتيسن على 
النحو المأمو ا ولو حدث التوظيس الذي نلاااااااير إليه بدءا  

دولة اإلسااااااااااااااارائيلي وقياام الا-بتساااااااااااااااو اة الصاااااااااااااااراع العربي 
الرلسااااااااااا ينية لما  ا  لهذا العند أ  يتنقل بين عا ااااااااااامة 
وأخر  من عوا اااااااااام دو  العالم وال  انت ظاهرة المذهبية 
على هذا النموا وأل  المبادرتيسن منزهتيسن عن نوازع الرغبة 
باااالتزعم اإلقليمي والت لع إلى الهيمناااةي فاااإنناااا نرتر  أ  

العز ز بن عبد خادم الحرميسن اللااااااااااااااار ريسن الملك سااااااااااااااالما 
سااااااااااااااايعمل جاهدا  من أجل أ  تبقى المبادرتا  على صاولة 
أهل القرار الدولي وإختبار نوا ا  براء العالم هل هم ير دو  
بالرعل إستقرارا  لدولهم وسالما  أل دقائهم وحلرائهم أم أنهم 
سااااااااااااايساااااااااااااتمرو  الهين في الملعوب الجديد الذي إسااااااااااااامه 
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اصنين وإلى أ  تصااااااال إلى رقاب وأجسااااااااد مو ااا «داعش»
في دو  هؤالء الكبراء من أوروبا إلى أمير ا إلى أقا اااااااااي 

  سياي أو إختصارا  من الق راااإلى الق را
 2015فبراير )شباط(  14-« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

ر البوتيني  المست ْحض 
ارية  إلزالة الشوائب البشَّ

أ  يزور الرئيس الروسااااااااي فالد مير بوتين مصاااااااار وال 
ار األسااااااادي فهذا يزور في  الوقت نرساااااااه حليره الرئيس بلااااااا 

 عني أ  الرئيس بوتين يت لع إلى حليس عربي  مكن 
اإلتكا  عليه خصاو اا  أ  شامعة حليره الساوري باتت في 

 أواخر إنارتهاا
وإلى ذلاك إ  الرئيس بوتين بهااذي الز اارة التي  اا  لهاا 
ه الوقع ال يِ ر لد  الرأي العام المصاااري وحدثت بعد ز ارت

األولى في زمن الرئيس حساااااني مبارو قبل علااااار سااااانيني 
حقق إنجازا  مزدوجا ا التأكيد بأ  المصاااالح الملاااتر ة باتت 
أكثر ثباتا  لكال الرئيساااااااااايسن والبلديسنا ولرتس اإلنتباي لكل من 
الوال ات المتحدة والدو  األوروبية بأ  في إسات اعة بوتين 

روبيااة التااأديبيااة األو -الااذي  عاااني من اإلجراءات األمير يااة
أ   قو  بعد ال  ما معناي إنه يتسااااااو  من حيا األهمية 
في من قة اللااااااااارق األوسااااااااان مع الوضاااااااااع التي هي عليه 
اإلدارة األمير ية وبعض حكومات دو  اإلتحاد األوروبيا 
ر ما  عزز العالقة بعد ال  مع مصااااااااااااااار فإ  مكانته  وبقدس

 كالعر ستزداد ثباتا ا
يااة فااإ  بوتين بااالعالقااة ال يبااة وحتى بااالمعااايير المااذهب

والمت ورة مع مصااااااااااااار ومعها قبل ذلك العالقة المساااااااااااااتقرة 
والجيدة مع إيرا   ساااااااات يع القو  عندما يلتقي  براء العالم 
م  على صاولة البحا في المصاااااااااالح اإلساااااااااتراتيجية وتقاساااااااااا
النروذ إنه  سااااااااااتحوذ على الورقة اللاااااااااايعية األهم التي هي 

نية األهم التي هي مصر على صر ق  إيرا ي وأ  الورقة السا
اإلساااااااااااااااتحواذااهذا إذا أتقن المناورة وإتخذ موقرا  نوةيا  من 
األزمة السااااااور ةي أي بما معناي  صااااااحح أربع ساااااانوات من 
اري من دو  مراعاة األوضااااااع البالغة  التبني للموقد البلااااا 
السااوء التي نلااأت عن إسااتمرار النظام الحليس في إعتماد 

ر في تدمير ال مثيل له وتلاااار د  ير األساااالوب الذي َتسااااب  
مسااااابوق في العالم العربي من حيا القساااااوةاا هذا إلى أنه 
اري في  ما دام الساااااالح الذي إساااااتاعمل في األسااااالوب البلااااا 
معالجة األزمة روسااااايا  فإ  الرئيس بوتين يتحمل جانبا  من 
م أسااااااااااااالحة إلى نظام إساااااااااااااتعمل الخفيس ثم  الوزر  ونه قد 

منها ضاااااااد إنتراضاااااااة شاااااااعبية تبقى مهمة  الثقيل ثم المحر م
ر م تقليل النظام من فعاليتها وإضراء الكثير من اللبهات 
عليهاا وبعد أربع سنوات من التداةيات الناشئة عن األزمة 
السااااااااااور ة من دو  أ  يتمكن الحليس الدولي األهم ونعني 
م األمر لمصااااااااااااااالحة النظام  بذلك الرئيس بوتين من حساااااااااااااااس

اري لجهة إصرا ء هذا النظام لننتراضااااااااة وفي الوقت البلاااااااا 
نرسه إتساع مساحة الغْر اللعبي الدفين على الموقد 
م لألزمة ساااااااااو  الساااااااااالح للنظام وا   لالروساااااااااي الذي ال  قدِ 

عند التصااو ت في مجلس األمن على أي ملااروع  «فيتو»
قرار  ْاااااااااااااااع نها ة متوازنة لألزمة الساااااااااااااااور ةااا بعد هذي 

ين مقتنعا  ضمنا  بأ  رهانه السنوات األربع بات الرئيس بوت
اري لن  عود على روساااااااااااايا بغير فقدا   على النظام البلاااااااااااا 
األهمية لها  العرا ولعله من أجل ذلك حاو  إساااااااااااتنباط 
ع بعض أصراف المعارضااة مع رموز  تسااو ة من خال  جمس
اري وإنتهى التلااااااااور الذي جر  في موساااااااكو  النظام البلااااااا 

ك هي النتيجة إلى ال شااااااااااااااايءا ومن ال بيعي أ  تكو  تل
ذلك أ  أي حوار بين صرفيسن متخا اااااااااااااااميسن وبمساااااااااااااااتو  
الخصاااااااااااااااومة التي إنتهت حربا  وتلااااااااااااااار دا  وقتلى باأللوف 
ونازحين والجئين بالماليين وتدميرا  لم  سااااااااااااااابق حدوثه في 
أزمة داخلية لبلد بهذا اللااااااااااااكلي ال  مكن أ  يثمر إذا  ا  
مسااااااااااااااتْاااااااااااااايس هذا الحوار صرفا  في األزمةي في حين أ  

عض التقااااااارب  مكن أ   حاااااادث لو أ  الحوار يتم في ب
 رحاب دولة محايدة وتر د حكومتها بصدق إنهاء األزمةا

هذي الحبيقة وما  صااااا د معها من أزمات إقتصااااااد ة 
لت في ترعيل إتجاي  ومالية  عيلااااااها النظام في روساااااايا عج 
إ جاد بديل للورقة الساااااااور ة الممساااااااو ة بيد الرئيس بوتينا 

أ  تلك األزمات هي األكثر قسااااااااوة على  ونلاااااااير هنا إلى
الوضع المعيلي وخا ن التنميةي بسبر اإلنخرا  المر ع 
في أساااااااعار النرن فْاااااااال  عن العقوبات المرروضاااااااة على 
روسااااااااااااااايااا من جاااناار الاادو  األوروبيااة والوال ااات المتحاادةا 
وعندما رفع الخبراء إلى الرئيس بوتين تقار ر حو  الوضع 

مقاااارناااة باااأزمتين  2015-2014 الراهن لألزماااة في العاااام
-2008وأزمة عاشااااتها روساااايا  1989سااااابقتين هما أزمة 

ر صوابير الرو  يرو  محتجينا  ما 2009 ي فإنه تصااااااااااو 
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ر هجرة جديدة سااار عة من جانر أ اااحاب الرسااااميل  تصاااو 
في روساااااااااااااااياااا إلى خااااره البالد وهاااذا  عني أ  موجودات 

ني أ ْا  الخز نة من العملة الصعبة ستتوا ل نْوبا  و ع
أ  ساااااااعر الروبل الروساااااااي ساااااااينتهي حاال  مثل حا  الليرة 
السااااااااور ة والدينار العراقي والجنيه السااااااااوداني على ساااااااابيل 

 المثا  ال الحصرا
بالنساااابة إلى مصاااار الربح مْاااامو  للرئيس بوتينا بل 
 جوز القو  إ  الربحية تتسااااو  مع الخساااارة الروساااية فهو 

-القات المصاار ةمع مصاار يرمم إنتكاسااات عميقة في الع
الروساااااااااااية حدثت في زمن الرئيس الراحل أنور الساااااااااااادات 
وحاااااو  الرئيس المعزو  حساااااااااااااااني مبااااارو ترميم مااااا في 
اإلسااااااااااااااات اعة ترميمها وهو مع مصااااااااااااااار  كو  في مكانة 
المرح ر بهم في من قة الخليج وبالذات مع الساعود ة التي 
ترتاح ألي دولة  بر  تبني عالقة جيدة مع مصااااااااارا وهو 

رتاااه إلى مصااااااااااااااار وحتى من خال  المتاااابعاااة قبااال في ز اااا
المجيء تأكدت له الحماسااااااااااة اللااااااااااعبية للرئيس عبدالرتاح 
السيسي في مختلد شرائح المجتمع المصري وتلك الحا  
تناقض التي هي في ساااااااور اا وهو في العالقة مع مصااااااار 
ليس مْاااااااا را  لْاااااااا  مليارات فهو ال  ملكهاي وإنما  كري 

 ا  العهد الساااااااوفياتي  ترميم بْاااااااعة  الف من المصاااااااانع
سااااااااااااعد مصااااااااااار عبدالنا ااااااااااار في بنائها ثم إنهارت برعل 
ساااياساااات علاااوائية نلاااأت عن ساااياساااة اإلنرتاح السااااداتية 
التي توا ااااااااااااااالت في عهد الرئيس مباروا وهوي وهذا أكثر 
أهميةي  ست يع أ   ساعد مصر في بناء قوة نوو ة سلمية 

ة النوو ة قادرة مع الوقت أ  تت ور إلى أ  تكو  مثل القو 
اإليرانيةي وبهذي المسااااعدة للمراعل الموجود أ اااال  سااايلقى 
من دو  الخليج التأييد والمساعدة والتمو ل على إعتبار أ  
ل حالة ردع إليرا  النوو ةا وهذي  مصااااااااااااااار النوو ة تلاااااااااااااااكِ 
اإلنجازات في حا  تحققت سااتجعل الرئيس بوتين  اااحر 

باراو  نجومية في مصااار  ا   مكن أ   حظى بها الرئيس
أوباما لو أنه لم  سجل من المواقد تجاي العهد الذي  قودي 
الرئيس عبدالرتاح السااااايساااااي من المواقد السااااالبية ما جعل 
الحذر اللعبي إضافة إلى الرسمي  سود في مصرا وهذا 
الحذر عب ر عنه اللاااااااااااااعر المصاااااااااااااري من خال  اإلرتياح 
العروي لوجود الرئيس بوتين في مصااااااااااااااار في ز اااارة لمااادة 

ين هي أهم من علرات الز ارات التي قام بها مسؤولو  يوم
 أمير ا  وأولهم الرئيس باراو أوباماا

ونخلص إلى القو  مجددا  إ  السمعة الروسية في أشد 
ار ةي وعلى نحو  الحاجة إلى إزالة شااااااوائبها السااااااور ة البلاااااا 

إزالة السااااااايساااااااي الملاااااااير لللاااااااوائر اإلخوانيةي وأ  العالقة 
حا  تنا مت مع خارصة ال ر ق الروساااااية مع مصااااار في 

الرتاح السااااااااايساااااااااي أحوا   التي في هديها يدير الرئيس عبد
ر  المصااااااااااار ين والعالقات مع الخر ني هي المساااااااااااَتحْاااااااااااَ
ا  لمثاااال تلااااك اإلزالااااةا وفي إنتظااااار اللقاااااء  البوتيني الرعاااا 
الثالا بين الرئيسيسن اللذين و ال إلى قمة السل ة قادميسن 

البياديو  فيها الحذسر اللاااااااااااااااديد  من خلفية مخابراتية  عتمد
في  اااااال خ وة  خ وهااااااا الواحااااااد منهم وبااااااالااااااذات أمااااااام 
العوا د العاتيةي ستكو  أحوا  روسيا  ما أحوا  مصر 
أفْااااااااااااااال مما هي عليه ال ا وتلك على ما يبدو مالمح 

 ا«جنرا  اإلتحاد ة»و «قيصر الكرملين»إرادة 
 2015فبراير )شباط(  19 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 العطَّار الخليجي والمقامر الحوثي
الذي حصاااااااااال للرئيس اليمني عبدربه منصااااااااااور هادي 

ل فصاااااااال  مثيرا  في  تاب  ي إال  أنه «التعجيز اليمني» لاااااااكِ 
 8الرصااااااال األكثر إثارة حتى  تابة هذي المقالة ويوم األحد 

  في ظاهرة تهر بات على مساااتو  أهل 2015مار / ذار 
 حزبية في العالم العربياالقمة الرئاسية أو ال

ربه هادي الذي إستقا  ليس  على ر م أ  الرئيس عبد
كرها  بمنصااار رئيس البالد وإنما ضااايقا  بهي إال  أ  ال رف 

 «الحوثيين» باليمني المستقوي بالنظام اإليراني والمعروف 
لوا الرئيس إلى ساااااااجيني و رضاااااااهم من ذلك إساااااااتكما   حو 

سااااااار اإلساااااااتقالة الصااااااارة خارصة صر قهم الوعرة بحيا تكت
الدستور ة وذلك بتصديق البرلما  اليمني عليهاا ولكن هذا 
البرلماااااا  بعاااااد الموقد الخليجي القوي والموقد الااااادولي 
الرافض للرعل الحوثي إزداد تماسااكا  فلم  حقق للحوثيين ما 
ر نلاااااااااااااااوتهم  إنتظرويا ثم  ااأتي النبااأ الصااااااااااااااااااعق لهم  عكِ 

ن اإلسااااااتسااااااالم للببْااااااة وإقتناعهم بأ  اليمن على مقربة م
الحوثيةي و تمثل في أ  سااااجين القصاااار بات في د ار بني 
قومه في عد  وأنه ساااايدلي ببيا اأما  يس أفلتوا وبصاااايغة 
المجهو  وربمااا المعلوم  الرئيس الساااااااااااااااجين من األساااااااااااااار 
وأو ااااااااااااااالوي إلى عد  فتلك واقعة تهر ر ربما تتروق على 

ا تهر ر سااااااااائر التهر بات بما في ذلك أحدثها وليس أخيره
وز ر الدفاع اللواء محمد أحمد ساااااااااااااااالم الصااااااااااااااابيحي وإبن 
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محافظة لحج  الذي  ا  أساااااااااااير الحوثيين وإحد  األوراق 
الثمينة في قبْاااااااااااااااتهمي إال  أ  نجاح خ ة تهر ر الرئيس 
هادي جعلتسه  خ ن للررار من تلك الببْااااااااة وقد نجح في 
ذلك وضااااامن عملية تصااااالح  ما عملية فرار الرئيس هادي 

ات مرتببااة لرموز مخ وفي حر ااة القرار من جاااناار وتهر باا
قا  الحوثيين مادة لريلم سينمائي ملوِ 

و اااااااااااااو  الرئيس عبدربه هادي إلى عد ي التي صالما 
ذاقاااااات المر على أنواعااااااه من  اااااااااااااااراعااااااات ثور ي زمن 
ق  السااتيناتي لم  قتصاار على الركاو من األسااري وإنما تنلاا 

لااارةية ف و  الرئيس نساااائم الحر ة التي أنعلااات مساااألة ال
قرار اإلساااااااااااااااتقااالااة من دو  إعال  ذلااك وخاااصاار المنقلبين 
والقالبين وأولئك الذين لم يتخذوا الموقد الحاسااااااااااااااام بمعنى 
أنهم ال ير اادو  فوزا  برعاال األمر الواقع للحوثييني إال  أنهم 
في الوقت نرساااااااااااه باتوا أكثر إقتناعا  بأ  رئيساااااااااااهم عبدربه 

بالبالد بأسااااالوب منصاااااور هادي قاد األزمة التي عصااااارت 
الربا  المتمكن من قيادة زورق في بحر سااااااااكني في حين 
أ  البالد باتت على شااااااااااااااارير الغرق في بحر الظلمات وال 
ينجيها من الغرق سو  الربا  الذي يتقن التعامل مع أعتى 
 األمواه مهما إرترعت وأحدثت من شعور بنها ة مأساو ةا

التي  «جيةالمبادرة الخلي» بأو  الكالم  ا  التمساااااااااااك 
لحذف هذي المبادرة الكريلة  «ثاقلها الحوثي» برمت إيرا  

لبنا  »بإنقاذ اليمن من  وائل الساااااااااااااااعين إلى تحو له إلى 
ي وبالتالي إنقاذ «عراق  خر»أو  «سااور ا أخر  »أو  « خر

بعض رموز األصياف اليمنية من أنرساااهم األم ارة باإلسااااءة 
 بر هادي إلى وصنهما وعندما يتمسااااااااااااااك عبدربه منصااااااااااااااو 

فإنه  ْاااااااااااااامن المساااااااااااااااندة القو ة لهي  «المبادرة الخليجية»
وبهؤالء المساندين قادة دو  مجلس التعاو  يزداد المجتمع 
الدولي إ اااااااااااارارا  على عدم تحو ل اليمن إلى حد قة خلفية 
مقلقة لمصاااااااااالح دو  العالم إبحارا  ونر ا ي فْاااااااااال  عن أ  

ر النظام اإليراني ال  عود قادرا  على ممارساااااااااا ة ورقة  سااااااااااس
 الوقت في عملية التراو  النوويا

كانت  «المبادرة الخليجية» بباإلضااااااااافة إلى التمسااااااااك 
هنالك الدعوة إلى إنعقاد إجتماع للهيئة الوصنية للحوار في 
عااد  أو تعز حتى خروه الميليلااااااااااااااايااات المسااااااااااااااالحااة من 
 ااااااااااااااانعااءي ورفسع اإلقااماة الجبر اة عن رئيس الوزراء و ل 

َ رين وإعتباااار الخ وات والتعييناااات رجااااالت الااادولاااة المخت
سااااااااااااااابتمبر/أيلو   21التي إتخااذتسهااا جماااعااة الحوثيين منااذ 

 ا«باصلة وال شرةية لهاااا 2014
ربه منصااااااااااور هادي  ما  عمليا  يبدو  الم الرئيس عبد

الذي  صااااااااااااادر عن عملية إنقالبية  «1البيا  رقم »لو أنه 
 اعنهاااا أمااحاادثاات وتت لع إلى رضاااااااااااااااى المجتمع الاادولي 

لنسبة إليه فإ  الرضى المنلود  ا  جاهزا ي وفقن ينتظر با
الرمز الااذي  مكن اإللتراااف حولااها والاادلياال على ذلااك أ  
المغادرة الدبلوماسية العربية واألجنبية من اليمن  انت إلى 
حينا وجاء تهر ر الرئيس عبدربه منصاااااااااااااااور هادي من 

أ   ااألمرا  ماألساار داخل القصاار  ْااري توضاايحا  لهذا 
ا  وأي ال رف الحوثي  على نجاح عملية رد ف عل السااااااااااج 

التهر ر بصاااااااااااارف النظر عما إذا  انت إختراقا  للببْااااااااااااة 
الحوثيااة الحااديااد ااةي أو أل  مساااااااااااااااتلزمااات التمو ااه أوجباات 
مغادرة الرئيس مرتد ا  ثياب امرأة على نحو ما حصل لغيري 
في زمن سااااااالدي يؤ د نساااااابة ملاااااااعر الصاااااادمة في نرس 

ر الحوثيا و  ر المنقلااااِ لقااااد جاااااء رد الرعاااال يتمثاااال في نهااااس
القصر ومناز  بعض المسؤولين الجنوبيينا إذا  إنها  زوة 

 حوثية وليست فقن إنقالبا ا
وأما الذي حصاااال لغير الرئيس عبدربه منصااااور هادي 
فكا  عندما نجحت مهمة بعثة القمة العربية ال ارئة في 

ل   لمعالجة النزاع المساااااترحِ 1970القاهرة وأواخر سااااابتمبر 
بين الملك حسااااين والمقاومة الرلساااا ينيةا ولقد إرتأت القمة 
بعد التلاااور أنه ما دام الحاضاارو  ليسااوا صرفا  في األزمة 
فإنه ال بد من إحْاااااااااار صرفيس األزمة إلى الملاااااااااار ة في 
القمااةا وتم التوافق على إ راااد بعثااة إلى عمااا  ترأساااااااااااااااهااا 
الرئيس السااااااااوداني جعرر نميري وضاااااااامت الد تور رشاااااااااد 

عو  بتكليس من الملك فيصاااااااال واللااااااااي  سااااااااعدالعبد هللا فر 
الساااالم الصاااباح والباهي األد ما و ا  هنالك ِحرسص على 
توليرة ثور ة ومحاِفظة وبذلك َ  مئن الملك حساااااااااااينا وفي 
عما  صرح الرئيس نميري نيابة عن القادة الملااااااار ين في 
القمة أسااااااااااماء البيادات الرلساااااااااا ينية التي من الْااااااااااروري 

تماع القمة لكن الملك إعتر  على بعض حْاااااااااااااااورها إج
األسااماء وإنتهى األمر على نحو ما قاله لنا الرئيس نميري 

إ  الااااذي مااااانع الملااااك حساااااااااااااااين في أ  نصااااااااااااااا حبهم »
و انت ال ر قة ا «إ اااااااااااااا حبناهم ب ر قتنا الخا ااااااااااااااةااا

الخا اااااااااااااة إلبا  هؤالء وأبرزهم الرئيس عرفات ثوب امرأة 
نصاااااااااااااد وجهها وقيل ةباءة ساااااااااااااعود ة و وفية   ى بها 

وبو ااااااااولهم ثم حْااااااااور الملك حسااااااااين نجحت القمة لكن 
عبدالنا اااار فارق الحياة في يوم نجاحها و ا  في الم ار 
ع أمير الكو ت اللااااي   ااااباح السااااالم الصااااباح عندما  يودِ 
شاااااعر بأزمة قلبية وبعدها بسااااااعات فارق الحياة وهو على 
 سااااار ر  رفة نومه في منزلها رحمة هللا على الجميعا باتوا
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جميعا  في ذمة هللاا وأما القْاااااااية الرلسااااااا ينية فإنها تترنح 
 كما بعض أحوا  دو  األمةا

التهر اار المماااثاال من حيااا األهميااة والتعقياادات  ااا  
تهر ر عبدالحميد السااااااااراه الرمز القوي لعبد النا اااااااار في 
ساااور ا في زمن الوحدة التي أنهاها اإلنرصاااا  الساااوري بعد 

من ساااااجنه الدملاااااقي عن  سااااانتينا ولقد تم تهر ر الساااااراه
صر ق لبنا  وبموجر خ ة ماحكمة شاااااااااااااااارو فيها النظام 
المصاااري برئاساااة عبدالنا ااار والنظام اللبناني برئاساااة فؤاد 
شاااهاب ومسااااندة ضاااباط مخابرات من ال رفيسن فْاااال  عن 
مسااااااااااااااااندة ساااااااااااااااياساااااااااااااااية من الزةيم اللبناني الدرزي  ما  

ن جنبالطاعند تهر به  ا  السااااااااااااراه في عز شاااااااااااابابه وأمك
تو ااااااااااااااايلااه إلى القاااهرة بعااد نجاااح عمليااة مخااابراتيااة رو  
المتيساار منها سااامي شاارف أحد األقربين إلى عبدالنا اارا 
ولقد أمْااااااااااى حياته في مصاااااااااار في وظيرة رئاسااااااااااة إدارة 
تااأمينااات وتوفي بعاادمااا دخاال في العقااد الثااامن من العمرا 
بعااااد أكثر من نصاااااااااااااااد قر  تااااأتي العمليااااة المخااااابراتيااااة 

التي نجحت في تهر ر الدبلوماسااااااااااااي السااااااااااااعود ة النوةية 
هللا الخالدي المخ وف من أمام منزله في  الساااااااااعودي عبد

 28في اليمن يوم  «القاااااااعاااااادة»عااااااد  من قباااااال تنظيم 
 2ي وإ صاله إلى الر ا  يوم اإلثنين 20012مار / ذار 

الحميد الساااااااااااااااراه  ي تاماثل عملية تهر ر عبد2015مار  
 هامن حيا الدقة واألهمية وبراعة التمو 

ثمة نصاااااااااد تهر بة تمت على مساااااااااتو  القمة وتهر بة 
التهر بة األولى  دبهاا نصاااااااااااااااعجز التهر بيو  عن البيام 

تمث لت بتهر ر الرئيس اللبناني سااليما  فرنجية من القصاار 
أم ري ببْااعة  «جيش لبنا  العربي»الجمهوري الذي  ا  

الثانية فتهر ر الجنرا  ميلااااااااااااا  عو  من  ا ااااااااااااوار  ا أم
وكا  زمنذاو رئيسااا  للحكومة   مهوري في لبنا القصاار الج

إلى فرنسااا بعد إقامة عابرة في منز  الساارير الررنسااي لد  
وتبقى ا «هللا حزب» للبنا  و ومها لم  كن الجنرا  حليرا  

التهر بة العصااااية على التنريذ والمتمثلة في خ ة لم تصاااال 
إلى مرتباااة التنرياااذ وتقْاااااااااااااااي بتهر ااار أحاااد أمراء الحرب 

نية الد تور ساااامير جعجع الذي أمْااااى علاااار ساااانين اللبنا
سجينا  في صبقة سرلية من مبنى وزارة الدفاع اللبنانية التي 

 كانت ضمن مؤسسات خاضعة للو ا ة األسد ةا
ظاهرة التهر بات لن تتوقدا ولن تقتصااااااااااار على الذين 
في القمةي ذلك أ  على الساارح لوائح بأسااماء  ثير ن برساام 

لسااااااوء حظ هذي األمة و ا  تصاااااافيةا  االتهر ر لننقاذ أو لل
رباااه  لقتااااماااة أحوا  أجياااا  تلو أجياااا ا وأماااا الرئيس عباااد

منصااااااااور هادي الذي إنْاااااااامت روساااااااايا إلى الدو  النابذة 
المغامر وذلك بإعترافها بلاااااااااارةية  -للرعل الحوثي المقامر

عا ااااامة »هادي وإقرارها ضااااامنا  بتو ااااايره لصااااانعاء بأنها 
ن تهر بة معاكسااااااة يتوالها ي فالخلااااااية عليه واردة م«محتلة

حوثيو   خ رونه من عد  بغر  اإلنتقام من الذي جر  
التعجيز »وإضااااااافة ساااااا ور إلى الرصاااااال المثير من  تاب 

بحيا  صااابح موساااوعةا لكن ذلك ال يبدو باألمر  «اليمني
الساااااااااااااااهل بعدما بات أمر الحوار اليمني في عهدة المملكة 

التعاااااو   العربيااااة الساااااااااااااااعود ااااة التي وبمؤازرة دو  مجلس
الخليجي تر د خيرا  لليمن وإسااااااااااتقرارا  للخمسااااااااااة والعلاااااااااار ن 
مليو   مني فال  عود أكثر من نصاااااااااارهم  عانو  من الرقر 
وال  عود  عاني حوالى علاااااارة ماليين من سااااااوء التغذ ة وال 

 35تعود الب الة على النسااااااااااابة التي هي عليها أي حوالى 
ار الخليجي في المئةا وبهذا  صاااابح جائزا  التوقع بأ  الع   

المغامر الحوثي  -ساااياصااالح في الر ا  ما أفسااادي المقامر
في  اااااااااااانعاءا رحمة هللا على جيل الحكماء الذين نرتقدهم 
في هذي الليلة اليمنية الظلماء التي أصرأ الحوثيو  وحليرهم 
ومرشااااادهم اإليراني الكثير من مصاااااابيح  انت ساااااتْااااايء 

لعز ز من بن عبدا تلك الليلةي وبورو سااااااعي الملك ساااااالما 
ع اليمن شماال  وجنوبا  على سكة السالمة والوفاق  أجل وضس

 لما فيه الخير للجميعا
 2015 آذار() مارس 12 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 سوريا التي ضاعت منذ أربع سنوات.. 
 في عهدة قاطرة سلمان

من بين التعليقات الالفتة للااااخصاااايات سااااياسااااية عربية 
الصااااااااحافي والكاتر والمؤلد مثل وأجنبية ما يتوج ر على 

حااالي اإلحترااا  بهااا بعااد قراءتهااا وذلااك من أجاال المقااارنااة 
بعد حين بين مْااااااااااااامو  هذا التعليق وال رف المعني بهي 
و ذلك من أجل إعتبار قائل التعليق أو الرأي  ااااااااااااااااحر 
را ة ثاقبة وأنه في الموقع الذي  لاااااااااااااااغله في الدولة  ا  

ا وفي مقتنيات الرجل المناسااااااااااااااار في الموقع المناسااااااااااااااار
أرشااايري الخاص مئات القصاااا اااات من النوع الذي أشاااير 
إليهي وتريد في اللحظة الحق مثل هذي اللحظة التي تتمثل 
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ار األسد بنرسه وباللعر السوري  في الذي فعله الرئيس بل 
بغت بلو  الدم  وبسور ا التي راميت في غياهر الدمار و ا

قها القانيي وأزا  من الملاااااهد رونقها وعبير   اسااااامين ِدملاااااس
مسصااااااها ومالمح ملاااااارقة في  وتراث َحَلبها وخصااااااو ااااااية حا
البلدات والمد  الحورانية والرراتيةي  ما أنه هيأ المسااااااااااااااارح 
لجماااااااااعااااااااات العند والت رف محليين وإقليميين وأ راب 
 صااولو  و جولو  مع جماعات النظام ومنا اار هم التين 

رااااار  من الجوار المغلوب على أمري والحليس األبعااااد ال
مواقد  ير قاااابلاااة للنقاااالا وعلى ماااد  ثالث سااااااااااااااانوات 
وبْااعة أشااهر من الصااوالت والجوالت إنحدرت سااور ا من 
دولة ذات رقم  ااااااااااااعر يت لع العالم إلى عالقة مسااااااااااااتقرة 
ار سااااااااااااااايكو   ومتزنة مع نظامها بإعتبار أ  الرئيس بلااااااااااااااا 
 ااااااااااحر را ة واقعية  صاااااااااحح أخ اء الماضاااااااااي األبوي 

نت إذالال  وأذ  بلخر ني و جمع وخ ا ا األجهزة التي أمع
األصياف الساااياساااية حوله وتحت خيمة المجادلة بالتي هي 
أحسااااااااااااان واإلعتماد على أهل الخبرة ِعو  اإلبتهاه بأهل 
الثقة والملااااار ة بالتي هي أضاااامن إلسااااتقرار البلد وتحقيق 
التنمية وفتسح  ااارحة جديدة من التعامل  كو  الخوف فيها 

إخاااافتهم وعلى الوصن وليس على أصيااااف المجتمع وليس 
بعثَرتااه وتعو ض الااذين ظالموا دو  وجااه حق وتساااااااااااااااهيااال 
 دخو  نسائم الحر ة إلى  ل فرد وال مأنينة إلى  ل عائلةا
القصاااا اااة التي أنا في  ااادد التذ ير بها فيما الرئيس 
ار أو اااااااااااال نرسااااااااااااه إلى أسااااااااااااوأ حا  ةبارة عن رأي  بلاااااااااااا 

وف الذي الساااياساااي الروساااي  رغيني بر ماك -للدبلوماساااي 
سااابق أ  شاااغل منصااار وز ر الخارجية ورئاساااة المخابرات 
إلى أ  إساااتقر في منصااار رئيس  رفة التجارة والصاااناعة 
في روساااااااااااااااياا وهذا  عني أنه  حين بمثلا الخبرات لرجل 
الدولة الذي ال  قو  الكالم جزافا  والذي في تقييمه لألمور 
 وللسااااياسااااات  جانر الدقةا و عرف ما الذي يدور في رأ 

 الجالس على قم ة هرم السل ةا
ار لمناسااااابة إعادة  في تلاااااخيص بر ماكوف للرئيس بلااااا 

مواقد »  نقرأ التيا 2007تراسااااااااااااااااه وال ااة ثااانيااة وأ ااار 
ار ر ااااااااينة ومتوازنةا إنعكساااااااات شااااااااخصاااااااايته  الرئيس بلاااااااا 
وممارسته السياسية أداء  متميزا  خال  السنوات السبع التي 

أنه يدافع عن مصااااااالح  هي الوال ة الرئاسااااااية األولىا أثبت
ز دورها و عمل على خير اللعر السوري وهو  سور ا و اعز 
ار  قائد جدير بسااااور اا ال ابع المبدئي لسااااياسااااة سااااور ا بلاااا 
د في أنها تذود بصورة ال يرقى إليها اللك عن  األسد يتجس 
ساااااااالمة أراضاااااااي العراق وساااااااالمة أراضاااااااي لبنا  وترفض 

قد نجد من  «ااااملااااااااااااااروع ترتيت لبنا  إلى أجزاء مبعثرة
الروسااااااية ماضاااااايا  في  - قو  إ  صبيعة العالقة السااااااور ة 

زمن األسااااااد األب ثم الحقا  في زمن األسااااااد اإلبن وبالذات 
ار  في ضاااااااااااااااوء الز اااارتين اللتين قاااام بهماااا الرئيس بلاااااااااااااااااا 
وإ  حر في أحداهما زوجته السيدة أسماء وهذا لم  رعله 
ا عموماااااا  راسااااااااااااااااااااء عرب  حر زت بر مااااااكوف على هاااااذ

التلاااااااااااااااخيصا لكن الاااذي حااادث بعاااد ذلاااك وباااالاااذات بعاااد 
د لنا أ  هذا  السااااانوات الثالث األولى من الوال ة الثانية ياؤ  
التلااااااااااخيص لم  كن دقيقا  وساااااااااانْااااااااااع بين مزدوجين  الم 

ار لم تكن  ر ااينة »بر ماكوف  ذلك أ  مواقد الرئيس بلاا 
و كري التصاااارف  ير الالئق في حق إثنين من « ومتوازنة
ادة العرب ونعني بهما خادم الحرميسن اللااااااااااااااار ريسن كبار الق

العز ز رحمااااة هللا عليااااه والرئيس  بن عبااااد هللا الملااااك عبااااد
والمعزو   حساااااااااااااااني مبااااارو فر ه هللا  ربااااها ومع أنااااه لم 
يذ رهما باإلساااااااااام مكتفيا  أمام برلمانه المباِ ع بتو اااااااااايرهما 

إال  أ  ذلك ال  قلل من جسامة سوء « أشباي الرجا »أنهما 
هذا التلر ظ مع قائديسن لهما من المواقد السياسية والنخوات 
والنجدات في ساااعات اللاادة السااور ة الكثيري بل إ  للملك 

العز ز أضاااااااااااااااعاااف أضاااااااااااااااعاااف المواقد  بن عبااد هللا عبااد
الصاااااااااااااااميميااة والوصنيااة إلى جاااناار النجاادات الماااليااة والتي 
تتجاااااوز بكثير مساااااااااااااااااااعاااادات روسااااااااااااااايااااا التي هي ديو ي 

  الحقا  التي هي أثقا  على  اهل اإلرادةا ومساعدات إيرا
وعند الحديا عن مسااااااااااااألة الديو  نلااااااااااااير إلى أنها أثما  
أسااااااااااااااالحة من المحز  أنها لم تكن ملاااااااااااااااروصة بمعنى أ  
 لااترط الجانر الروسااي عدم إسااتعما  السااالح الذي يبيعه 
من النظام الساااوري األسااادي وساااور ا األب ساااابقا  ثم الحقا  

ر السااااااوري أ ا   انت المبررات سااااااور ا اإلبن  ضااااااد اللااااااع
وإنما فقن هو ساااااااالح لمقاومة العدو الخارجيا ونقو  ذلك 

الكارثة التي حصاااالت بعد اإلنتراضااااة التي  -بعد المأساااااة 
كا  من الممكن إحتواء مساااااااااااااابباتهاي و يس أ  السااااااااااااااالح 
السوري الذي هو روسي الصنع والتور د  ديو  ذات فوائد 

ح الجوي ضااااااااد أحياء إنتهى  اسااااااااتعمل بما في ذلك السااااااااال
ومساااااااتلااااااافيات وأفرا  ومدار  وفنادق وأساااااااواقي وهو أمر 
ار الذي  قو  بر ماكوف  إنحصااار حدوثه بنظام الرئيس بلااا 

ار  أثبست بممارساااته الساااياساااية وأدائه »حوله إ  الرئيس بلااا 
ز دورها و عمل  المتميز أنه يدافع عن مصااالح سااور ا و اعز 

«ا  ر بسااااااور ااااعلى خير اللااااااعر السااااااوري وهو قائد جدي
ونحن نلاااااااااااااااااااارو من زوا اااااا معي ناااااة بر مااااااكوف في رأ ااااه 
التلاااااخيصاااااي هذا بالنسااااابة إلى السااااانوات السااااابع التي هي 
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سنوات الوال ة الرئاسية األولىي لكن عند التأمل في سنوات 
الوال اااة الثاااانياااة وماااا حرااال باااه نصااااااااااااااارهاااا الثااااني من أهوا  

ار  يدافع عن مصااااااااااالح »نتساااااااااااء ا  يس أ  الرئيس بلاااااااااا 
وقد باتت في عزلة حبيبية مرتوحة بواباتها على « ور اسااااااااا

ثالث دو  محكوماااة بعقلياااة أمبراصور اااة  ااال دولاااة تخ ن 
لوضاااااع اليد على اللااااار ا  األهم في قلر العروبة النابض 

اللااااااار ا  ال تسااااااات يع تحقيق  -ألنها من دو  هذي الدولة 
الغر  اللاااااااار ر وهو إبقاء العرب ملااااااااتتين متخا اااااااامين 

هو مبتغى  اال من األباااصرة الثالثااةي متصااااااااااااااااارعين وهااذا 
بإعتبار ما هم  حلمو ا األمبراصور العثماني رجر صير 
أردو ا ا والبيصاااااااااار الروسااااااااااي فالد مير بوتينا وظل هللا 
على األر  األمبراصور اإليراني بحلته األلوهيةا العثماني 
ار فجعله بز ارة الدولة التي قام بها إلى  إستدره الرئيس بل 

عملياا  وملاااااااااااااااروةياة معتِرفاا  بااللواء الساااااااااااااااليار تر ياا يبادو 
إسااااكندرو  حقا  للسااااالر ال  عود واردا  في ضاااامير ال رف 
المساااالوب منهي فْااااال  عن أ  الساااال ا  العثماني بال بعة 
األردو انية الْااارب بساايس جماعة اإلخوا  وسااخاء تميم 

 زة « حما »ق ر وإلتباسااااااااااات جزائر بوترليقه وإرتباكات 
لاااير وتخب ات إساااالمو ي ليبياي  مكن وتعثرات ساااودا  الب

أ   حقق الحلم الذي إسااااتبق حدوثه بإنلاااااء القصاااار األهم 
في الئحة القصور الرئاسية في العصر الحدياا والروسي 
اري وذلك يوم  انت أسااااااااااعار النرن في  صمأ  الرئيس بلاااااااااا 
القمة والروبل بصااااحة جيدة نساااابيا ي أ  ال  قلق من مسااااألة 

مساااااااااة علااااااااار مليار دوالر هي في الديو  البالغة حوالى خ
معظمها ثمن األسااااااالحة والليات وال ائرات التي إساااااااتعمل 

بعْاااااااااااااااها بما في ذلك البراميل المت ورة « جيش النظام»
التي إبتكرها العقل الروساااااااااااااااي  وسااااااااااااااايلة إبادة لمن تارمى 
عليهمي ضاااد المنترْاااين ثم ضاااد بقا ا اإلنتراضاااة الحساااني 

رئين على النيااااة والم ااااالااااري مع إضااااااااااااااااااافااااة مواجهااااة صااااا
اإلنتراضاااااة أجادوا في القتل والذبح والسااااابي وتلاااااو ه الدين 
الحنيسي وبذلك فإ  إساااااااااااااااترادة النظام من هذا السااااااااااااااالوو 
المتوحش  انت أقل من الْاارر الذي لحق بسااور ا الوصن 
واللاااااااااعرا ونقو  إساااااااااترادة النظام على أساااااااااا  أ  أفعا  
ال ارئين هؤالء والدواعش جزء من جماعاتي  انت أشاااااااااااد 

 مما إقترفه النظاما والحليس اإليراني الحالم بإسااااااتعادة هوال  
المجد األمبراصوري الرارسااااي ب بعة مذهبية إ اااا الح على 

وإلى ذلك  يس أ  ساااااياساااااة «ا الهال  اللااااايعي»تساااااميتها 
ار  تذود بصااااااااااورة ال يرقى إليها اللااااااااااك عن »الرئيس بلاااااااااا 

ساااااااالمة أراضاااااااي العراق وساااااااالمة أراضاااااااي لبنا  وترفض 

 -والكالم« بنااااا  إلى أجزاء مبعثرةاااملاااااااااااااااروع ترتياااات ل
لبر ماكوف  وهي التي تساابَبت في أنواع  التلااخيص ما زا 

من البعثرة أكثرها إيالما  على النرس ما أ اااااااااااااب سااااااااااااور ا 
نرسااااها التي إنتهت إلى أنها مجموعة سااااور اتا سااااور ا ما 

وساااااااااااااااور اااا «ا الجيش الحر»بقي من النظااااما وساااااااااااااااور اااا 
وسااااااور ا النصاااااارةا وسااااااور ا  الداعلاااااايةا وسااااااور ا اإلخوانيةا

وساااااااااااور ا «ا هللا حزب»الحر  الثوري اإليرانيا وساااااااااااور ا 
ار إلى  ال ائرة العلو ة التي أو ااااالتسها ساااااياساااااة الرئيس بلااااا 
وضااااااع ال ير دي عقالاها لها وفي الوقت نرسااااااه ال  اصااااااار 
إلى إشاااراكهم في التركير بما  مكن أ   اخر د من تداةيات 

اللبناانياة وإ   اانات إلى حاد  السااااااااااااااانين التياةا وأماا البعثرة 
تحت الساااي رة فإنها في بعض مسااابباتها متصااالة بساااياساااة 
نا تلااااااخيص أحد رموز الحليس  اري الذي أوردس النظام البلاااااا 

 الروسي لها
هنا  جد المرء نرسااااااااه يتساااااااااء ا ما الذي جعل الرئيس 
ار يرمي بنرساااااه وبساااااور ا إلى الْاااااياع فإلى ملاااااارف  بلااااا 

 التهلكة؟
ل والدي الرئيس الراحل له لم تكن هل إ  سااااااااااانوات تأهي

كافية وبالتالي فإنه  ما أسااالوب الوارثين على أهو  السااابل 
ثروات صااائلااة أو زعاااماااتي إفتر  أنااه مهمااا أنرق و يرمااا 

 وفيرة؟« الخيرات األسد ة»تصر ف فإ  
أم هل إ  الوالد الراحل رسااااااااااااااام له خارصة صر ق تببيه 

تابقي لبنا  ساندا  في الحكم وتْامن له التور ا الثاني  ما 
له ال ينازعه في زعامته لهذا البلد أحدي خصااااااااااااو ااااااااااااا  أ  

معاهدة األخوة والتعاو  والتنسااااايق بين الجمهور ة العربية »
التي وق عها الرئيسااااا  حافظ « السااااور ة والجمهور ة اللبنانية

األسااد وعن سااابق تصااميم  واليا  الهراوي وبرعل الذي ال 
 ريلة بإبقاء لبنا  جرما  يدور  1991أ ار  22بد  منه  يوم 

إننا شااااعر واحد ولو  نا »في الرلك السااااوري وتحت مقولة 
للرئيس حافظ األساااااااااد ومقولة « في دولتين منرصااااااااالتينااا

للرئيس « إ  التعااااااو  بين إثنين  عني إقرارا  باااااإثنينااا»
 اليا  الهراوي؟

وإساااتكماال  للتسااااا  الساااابق هل إ  المعاهدة  انت ردا  
وبالذات ما يتعلق بدور « إتراق ال ائد»ء في على ما جا

ن سااااايادة الدولة اللبنانية على  امل  القوات المسااااالحة وبساااااس
التراب اللبنانيي وهذا  عني أ  تغادر القوات الساااور ة على 
مراحل األراضااااااااااي اللبنانيةي وعندما تغادر  خساااااااااار التأثير 
الساااااااااااااااوري وهنا  ا  ال بد  من المعاهدةا  ما هنا إقتحمت 

 ة السور ة وجهات نظر إيرانية ت ورت إلى حد  إقتناع الرا 
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ار بااأ  إيرا  وحاادهااا وبرعاال عمقهااا اللبناااني  الرئيس بلاااااااااااااااا 
وبعض الزعامات « حر ة أمل»و« هللا حزب» المتمثل بااااااااااا

المسااايحية  ير المكترثة بمساااألة السااايادة ومقتْاااياتها هي 
يلة الروسية اإلستراتيجية  ر -وحدها زائدا  العالقة اإليرانية 

بااإبقاااء التااأثير الساااااااااااااااوري المهيمن على لبنااا   مااا   ياار 
ار أ   كو  شكل هذا التأثيرا  للرئيس بل 

األرجح أ  ما نلااااير إليه هو الذي حدثا وهكذا  كو  
إختار شاااااااااااااراء السااااااااااااامك في البحر ومن دو  أ   أخذ في 
الحسااااااااااااااابااااا  أ   ال الاااادولتيني إيرا  من خال  التر ياااار 

تنظيرات التعظيم والتميزي والمغر ات وروسااااااااااااااايا من خال  
تنلاااااااادا  إسااااااااتمالة النظام السااااااااوري لتوظيره وأ  أساااااااالوب 
التوظيس عادة  قوم على أ   اااااااااااااااحر الملااااااااااااااروع ينهي 
العالقة باللر ك األضعد في الملروع تبعا  ل بيعة مردود 
ار الذي  هذا الملااااااااااروعا وترانا هنا نرثسي حا  الرئيس بلاااااااااا 

ا إليها  حقق كا  حتى إسااااااااتسااااااااالمه للمغر ات التي أشاااااااارن
إلترافات حوله تؤسس إلزدهار  غنيه عن الصدمة اللبنانية 
المتمثلة بإنركاو لبنا   ما ير دي وإسااااتعمله لبْااااع ساااانوات 
 ااااااااعبة بالنساااااااابة إلى توق اللبناني المتجرد إلى إسااااااااتعادة 
كامل قراري و ما أساااااااااااااااتأثرت به من قبل على مد  عقديسن 

مير ي ساااااااااااااااور ا والديا وعند إساااااااااااااااتحْاااااااااااااااار اإللتراف األ
واألوروبي حوله ومقارنته مع ما إنتهت إليه أحواله  صاااابح 
إبداء الرثاء صبيعيا ا فها هي أصياف األصرا  الذين  رتك 
بهم المر  وهم في مناااااااصق النزوح واللجوءي ومناااااااظر 
النساااااء الجالسااااات في شااااوارع عوا اااام الجوار محتْاااانات 
د بااااحثاااات عن حليااار و اااذاء للمواليااادي ودموع  دا موالياااد جاااا

بار الساااااان الذين باتوا  عيلااااااو  في خيام وهم الذين  انوا ك
فقراء لكن أعزاء في قراهم وبلااااااداتهم التي نزلاااااات عليهااااااا 
الصااااااوار   والبراميل  الصااااااواعق بأمر من رئيس رحبوا به 
خير ترحيااار عنااادماااا بااادأ  حكم  ملين خيرا  فياااه  وناااه من 
جن  جيل اللااااباب وال بد  ساااايعو  من أاهين أو ظالم أو سااااا

 جه حقي حياة مستقرة في بلد يزدهر على يد هادو  و 
ار أضااااااااع خال  أربع  خال اااااااة القو  إ  الرئيس بلااااااا 
سااااانوات ساااااور ا فر اااااة العمر و ا  المأمو  منه أ   كو  
ما  أ ْاااااااااااااااا  لكنهما أحسااااااااااااااانا  كس مثل إثنين من جيله ورثا حا

هللا الثاني نموذجا  يدعو  التصرفا أليست حا  الملك عبد
حا  الملك محم د الساد  تدعو هي  إلى التقديرا وأليست

ن اإلثنا  بلديهما وإحترما  األخر  إلى التقديرا لقد حصاااااااااااااا 
إرادات شااااااااااعبيهما وها هما بعدما تساااااااااال ما المسااااااااااؤولية  ما 
ار األسااااااادي موضاااااااع إلتراف  ل دو   تسااااااال مها الد تور بلااااااا 

العالم حولهما وموضاااااع رضاااااى اللاااااعري وإ   ا  نسااااابيا ي 
ا  لهذا اللعر ما  ْ ري للنزوح عنهماا وها هما ال  سبب

واللجوء فيما هنالك علاااارة ماليين سااااوري بين نازح والج  
وملاارد ومهجور وهنالك بنية أرضااية وتحتية تندثر وهنالك 
مؤساااساااة عساااكر ة تتناثر وهنالك صلر النجدة من الحليريسن 
ع أساااااعار النرن  روسااااايا وإيرا  اللذين في حا  إساااااتمر تراجا

هنالك حاجة لد   ل منهما إلى على ما هو عليه ستكو  
إجراءات تقْاااي بإختصاااار اإلنراق وتوسااايع رقعة التقلاااد 
الواساااااااااااعة أ اااااااااااال  وبذلك لن تكو  هنالك نجدة ولن  كو  
هنالك منسجدو ا وأما المؤسااااااااااسااااااااااات التابعة لألمم المتحدة 

ال نجد  لمات »فإنها تختصاااااااار الوضااااااااع بعبارات من نوع 
م بين وهذي المؤساااااسااااا«ا لو اااااد المأسااااااة الساااااور ة ات تقدِ 

الحين والخر إحصاااااااااااءات مثل أ  نصااااااااااد عدد سااااااااااكا  
را  وأ  هنااالاك حااجاة إلى نجاادة بليونيااة  ساااااااااااااااور اا باات مهج 

 مليو  نازح داخل سور اا 18لهؤالء ولنحو 
 على ماذا الرها  بعد  ل هذي الرواجع؟

لقد أضاااااااع النظام فر ااااااة  اااااايغة جنيس  ما أضاااااااع 
يا ثم ها هي فر ااااااة الوسااااااين العربي األخْاااااار اإلبراهيم

خ ة دي »الرر اااااااااااة تقلصااااااااااات لتصااااااااااال إلى ما  سااااااااااامى 
الذي ترتقت قر حته أو ربما قر حة جهة  ير « ميساااااااااااااااتورا

قات والتي  منظورة أوحت له بهذي الخ ة الحافلة بالملاااااااااااااااوِ 
تندره ضمن دبلوماسية تجزئة الحلا وبموجر هذي الخ ة 
 اصاااااااار إلى تجميد أو تجليد الوضاااااااع العساااااااكري في حلر 

ثاة ببيااة المناااصق الملتهبااةا وهاذا  عني أ  تبقى لتااأمين إ اا
المن قاااة »األحوا  على ماااا هي علياااه وتكو  حلااار مثااال 

 بالمرهوم التجاريا« الحرة
الدوللاااااااي »ما ال يدري به هذا الدبلوماساااااااي التي من 

أ  المسااااااألة تجاوزت بكثير « الجحيم السااااااوري »إلى « فيتا
رومنسااايةا التنظيرات واألفكار الدبلوماساااية ذات المساااحة ال

فلقد عم  الدمارا وأار قت الدماءا وبات السااااااااااااور و  هائمين 
على وجوههم مسااااااااااكونين بالخوفي مصاااااااااادومين بالحليريسن 
الروساااي واإليراني اللذين لم  كتفيا بتور ن البلد وال  كترثا  
للرواجع التي  عيلاااااها الماليين من أبناء اللاااااعر الساااااوري 

ار نرسااااه الذي سااااتذ هر فاجعته مثال  بمن فيهم الرئيس بلاااا 
ألسوأ فاجعة أ ابت رئاسة وزلزلت وصنا  وشتت شعبا  أين 
من هذي الزلزلة وذلك التلاااااااااااااااتت ما إبتسليت به فلسااااااااااااااا ين 
ق عيو  أبنائه  يس أ   واللااعر الرلساا يني الذي ال تصاادِ 
اللااعر السااوري بات مصاا را  إلى جانبه وربما سااتكو  له 

 ينياكتلك التي إستاحدثت لللعر الرلس « أونروا»
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ار وساااااااااان هذا  و بقى أ  وقرة مراجئة من الرئيس بلاااااااااا 
الر ام من الرواجع والتالعر الدوليي ربما تْااااااااااااااع األمور 
في المكا  الصاااحيحا أما ما هي هذي الوقرة فإنها بخ اب 
تار خي  سااتبق به إنعقاد القمة العربية الدور ة المسااتْااافة 

مار  الجاري  ْااع فيه مصااير سااور ا  28في مصاار يوم 
بن عبدالعز ز وفي  في عهدة قاصرة سااااااااااااااالما  2015 عام

ضاااااااااااااااوء القمم الثنااائيااة التي جرت في الر ااا  على مااد  
ثالثة أساااااااااابيع وبدا واضاااااااااحا  أ  خادم الحرميسن اللااااااااار ريسن 
 ْااع خارصة صر ق إل ااالح أحوا  عربية عالقة وبالذات 
أحوا  تلك الدو  التي باتت أسااااااااااااايرة أصماع الهيمنة ومنها 

رها من عروبتهاا  ما من المؤ د سااااور ا التي  حاو  لو  خ س
ار ذلك فإ  شااااااااااااعبسي سااااااااااااور اي  في حا  فعل الرئيس بلاااااااااااا 

بد  شاااااااعري « شاااااااعبيس »مع األساااااااد  لمة  -وونساااااااتعمل 
اللااااااعر الالج  والنازح إلى د ار الجيرا  واللااااااعر النازح 
والتااائاه عادا قلااة داخال بعض المناااصق  ير الملتهبااة حتى 

األمر بات في اليد األمينة ال  ي سيلعرا  ب مأنينة وبأ  
دي »وبذلك تبدأ مرحلة إسااااااتعادة سااااااور اا وعدا ذلك  كو  

و يري  حرثو  في البحر  ما  كو  على سااااور ا « ميسااااتورا
الساااااااااااااااالم  دولة ينتهي أمرها إلى ميادين يتكاثر فيها الكر 

أ   امأمنا  موالرر وعمليات الثأر التي لن تابقي أحدا  في 
هي إلى مصاااااير أشااااابه بمصاااااير المعارضاااااة الساااااور ة ساااااتنت

  ا لبؤ  ذلك المصيرا«امجاهدي خلق»
العز ز هذي الخ وة من  بن عبد يرتْاااي الملك سااالما 

  ديق زمن مْى؟
وجوابناا إ  الاذي  عني خاادم الحرميسن اللااااااااااااااار ريسن هو 
إسااتعادة سااور ا إلى أمتها وشااعر سااور ا إلى مالذي وجيش 

عه وأساواق ساور ا إلى دوري الوصني ومجتمع ساور ا إلى تنو 
م واجر اإلنقاذ  ساااااااور ا إلى حيو تهاا وفي ضاااااااوء ذلك يتقد 

هللا  على المساااءالتا أليس هذا ما فعله الملك الراحل عبد
ار ساااااااااااااابقا  عندما إ ااااااااااااا حبه إلى لبنا   مع الرئيس بلااااااااااااا 
ب ائرتهي بعدما  ا   رر له في القمة اإلقتصااااااااااااااااد ة في 

الملك الكو ت زلة اللساااااااااا  ال يلاااااااااية؟ وأليس هذا ما فعله 
الرلساااااااااا يني؟  -هللا مع ق بيس الصااااااااااراع الرلساااااااااا يني  عبد

وأليس هااذا مااا فعلااه مع العراق؟ وأليس هااذا مااا فعلااه في 
وهذا الرعل هو دائما  ترجمة للدور  موضاااوع مصااار وق ر؟

المأمو  من المملكة عندما تتعاظم مخاصر اللااااااااااااااادة لد  
 شقيق عربيا

حرص وأما بالنسبة إلى سور ا فري نرسس الملك سلما  
مْاااااااااااف ورغبة في أ  يز ل من  اااااااااادري الكم الهائل من 

هللا تااااار ااااا  ألخيااااه إدراه  األحزا  والتي رحاااال الملااااك عبااااد
السعي إلنقاذ سور ا ضمن أجندة مكتظة بالحاالت العربية 
المستعصية لكنها ليست عصية في ضوء الرا ة السعود ة 
ألحوا  األمة ومعالجة مصاااائبها على ما أ اااابهاا وعندما 

ي المصااااااااااااااايبة من  ر ر تكو  عظيمة أما عندما تأتي تأت
من ساااااااي د القرار ومالك السااااااال ة على نحو ما فعل الرئيس 
ار بساااااااااور ا اللاااااااااعر والوصن فإنها تكو  أعظما وهي  بلااااااااا 

 بالرعل أعظما
 2015مارس )آذار(  10 بتاريخ« األوسطالشرق »صحيفة  لُكتبت 

   

المصرية -تأمالت في األمثولة السعودية
 تنهاض األمةإلس

وماااا تالهاااا من مرااااجااالت  1967يونيو  5بعاااد هز ماااة 
بدا ة بإعال  الرئيس عبدالنا ااااار قراري بالتنحي وإقراري من 

ذاع مسااااااااااااااااااء يوم  يونيو باااأناااه  9خال  البياااا  المتلرز والماااا
يتحمل مساااااااااااااااؤولية الهز مةي إلى محاولة وا ااااااااااااااارت بأنها 

الحكيم عامر في  اااادد  ملااااروع إنقالب  ا  الملااااير عبد
بياااام باااهي إلى إنتحاااار الملاااااااااااااااير الاااذي قيااال من جملاااة ال

الررضيات أنهم إنتحرويي حدثت ملاورات بين قادة الصد 
العربي الثوري من أجااال ماااداواة جراح الهز ماااة أوال  باااأو ا 
ع  وإنتهت هذي الملاااااااورات إلى اإلقتراح التقليدي وهو وضااااااس
األمر بين أيدي الملوو والراسااااااااااء في قمة تساااااااااتْااااااااايرها 

عوة من حكومة السااااااااااااودا ا أما لماذا الخرصوم الخرصوم بد
بالذات فأل  أهل الحكم الساااااااااااااااوداني قلبهم على مصااااااااااااااار 
وعقلهم مع المملكة العربية الساااااااعود ة ودو  الخليج ومعها 
المملكااة الليبيااة التي في مقاادورهاا المسااااااااااااااااانادة مااليااا   ونهاا 
مسااتقرة نر يا  و عنيها أمر جوار مصاار بالدرجة التي  عني 

الجواري فْال  عن أنه في يوم تدمير إسرائيل  السودا  هذا
ل بعض  5للم ارات العساكر ة  ابيحة يوم  يونيو أمكن نقس

ال ائرات إلى مرابض  منة في قواعد داخل السودا  وبذلك 
بقي لسااااالح الجو المصااااري القليل من صائرات الميغ على 

 أنواعهاا
د قمة إساااااااااتثنائية في الخرصوم الكثير من  لم يت لر عقس

اوري وبإساااااااتثناء الرئيس والراحل  هواري بومدين فإ  التلااااااا
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أ   االركرةا  مساااائر القادة من ملوو وراسااااء تجاوبوا مع 
بوماادين أو اال إلى وز ر خااارجيتااه زمنااذاو والرئيس حاااليااا   
عبااادالعز ز بوترليقاااة تمثيااال الجزائر في القماااة التي  اااانااات 

بمعنى التاااااااللد والتوافق على الحاااااااد  «أم القمم»عملياااااااا  
 قصى مما  مكن إنجازيااأل

لعلها القمة الوحيدة التي يبدأ نجاحها في الم ار ومن 
ل إنعقاااد الجلسااااااااااااااااة اإلفتتاااحيااة ثم إذاعااة القراراتا وهااذا  قبااس
حدث برعل سااااااينار و محتَرم  ااااااا ه الرئيسااااااا  إسااااااماعيل 
األزهري ومحماااد أحماااد محجوب الحااااذق في التخر جاااات 

ح ورئيس مجلس اللبقة عند إشااااااااتداد األزمات هو الذي إقتر 
السااااااااايادة إساااااااااماعيل األزهري أثنى وتبنىا وهكذا تم إهباط 
ال ائرة التي تقل الرئيس عبدالنا اااااااار قبل إهباط التي تقل 
الملك فيصااااااااااااااال مع أنه  ا  ترتير و اااااااااااااااولها قبل صائرة 
عبدالنا ااااااااااااارا و انت التخر جة األزحجوبية ونسااااااااااااابة إلى 
محجوب واألزهري  تقْي على ما إتْح لنا نحن معلر 

لصاااااااااااااااحااااافيين الااااذين  نااااا مجتمعين في الخرصوم ننتظر ا
و ااااااو  الراساااااااء وبالذات الرئيس عبدالنا اااااار التي من 
غبار هز مة ال مثيل لقساوتها ومن مأساة شخصية ناشئة 
عن إنتحاااااار رفيق العمر عبااااادالحكيم عاااااامري باااااأ   كو  
عبدالنا ااار وهو في  اااالة اللااارف مع الرئيسااايسن األزهري 

ك فيصااااااال ثم وفق التخر جة إ اها ومحجوب مساااااااتقبال  المل
يارتا  مكلاااااااااااااااوفتا  في إحداها الرئيس  تكو  هنالك سااااااااااااااا
األزهري مع الملك فيصل وفي الثانية الرئيس محجوب مع 
الرئيس عبدالنا ااااار تن لقا  معا  جنبا  إلى جنر في إتجاي 
مقر إقامة القادة الملااار ين وفي الوقت نرسااه مكا  إنعقاد 

ينار و بحيا إن لقت الساايارة مؤتمرهما ثم حدث تعديل للساا
التي تقل عبدالنا ااااار ثم بعد ذلك السااااايارة التي تقل الملك 

 فيصلا
أراد الساااااااااااااااودانيو  بجالليبهم البيْاااااااااااااااااااااء من خال  
إ ااااااااااااااا راااافهم على صو  جاااانبيس ال ر ق الباااالغ علااااااااااااااارة 
كيلومترات القو  لعبدالنا ااااااااااااااار ما معناي ال تيأ  والقو  

ا ا والدو للملك فيصااااااااااااااال إ  وقرة تقرها من وحي و ااااااااااااااا
المؤسااااااس من شااااااأنها أ  تابدد العتمة الناشاااااائة عن الهز مة 

 التي أ ابت األمة في الصميما
كااا  الملاااك فيصااااااااااااااااال في قماااة الخرصوم مثااال الرافعااة 
لمساااااااااعدة مصاااااااار على عدم اإلسااااااااتسااااااااالم للهز مةا و ا  
مدعاة لألساااااااااااااد أ  النظام الساااااااااااااوري قاَصع القمة ومدعاة 

نذاو الد تور ابراهيم لنستغراب أ  وز ر خارجية سور ا زم
ماخو  حْااار إلى الخرصوم للملاااار ة في إجتماع وزراء 

بناء على -الخارجية التحْااااااايري للقمة إال  أنه لم  حْااااااار
تعليمات النظام الساااوري الذي يترأساااه زمنذاو الد تور نور 
الدين األتاسااااااااااااااايا وما فعله ماخو  فعل عكساااااااااااااااه وز ر 

ناب عن الرئيس العز ز بوترليقة الذي  خارجية الجزائر عبد
بومدين واألقرب موقرا  إلى موقد ساااااااااااور ا من فكرة القمة  
في حْاااااااااااور المؤتمر الذي أبلغت مصااااااااااار في شاااااااااااخص 

بن عبااادالعز ز  محمود ر اااا   ال  من األمير سااااااااااااااال اااا 
 120ووز ر الاادولااة لللاااااااااااااااؤو  الخااارجيااة أنهااا تحتاااه إلى 

مليو  جنيه إساااااااااااااااترليني لتعو ض خساااااااااااااااارتها من تع يل 
ا المالحة في قناة السااااااااااااااو س  ما إقترح إساااااااااااااارائيل بعدوانه

محمود ر ا  أ  تاحدد السااااعود ة المبلغ الذي تر  تقد مه 
والكو ت  حينها  مكن م البة ببية الدو  المنتجة للبترو 

وليبيا أل  الدولتين األكثر نر ا  وهما ق ر ودولة اإلمارات 
لم تكونا بعد إسااتقل تا ا وإسااتنادا  إلى ما رواي محمود ر ا  

ن لحظااات التبرع فااإ  الااذي جر   ااا  التي على حااد ع
في الجلسااااة الرساااامية للمؤتمر عندما أاثير موضااااوع »قولها 

الدعم وأنصااااااااااااااابة الدو  البترولية  انت المراجأة أ  الملك 
فيصاااااااااال رفع يدي ملاااااااااايرا  بأ ااااااااااابعه الخمسااااااااااة محددَا أ  
الساااااعود ة ساااااتسااااااهم بخمساااااين مليو  جنيه إساااااترليني من 

مليونااااا  وقرر األمير  135 لوب وهو إجمااااالي المبلغ الم
مليو  جنيه  55 اااااباح الساااااالم الصاااااباح أ  تدفع الكو ت 

وقررت ليبيااااااا أ  تاااااادفع الثالثين مليونااااااا  الباااااااقيااااااةا وفي 
اإلجتماااع الررعي الااذي عاقااد بعااد ذلااك بين ممثلي الوفودي 

 40صلر وز ر اإلقتصااد األردني أ   حصال األرد  على 
مليونا  المقتَرحة لألرد  لن  15 لمليو  جنيه ألنه ير  أ  ا

تكو   افية للوفاء بإحتياجاتها فأبلغتا األمر إلى الرئيس 
عبدالنا اااااااااار وإقترحتا عليه أ  نرفع نصااااااااااير األرد  من 

مليو  جنيااااهي فااااإعتر  قااااائال ا دع  25أو  20إلى  15
األرد   حصاال على  ل ما   لبهي فلقد  ا  الملك حسااين 

هذا خصااااااااما  من نصااااااااير شااااااااجاعا  وشاااااااار را  معناي وليكن 
مليونا  ومصر على  40مصري وفعال  حصل األرد  على 

مليونااا ا ونظرا  لخبرتي ال و لااة باااإلجتماااعااات العربيااة  95
فإنني إعتبرتا أ  المؤتمر قد حقق نتيجة إ جابية ضاااخمةي 
وإست اع عبدالنا ر أ   عزز عالقاته الثنائية مع الملوو 

وبين الملك فيصاااااااال  والراساااااااااء العربي وزا  الخالف بينه
و ا  عبدالنا ر  كن  للملك فيصل تقديرا  خا ا  حتى في 
أسااااوأ فترات الخالف السااااياسااااي التي ساااابب تسها حرب اليمني 
و اااانااات تلاااك العالقاااة القاااائماااة على التقااادير المتبااااَد  بين 
عبدالنا اااار وفيصاااال تعود إلى أو  لقاء بينهما في القاهرة 
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في رفسض حلد ي عنااااادماااااا تالقااااات  رااهماااااا 1955عاااااام 
 ا«بغدادااا

أبرز الباقين من قادة ومسااااااؤولي تلك الحببة المْاااااايئة 
الرئيس عباادالعز ز بوترليقااة الااذي لم يتحاادث بعااد عن تلااك 
القمة التي  ا  من نجوم الصاااااااااااااااد الثاني فيهاي فقد رحل 
الملك فيصااال بعد خمس سااانوات من رحيل عبدالنا ااار ثم 

ر الكو ت رحل الملك حسااااااااااين والملك الحساااااااااان الثاني وأمي
 ااااااااباح السااااااااالم الصااااااااباح وملك ليبيا ادر س الساااااااانوسااااااااي 
والرئيس اللبناني شاااااااااااار  حلو والرئيس العراقي عبدالرحمن 

هللا الساااااااااااااااال   ورئيس منظمااة  عااارف والرئيس اليمني عبااد
التحر ر الرلسااااااااااااا ينية أحمد اللاااااااااااااقيري وزةيما الساااااااااااااودا  
إساااااااماعيل األزهري ومحمد أحمد محجوب والباهي األد م 

وم الحبباااة البورقيبياااةا وبقيااات إزالاااة  ثاااار العااادوا  أحاااد نج
وإلى جاانار ذلاك إزالاة  ثاار الْاااااااااااااااغاائنا وباأهمياة النجادة 

مليو  جنيه  ير محددة بزمن وإنما  135المالية الساانو ة و
إلى حين اإلنتهاااء من إزالااة  ثااار العاادوا    اااناات قرارات 
 ااااااااااااامود اإلرادة الوصنية العربية المتمثلة بالالءات الثالث 

لح وال تراوا  وال إعتراف ا لتي إتخذتسها القمة وهيا ال  اااااا
 بإسرائيلا

بقي الصامود  امودا  إلى أ   انت حرب السااد  من 
التي حققت فيها مصاااااااااار إنتصااااااااااارا  تعددت  1973أكتوبر 

الرا  في شاااااااااأنه وذلك أل  إساااااااااتعجا  توظيره ألغى ومن 
جانر مصاار تلك الالءات حيا أ  الرئيس أنور السااادات 

فزار  «ب ل الحرب»بصاااااارة  «ب ل السااااااالم»ة أرفق  اااااار
إساااااااارائيل وأبرم معاهدة معها وبذلك بدأت مرحلة إنحسااااااااار 
العداوة مع إسرائيل لتحل محلها عداوات ماستحدثة أخ رها 
عداوة بعض اللاااااااااعوب العربية لبعْاااااااااها البعض وحروب 

الااادولاااة »بعض األنظماااة العربياااة مع اللاااااااااااااااعوب وظهور 
تتمدد فيما الم اَردة برا  تْاااارب حيثما تختار و  «الداعلااااية

وجوا  من العرب ودو  العالم لها ال تتوقدا وما هو مادعاة 
لنساااااااااااااتغراب أ  ال أحد من الذين يديرو  شاااااااااااااؤو  العالم 

وَمن إبتكرها لتكو   «داعلااااااااااااية» ليوضااااااااااااح ما هي هذي ا
مجموعااة قناااباال تنرجر بااالمسااااااااااااااالمين وبااذلااك ال تعود لهم 

 عْهم البعضاعداوات مع العدو الحبيقي وإنما مع ب
عساااااااااااااااى ولعاال تسااااااااااااااات يع القمااة العربيااة الاادور ااة التي 

 2015مار   29و 28إسااتْااافتسها مصاار الساايسااي يوميس 
في شاااااااارم اللااااااااي  إنتلااااااااا  األمة من هذي المصااااااااائد التي 
نصااابوها لها خصاااو اااا  أ  مْااايس القمة لم  عد ملاااغو  
البا  باإلسااااتنها  اإلقتصااااادي توأم اإلسااااتنها  النرسااااي 

ساااااااااااانةي لم ينم فيها العربي  48قبل  علااااااااااااية قمة الخرصوم
قر ر العين ليلااااة واحاااادة أل  بعض النواصير ناااااماااات عن 
الثعاااالااار وأحااادثهاااا الثعلااار الملعو  بنياااامين نتنيااااهو توأم 

 الذئر الداعلي المسعورا
خال اااااااااااااااااااااة القو  إ  النقلاااااااة النوةياااااااة على صر ق 

ما  ا   1967يونيو  5اإلساااااااااتنهاضااااااااايسن من وصأة هز مة 
ساااي لوال وقرة الملك فيصااال مع مصااار ليحدث في زمن قيا

بجراح الهز مة ثم لوال الوقرة السعود ة  1967الماثخنة عام 
  «اإلخواني»إلى جانر مصااااار السااااايساااااي المكتو ة بالعبا 

العز ز رحمة هللا عليه  بن عبد هللا والتي بدأها الملك عبد
وعززها خادم الحرميسن اللاااااااار ريسن الملك ساااااااالما  أصا  هللا 

َر  مه التي بهدوئها تكتمل حببة عمري وَنصاااااااااااَ عا ااااااااااارة حزس
المصاااااااااري من أجل  -جديدة من أهمية التالقي الساااااااااعودي

 األمن القومي العربيا
 2015أبريل )نيسان(  2 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

الربيع النووي »وجهة نظر في قمة 
 «األميركي -اإليراني

الخليجيااااة -في إنتظااااار قمااااة  اااااماااار د ريااااد األمير يااااة
 -الربيع النووي اإليراني»م على إنعقااااادهااااا خال  المتراااااهَ 

الااااااااذي ال  ختلد  ثيرا  من حيااااااااا الماااااااا   «األمير ي
وأعاا ااااااااااااااايري التي  خرهاا  «الربيع العربي»والتوقعااات عن 
م»وليس أخيرها  ال أصا  هللا زمنها وتبدأ  «عا اااااااااااارة الحزس

ع اليمن على صر ق اللرةية واإلستقراري  صبح  حببة وضس
ن أ  إترااااق ربع السااااااااااااااااااعاااة األخير بين ممكناااا  التاااأكاااد م

مع النظام اإليراني في شااااااااااااأ  الموضااااااااااااوع  5و1مجموعة 
النوويي هو بمثااااباااة الميااال األو  في رحلاااة ببياااة األمياااا  
التساااااعمئة والتساااااعة وتساااااعين نحو اإلساااااتقرار في المن قةا 

التراو  على مد  سااااااااااااااانة  «ماراتو  »فالذي إنتهى إليه 
م إختبار النوا ا ونصاااااااااااد السااااااااااانة  ا  إتراق مبادئ برسااااااااااا

 صاااااااابح بعد التوقيع عليه في مدة أقصاااااااااها الثانية األخيرة 
إتراقا   2015يونيو/حز را   30من يوم  24من السااااااااااااااعة 

 ملزما  ونافذ التوقيع وال مجا  للخروه عن مْمونها
ومن ال بيعي أ  يبادر الرئيس باراو أوباما لمجرد أ  
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ل إليه قبل أبلغه وز ر خارجيته جو   يري بما تم التو اااااااااا
إنقْاء اليوم األخير من المهلة التي تم إعتمادها بأمل أ  
  وي المعاند عناديي والحالم بالسااااااااااااااالح النووي  اااااااااااااارسف 
النظر عن هااااذا الحلم خلااااااااااااااايااااة أ  ينتهي  وابيسي إلى 

بن عبدالعز ز للتلاااااااور معه في  اإلتصااااااا  بالملك ساااااالما 
األمر وحيااااا أ  األمر يت لاااار مااااا هو أكثر من تبااااادا  

عض العبارات هاتفيا  فْااااال  عن أ  القلق من الموضااااوع ب
النووي اإليراني  لاااااااااااامل  ل دو  مجلس التعاو  الخليجي 
فإ  اإلتصااااا   ا  دعوة خادم الحرميسن اللاااار ريسن إلى قمة 
 عقدها الرئيس أوباما مع قادة دو  المجلسا وعندما تنعقد 
مثاااال هكااااذا قمااااة فااااإنهااااا ال تناااادره فقن ضااااااااااااااامن الئحااااة 

ت الدولياة التاار خياة وإنماا على أنهاا األولى من اإلجتمااعا
الخليجية وأنها تأسااااايس -نوعها في تار   العالقة األمير ية

لحببة جديدة من هذي العالقةي ذلك أ  ما ساااااااااااااااتنتهي إليه 
سااااااااااااااايكو  على األرج  أقرب إلى شاااااااااااااااكاال من أشاااااااااااااااكااا  
المعااهادات التي تابرم في حااالت صاارئاةا وعنادهاا ال تعود 

في حبيقة الموقد األمير ي على نحو اللااااااااكوو الخليجية 
ما هي عليه حيا  رة الثقة تماثل  رة التلاااااااااكيك أو على 
األقل الظن بأ  هنالك  اااااارقة أو أكثر تابرم على حساااااااب 

 الصديق الخليجيا
إساااااااااتنادا  إلى مح ات في الوال ة األولى للرئيس أوباما 
وفي الثلاااا األو  من الوال اااة الثاااانياااةي ال تبااادو ال ماااأنيناااة 

ليجية والعربية عموما  من أمير ا األوبامية على النحو الخ
المااأمو ا فااالوعود  ثيرةا وحتى األكثر معقوليااة منهااا دائم 

 التملصا
ولقد مرت فترة شااااعر فيها الخليجيو  أ  الرئيس أوباما 
على أهبة إبرام  ااااارقة مع إيرا  على حسااااااب إساااااتقرارهمي 

ها بل إ  مالحظات ر ينة وقو ة في هذا الخصوص سمع
بن عبدالعز زا وحتى  هللا الرئيس من الملك والراحل  عبد

في موضااااااااااااوع سااااااااااااور ا  ا  الرئيس أوباما خاره ما  جري 
التلااااااااااااااور في شاااااااااااااأنهي بل إ  قادة الخليج يرو  أنه خذ  
را تهم إلى الحل المناسااار لألزمة الساااور ة وأنه في سااابيل 
إسااترضاااء إيرا  إسااتدار سااياساايا  ولم يتصاارف عسااكر ا  بما 

ل األزمة ال ت و  إلى حد أنه ساايغادر البيت األبيض  جع
واألزمة على تراقاما وفي هذا إحراه للرا ة الخليجية التي 

لت على جنيس  و  الصااااااااااااااايغاة تنهي األزمة  1صالماا عو 
وتباادأ تبعااا  لااذلااك مرحلااة إعااادة مااا أمعن النظااام تاادميرا  بااه 
وإعاااااادة الجموع الناااااازحاااااة بااااااأللوف إلى د اااااارهم وحقولهم 

 مالهماوأع

 –من هنااااااااا  جوز اإلفترا  أ  القمااااااااة األمير يااااااااة 
الخليجيااة لن تكو  فقن إلبالغ قااادة دو  مجلس التعاااو  
أ  عليهم أ    مئنوا وأ  أمير ااا وحليراااتهااا لن تاادع إيرا  
تمتلاااك القنبلاااة النوو اااة فهاااذا  الم قيااال على المألي وإنماااا 
ساااااااااااااااي ااالبونااه وليس   لبو ي بتنريااذ وعود ق عهااا أمااامهم 

ممارساااااااااة الدور الذي ينقل ساااااااااور ا من المأسااااااااااة الراهنة وب
ع أفْاالي خصااو ااا   للساانة الخامسااة على التوالي إلى وضااس
أ  التلكؤ من جانر اإلدارة األمير ية سااااااه ل أمر المعالجة 
العساااااااااااااااكر ة من جانر النظام لألزمة وأتاح بذلك المجا  
أمام  زوات تكرير ة لساااااااااور ا تاكمل ما بدأي النظام وما زا  

ي حق البلاااااااااااااار والحجري  ما ال بد ساااااااااااااات البه بحساااااااااااااام ف
الموضوع الرلس يني بحيا ال  قتصر الدور على التذ ير 
بأنه مع الحل على أسااااا  الدولتين وإنما إسااااتبدا  التذ ير 

ل وخ وات تنريذ ة  وأما ا «مبادرة السااااااااااااااالم العربية» لبرعس
بالنسااااااااااااابة إلى لبنا  فإ  أي إتراق للموضاااااااااااااوع النووي مع 

دو  إنهاء الهيمنة من جانبها أحيانا  مباشرة وفي إيرا  من 
 «هللا حزب» بمعظم األحيااا  عن صر ق عمقهااا المتمثاال 

ساايابقي لبنا  أسااير التالعر بصاايغته وإسااتقراريا ومثل هذي 
ر ما هي عنصر  الم الر هي لمصلحة الرئيس أوباما بقدس
صمااأنينااة للعرب الااذين  عيلاااااااااااااااو  في ظاال هواجس إقحااام 

ي لدو  الخليج في أمر  انوا ال يتصاااااااااااااورو  النظام اإليران
أ  تصاااال الحا  بإيرا  إلى أنها وهي تاراو  على النووي 
ز اللغم الحوثي لكي  كو  برسااام المقا ْاااة عند  كانت تجهِ 

تساااااااااتبق  «عا ااااااااارة الحزم»البحا في الحلو ي ثم جاءت 
 ذلك المخ نا

أما لماذا الم الر التي نلاااااااااير إليها وبالذات ما يتعلق 
ع اللبناني واألزمة السااااااااور ة والموضااااااااوع اليمني بالموضااااااااو 

وقبل ذلك الموضااااااااااااااوع الرلساااااااااااااا يني األكثر إلحاحا ي فأل  
أوبااماا في مرحلاة العاد العكساااااااااااااااي للمغاادرة وحتى ال  لم 
 سااجل لتار   الرئاسااة األمير ية إنجازا  مبهرا اا إال  إذا  ا  
ير  في التوجه نحو الت بيع مع  وبا بأنه إنجازا وحيا 

الحاااالت العااالقااة التي تنتظر الرئيس األمير ي المقاادام أ  
كثيرة فإ  الرر اااة موجودة و كري البدء برر اااة الموضاااوع 
الرلسااا يني لكي يدخل الرجل التار   ذلك أ  هذي الرر اااة 
تجعل ببية الموضااااااااااااااوعات العالقة قابلة لننجازا وهو في 
مثل هذا اإلقتحام لن  كو  خاسااارا  في أي حا  أل  ساااائر 

صراف محتاجة مثله إلى تساااااااااو ات بدءا  بإيرا  التي لوال األ
الحاجة إلى تسااااااااو ة لما  ا  أمكن التو اااااااال إلى  اااااااايغة 
لنتراق الذي في حا  تنريذي بأمانة تكساار إيرا  نرسااهاااا 
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 وت مئن تبعا  لذلك نرو  الجميعا
 2015أبريل )نيسان(  16 -«الشرق األوسط»صحيفة 

   

 «صرهللايمانية ن»قراءة هادئة في 
كناااات من بين  ثير ن من أبناااااء األمااااة أتمنى لو أ  

الساايد حساان نصاار هللا نأ   «هللا حزب» األمين العام لااااااااااااااااا
بنرسه عن معظم ما سمعناي  قوله في حق المملكة العربية 
و الكالم الكثير الخلونة لمن  السعود ةي أو على األقل بترس

عو  هم في الصاااااااااااااااد الثاني أو الثالا أو أولئك الذين يبر 
في اإلساءات في حق  خر نا ونقو  ذلك على أسا  أنه 
كزةيم حزب يابقي لنرسه أمر تخفيس منسوب الخلونة في 
لاات من الساااااااااااااااوء إلى  خ اااب الحق تكو  فيااه األمور تبااد 

 األقل سوءا ا
ه من خال  مقاااالاااة في  تاااا هاااذا التمني سااااااااااااااابق أ  أصلقس

وبعنوا   2015-4-1واألربعاء  اللبنانية «اللواء»  ااحيرة
 فهد الملك «صائد» من اللاااااااااارةية ترميم قمة في تأمالت

  مصااااااادوما  من هذا النهج سااااااالما  الملك «عا ااااااارة» إلى
 ير البعيد النظر للسااااايد حسااااانا وأما معاودة اإلشاااااارة إليه 

 16يوم الجمعاااة  «الخ باااة اليماااانياااة» فأل  ماااا قاااالاااه في
نيساااااااااااااااا  مدعاة لنساااااااااااااااتهجا ي ذلك أنه في معظم أبر ل/

كل أر  » لو أنه قائم على مقولةمْااااااااااااااامونه يبدو  ما 
ي أكثر من أ   كو  وقراااة «كربالء و ااال يوم عااااشاااااااااااااااوراء

تعاصافية مع صيس  مني هو إذا جاز التلااااابيه توأم ال يس 
 «اهللا حزب» اللبناني المتمثِ ل با

ليسااااااات ب لر من مرجعية ال يريسن « الخ بة»ولو أ  
صااااااااارة ونعني بها إيرا  وجاءت مبادرة من التوأم اللبناني لن

التوأم اليمنيي لكانت في هذي الحا  تحتاه بالنسااااااااااااااابة إلى 
الصاااااايا ة إلى جلسااااااة من التلاااااااور الذي  رْااااااي إلى أ  

تستوجر اإلسقاطا أما  «الخ بة» ةبارات  ثيرة وردت في
وأنها جاءت تكليرا  فإ  ال رف المكلِ د وهو هنا المرجعية 
 اإليرانية ساااااااااااااتكو  في مرحلة ما بعد إساااااااااااااتقرار الوضاااااااااااااع

ِمن الذي قيل ما دامت قيلت بلسااااااا  عربي ضااااااد  «ئةبر »
صرف عربي بإ حاء فارسيا وفي هذي الحا   صبح القائل 

 خاره الملهدا
 «الخ بة اليمانية» وما هو مدعاة لنستهجا  أ ْا  أ 

التي قيلت باللسااااااااااا  العربي لم تأخذ في اإلعتبار أنه ليس 
حر في السعود ة إيرانيو  لكي تتأثر أوضاعهم لو أ   ا

وقاااائلهاااا  اااا  أحاااد رموز النظاااام اإليرانيي في « الخ باااة»
حين أ  هناالاك بْاااااااااااااااعاة ألوف من اللبناانيين  عملو  في 
مد  المملكة وسائر المد  الخليجية وللمرء أ  يتصور أي 
ملاااااااعر إنتابت نرو  هؤالء وهم  ساااااامعو  أو  لاااااااهدو  
السي د حسن  قو  من الكالم ما هو أشبه بالقذائد في حق 

المالذ التي  حققو  من خال  العمل فيها إسااااااااااتقرارا   الدولة
لهم ولعائالتهم في لبنا  حيا ال إساااااااااااتقرار وال أعما  أل  
ضااااااجيج الملااااااروع اإليراني ومت لبات هذا الملااااااروع  علو 
على  ااااااوت الحاجة الماسااااااة إلى اإلسااااااتقرارا وهذي الميزة 
للساااااااااااااااعود ة ودو  الخليج ال تقابلها حالة مماثلة في إيرا  

ليس هناالاك لبناانيو   عملو  في الماد  اإليرانياة وال حياا 
 خ ر في با  أي شااااب لبناني عندما يتخره من الجامعة 
أنه سااااايايمِ م وجهه شااااا سر إيرا  للعمل فيها وتأمين مدخرات 
لمساااااااااااااتقبله وتحو ل بعض الما  إلى األهل في لبنا  لكي 
يواجهوا شااااااااظد العيش أو يؤسااااااااسااااااااوا له بيتا  أو ليسااااااااددوا 

لمدار  التي يتلقى فيها الِعلسم أشاااااقااي أو شااااابيقاته أقسااااااط ا
الذين ما زالوا في أعمار الدراساااااااااااااااةا وما هو معروف أ  
الذين  قصااااادو  إيرا  من اللبنانيين هم فقن الذين يزورو  
المراقد وفي هذي الحا  فإنهم ينرقو  الما  في إيرا ا  ما 
ة  قصاااد إيرا  بعض الذين يلتحقو  بحوزات للدراساااة الديني

المذهبيةا ومثل هذا األمر  ا  حا ااااااااااااااال  في الماضااااااااااااااي 
م اللاااي وقيام الحكم الثوري الديني  كس ل بعد إسااقاط حا وَتوا ااَ
مع إضااااااااااااااافة نوةية جديدة من قا اااااااااااااادي إيرا  هم أفواه 
اللااااباب الذين يتم إ رادهم لتلقسي دورات تدر بية ثم تحو لهم 

األحزاب التي تحلق في الرْاااااااااء « جيول»إلى جنود في 
في « أنصااااااااااااار هللا»في لبنا  و« هللا حزب»يراني مثل اإل

اليمن و ااااااااذلااااااااك في أحزاب إيرانيااااااااة الهو  في البحر ن 
والكو اات والعراق لم يتم بعااد إقتحااامهااا مياادا  التغيير بغير 

 التي هي أهدأ وأحسنا
في ضااااااااوء ذلك  كو  السااااااااي د حساااااااان بالذي قالهي و نا 

من نتمنى أ  ال  قولااااهي يتساااااااااااااااباااار بق ع أرزاق األلوف 
 اللبنانيين مع أ  ق سع األرزاق ِمن ق سع األعناقا

وفي مساااألة اإلساااتهجا  أ ْاااا ي رب ا  بما قد ينلاااأ عن 
للسااااااااايد حسااااااااان من التداةيات في حق « الخ بة اليمانية»

األلوف من العاملين في المد  السااااااااااعود ة وسااااااااااائر المد  
الخليجية وإساااااات رادا  بعلاااااارات األلوف أفراد عائالت هؤالء 

بلتى محافظاته بمن في ذلك الجنوب والْاحية  في لبنا 
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الجنوبية من العا ااااااااااااااامة بيروتي ثمة نق ة بالغة األهمية 
تسااااااااااتوجر التسااااااااااجيل وهي أنه من الناحية الجغرافية تبدو 
السعود ة هي التي تاحادد اليمن وليست إيرا  وأنه إذا  ا  
ذ الحذر في الحساااااااااااااابا  فإ  السااااااااااااااعود ة هي  ال بد  من أخس

لى بهذا التي « العا اارة» الحذر فْااال  عن أنها بااااااااااااااااا االوس
رأتهااا مجر د إساااااااااااااااتباااق لمااا هو أعظم ق عاات ال ر ق على 

حوثية من حيا اللاااااااااااااكل لكنها إيرانية من حيا «  زوة»
الغزوة »المساااااااااااااااتتر من األسااااااااااااااالحااة والقواتي وتكو  مثاال 

امياااة للكو ااات التي إنتهااات  وارث على الجميع « الصاااااااااااااااااد 
لمن قة بصااااايغة إنقاذ وإساااااتحْااااارت أمير ا وحلراءها إلى ا

موقد إنتهى إحتال  إرادات ثم جعلااااه الزعماااااء العراقيو  
امي البعثي إحتال   الذين تم  إحاللهم محل العهد الصاااااااااااااااد 
أر  وإرادات معا ا وعندما  كو  الجوار على النحو الذي 
ل ال رف  هو عليه بين الساااااااااااااااعود ة واليمن  صااااااااااااااابح تدخ 

ل حتى إذا  ا  المرتاب واجبا  يؤد ه ضاااااااااااد ال رف المتدخ
له ما زا  في صور النوا ا المبي تةا  تدخ 

وثماااة روابن بين الساااااااااااااااعود اااة واليمنيين أقو  من أي 
روابن بين دولة عربية وشااعر دولة شاابيقةا فري السااعود ة 
و اااااااااااااااال بعض اليمنيين من شاااااااااااااااتى المحاافظاات ماا بين 
حْااااااااااااارموت و ااااااااااااانعاء إلى مرتبة رجا  األعما  الكبار 

انت السااااااعود ة مقصااااااد علاااااارات اللااااااأ ا وفي إسااااااتمرار  
ل  األلوف من اليمنيين الباااحثين عن العماال في ماادنهااا ونيااس
درجة من اإلساااااااااااااااتقرار المرقود في بلدهما ولوال التداةيات 
الناشئة عن بعض المواقد  ير المحسوبة من جانر أهل 
الحكم اليمني في حرب الخليجي لماااا  اااانااات الساااااااااااااااعود اااة 

يين حالهم في إضاااااا رت إلى إبعاد بْااااااعة ألوف من اليمن
ذلك حا  ما قد  صاااير أقرانهم من اللبنانيين نتيجة العتمة 

للسيد حسنا « الخ بة اليمانية»التي ستنلأ عن تداةيات 
ولكن إبعاد األلوف من اليمنيين لم  ساااااااااااااااتتبعه عدم إهتمام 
المملكة بأحوا  اليمن لكن سااااااااااوء إدارة اإلهتمام من جانر 

م  صاااااااااااااااااار في مراكز قو   منيااااةي جعاااال مردود اإلهتمااااا
 مصلحة َمن هم سبر العلة اليمنيةا

نكرر فيما ال تلوح في األفق إمكانية بوادر إنرراه عن 
صر ق اإلقتناع بالحل  أتي بالحوار أوال ي أننا  نا نتمنى لو 

لم تالق من جانر السي د حسن الذي « الخا بة اليمانية»أ  
على حااد  مااا نعلمااه ال  عرف اليمن تمااام المعرفااةي  مااا ال 
 عرفه أولئك الذين  انوا  صاااغو  إلى خا بسته وأولئك الذين 
كااانوا حيااا يتوزعو  على المقاااعااد يرفعو  األذرع هاااترين 

 مهلِ لين مكبِ ر ن لموضوع  جهلونه جملة وترصيال ا

وعلى ر م أ  ما تمنيناي حدث عكساااااااااااهي فإننا نر  في 
حا   ا  الساااااي د حسااااان حر صاااااا  على لبنا  قبل اليمن أ  

ناسااابة في يوم ليس بالبعيد و  ر  بكالمي  ساااتأنس  غتنم م
قبال قولاه ببعض ِحَكم اإلماام علي  ر م هللا وجهاهي اللهير 

وما حوته من  الم بلغ « الخا بة اليمانية»الناشااااااااااااااا  عن 
بخلاااااااااااااااونتااه حااد  اإلسااااااااااااااااااءة إلى بلااد لااه على  اال العرب 
والمسااااااااااااااالمين وقرااات  ر مااة ونتمنى أ  ال ينتهي رد  فعاال 

للسااااايد حسااااان « الخ بة اليمانية»على  اللاااااعر الساااااعودي
خصاااااااااااااومة وثارات مختَزنة  تلك التي في نرو  بْاااااااااااااعة 

« هللا حزب»ماليين سااااوري ما زالوا في حيرة من أمر دور 
في األزمة الساااااااااور ة و يس أ  زةيم الحزب بد  أ   كو  
اري ما زا  للسنة الرابعة  مرجعية نا حة ألهل النظام البل 

الااذي ير  الكااارثااة الساااااااااااااااور ااة  على التوالي يتخااذ الموقد
و أنما هي حالة من حاالت ساااوء التراهم ال تساااتوجر  ل 
هذا التهو ل لهاا ثم  قتحمي حتى ال   الما ي  مار أزمة 

 هي أشد تعقيدا  مما  ظنا
وهنا  صااابح إساااتئنا  الساااي د حسااان ببعض ِحَكم اإلمام 
علي أكثر من ضاااااااااااروريي إذ بذلك  ساااااااااااتعيد الرونق الذي 

بل علااااااااار سااااااااانينا وحيا أنني  لما إساااااااااود ت كا  عليه ق
الدنيا العربية واإلساااااااااالمية أاقلِ ر في نهج بال ة هذا اإلمام 
الهااادي المصااااااااااااااالح النقي التقي في الزمن الغااابر الااذي ال 
 ساااااااااتهدي برااي بعض أئمة الزمن الحاضاااااااااري فأجد النرس 
ترتااح وت مئن والقلار يهادأ بعاد خرقاا  نااشااااااااااااااا  عن هاذا 

«  الرتاااااااااو  »أو ِتلكام « خ بااااااااةال»التصااااااااااااااار ح أو تلااااااااك 
والتنظيراتي فإنني أضاااع على الورق بعض أقوا   ااااحر 
النهج البليغ عسااااى يتأمل فيها السااااي د حساااان الذي بالغ في 
اإلساااااااااااااااتعداء إلى درجة أننا بتنا في حيرة من أمر زعامتهي 

 وهذي األقوا  هيا
راب  فتنة أثارها قو ي وراب  نا سق أحساااان فيه الصاااامتي 

نيت من لرظةي وراب   الم أنرذ من سااااااهام وراب  حرب *  جا
* الموعظة نصاااااااااايحة  ال  سااااااااااتغني العاقل عن الملاااااااااااورة

ح  التحذير  * ال نعمة أجل  من التوفيق شاااااافية * ال ناصاااااس
* إحااذروا األماااني فااإنهااا منااا ااا محق قااةي  وال ةبااادة  ااالتركر

وإحذروا الغْااااااااااااااار فإنه نار ماحِرقةي وإحذروا الترر ن فإنه 
* َمَن نصاااااااااااح نرساااااااااااه  * ال ةبادة  التركر مالمةيوجر ال

*  * في اإلساااااتلاااااارة عين الهدا ة كا  جديرا  بنصاااااح  يري
ي ومن خالد  من نَصَحَك فقد أنجَدو * َمن إستبد برأ ه ز  

ا  أنظرهم في العواقاااار الناصاااااااااااااااح هلااااك *  * أعقاااال الناااا 
* إ او والغْاااار فأوله جنو  و خري  اإل اااارار شاااار  الراء
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* جميااال  عاااداء  يااادا  َمن أظهر عاااداوتاااه* أوهن األ ناااَدم
 القو  دليل وفور العقلا

 اااااااااااا
بن أبي صالر اإلمام   ا لعظمة  الم ساااايد البلغاء علي

الخ بة »الهادي إلى سواء السبيلا و ا لعظيم  دمتنا من 
لساااااااااااااااياد المقااومةي أبو هاديي التي ربماا تجعال « اليماانياة

 السبيل إلى اإلستقرار  عر المنا ا
 اا وال حو  وال قوة إال  باهللاا

 2015أبريل )نيسان(  30 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 الهالالن المحلوم بهما
بعد أ ام بعيدة سااانسااات لع را ة الهال  ونبدأ في ضاااوء 
الرا ة أو بموجر إحتساب األ ام  و  ظاهرة الْباب في 
سااااماء المن قة تحجر تلك الرا ة المحببةي شااااهر الصااااوم 

م الملااااك سااااااااااااااالمااااا أعااااادي  بن  هللا على قااااائااااد مرحلااااة الحزس
عبدالعز ز بموفور الصااااااحة إلسااااااتكما  فوز خارصة صر قه 
التي تروم اإلسااااااااااااتقرار لألمة وباإلسااااااااااااتقرر  أخذ اإلزدهار 

 صر قه إلى األمةا
ر نرساااااااااااه لليوم  وفي الوقت الذي يبدأ المسااااااااااالم  حْاااااااااااِ 
 المبارو  خترق جنرا  الحر  الثوري اإليراني اللواء محمد
علي جعرري هاااذا التحْاااااااااااااااير الوجاااداني بكالم قاااالاااه يوم 

في مناسبة إحترالية في إحد   2015مايو/أ ار  8الجمعة 
ل من حيا  «سااااامنا »مد  محافظة  شااااارق صهرا  و لاااااكِ 

المعنى والمغز  تأكيدا  لكالم سابق لمستلار الرئيس حسن 
روحانيي علي يونسااااااااي حو  المسااااااااح الحدودي  ا  أوردي 

مبدأ إحترام سااااااااااااايادات األوصا  يوم  في تصااااااااااااار ح يتجاوز
إ  إيرا  اليوم »وجاااء فيااها  2015مااار / ذار  8األحااد 

أ اااااااابحت أمبراصور ة  ما  انت عبسر التار   وعا اااااااامتها 
بغداد حاليا ي وهي مر ز حْاااااااااااااااارتنا وثقافتنا وهو تنا اليوم 

جغرافيااة إيرا  والعراق  ير قااابلااة  كمااا في الماااضااااااااااااااايااا
لة للتركيكي لذا إما أ  نقاتل معا للتجزئة وثقافتنا  ير قاب

الرر ق  حيي  لوقبل يونسي  ا  هناو تصر ح ا «أو نتحد
رحيم  اارويي المسااتلااار العسااكري للمرشااد خامنئي والقائد 

مايو/أ ار  4الساااااابق للحر  الثوري اإليراني  يوم السااااابت 
إ  حااادود إيرا  الغربياااة ال تقد عناااد »جااااء فياااها 2014

بل تصااااال  -ة  ربي األهواز على الحدود العراقي-شااااالمجة
إلى جنوب لبنااااا ي وهااااذي المرة الثااااالثااااة التي يبلغ نروذنااااا 

 ا«سواحل البحر األبيض المتوسنااا
في الكالم الجديد الذي يتوقع المرء سااااااااااماع المز د منه 
 قا  في إحتراليات أو في خا ر  ااالة الجمعة على نحو 
دنا بعض جنراالت الحر  وبعض شااااايو  الحوزاتي  ما عو 

ا  اللواء جعرري في مؤتمر تكر م ذ ر  ثالثة  الف قتيل ق
ع الهال  » إ  نظام الهيمنة الغربي بات  خلاااااااااااااااى توسااااااااااااااا 

د المسااااااااااالمين في  اللااااااااااايعي في المن قة والذي  جمع و وحِ 
ه  الساااااايس  إيرا  وسااااااور ا واليمن والعراق ولبنا  وألنه موج 

وفي محاولة منه إلقناع ا «في قلر الكيا  الصاااااااهيونيااا
امعين الحاضر ن واولئك الذين خاره إيرا  فإنه أوضح الس

 علم »باإل حاء  يس ساااااااااايولد هذا الهال  قائال  حو  اليمن 
األعداء أ  إليرا  تأثيرا  في اليمن من دو  أ  تقوم بتدخل 
مباشاااار فيه حيا ينترض اللااااعر اليمني بنرسااااه و وا اااال 
م صر ق الثورة اإلسااالمية واللااهداء واللااعر اإليراني العظي

إ   ل قو  العالم قد إ اااااااااا رت اليوم »و «و قتدي بهمااا
م ونمو اللااااااااااااعر اليمنيي لكنها  ير قادرة  للوقوف أمام تقد 
على ذلكي والرْل  عود إلى قوة اإلسالم والثورة اإلسالمية 

ر أهداف اللهداء في العالمااا  ا«اإليرانية في نلس
إ  »وزاد منسااااااااوب اإل حاء فقا  حو  سااااااااور ا والعراق 

ا  نظ مت مئة ألد من القوات اللعبية المسلحة المؤ دة إير 
للنظام السااوري وللثورة اإلسااالمية ضااد المعارضااة السااور ة 
وذلك في إصار جبهة المقاومةا  ما أ  إيرا  سااااااال حت مئة 
ألد من اللااباب الثوري والمؤمن في قوات الحلااد اللااعبي 
التي قاتلت وأوجدت ر ااااااااايدا  عظيما  للدفاع عن اإلساااااااااالم 

 ا«والثورة اإليرانية في المن قةااا
ما  قصاااااااادي اللواء جعرري من  المه عدا تأكيد التدخل 
اإليراني بالعتاد والرجا  والما  في اليمن وساااااااااور ا والعراق 
والادور الممااثال الاذي ال  حتااه إلى تاأكياد باالنساااااااااااااااباة إلى 
لبنااااااا ي هو أ  إيرا  تخ ن لت و ق الخليج وأ   لمااااااة 

ي واقع األمر صوق ومن دو  أ  هي ف «الهال  اللااايعي»
 ستوقرها هذا الكم الهائل من الكوارث التي يتسبر بها هذا 
لام في الدو  األربع العراق وساااااااااااور ا واليمن  الملاااااااااااروع الحا
ولبنا ا وهو بتحديدي تنظيم مئة ألد شاااااااااااااااخص للقتا  في 
اليمن وسور ا مع عدم اإلشارة إلى مئة ألد من أجل لبنا  

 عددا  وعتادا ا «هللا حزب»خال   فأل  األمر محسوم من
قاد  اأخاذ البعض  الم اللواء جعرري على  ير محماال 
الجد وعلى نحو ما حصااااااااااااال ساااااااااااااابقا  مع الكالم الذي قيل 
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باللسااا  اإليراني في موضااوع الحدود التي تنتهي بالناقورةا 
لي للرعلا ونجد أنرسااااااااااااااانا  لكننا نر  أ  القو  هو تمهيد أو 

ثائبية اللااااخصااااية فقرة من  ار ا  نسااااتعيد من المقتنيات الو 
في لبنا  قبل ثالثين سنة وحينها  ا   «هللا حزب»أ دري 

الساااااايد حساااااان نصاااااارهللا هو الثالا بين شاااااايو  الحزب بعد 
ةبا  الموساااااوي الذي إساااااتلاااااهد و ااااابحي ال ريلي الذي 
إنلق ألنه أستابعد وجر  إختيار نصرهللا أمينا  عاما  للحزب 

 صااير المساالمين في أفغانسااتا   ما»بدال  منها والرقرة هي 
أو العراق أو الرلبين أو  يرهاااا نتحرو لمواجهتاااه إن القاااا  
ر الربيه  من واجر شااااااااارعي أسااااااااااساااااااااا  وفي ضاااااااااوء تصاااااااااو 

ر ما  قوله اللواء جعرري في ا «القائدااا وهذي الرقرة ترسااااااااااااِ 
شاااأ  التدخل في بالد الخر نا  ما تؤ د صبيعة الملاااروع 

 بصبيعتاااه باااأناااه  كتمااال  اإليراني الاااذي إختصااااااااااااااار جعرري 
 ا«الهال  الليعي»

للثورة أ  تْااااااااااااااع ملااااااااااااااار ع ولقادتها أ  يتسااااااااااااااع أافق 
أحالمهما ولكن األحالم تنتهي أحيااااناااا   وابيس عنااادماااا ال 
لسم ساااااااااااابق  ا   تكو  مبنية على واقعيةا وهذا حصااااااااااال لحا

لام  الهال  »بااالنوةيااة نرساااااااااااااااهااا من حيااا عاادم الواقعيااة لحا
 ا«الليعي

لام  عود إلى األربعينات عندما أسااااااااااااااس أن و   ذلك الحا
ساااعادة ولبناني مسااايحي أرثوذ ساااي  المهاجر إلى الوال ات 
المتحدة حزبا  ساااااااام اي الحزب القومي السااااااااوري اإلجتماعيا 
كا  شاااااااااااااااعار الحزب زوبعة حمراء اللو  و ا  وفق را ة 
أدرجهاااا في أدبياااات بين  تااااباااات ومؤلراااات إحاااداهاااا  تااااب 

سور ا الكبر  التي هي في  يدعو إلى وحدة «نلوء األمم»
مرهومه تْاااااااام سااااااااور ا ولبنا  والعراق واألرد  وفلساااااااا ين 

دة  وأدره لهذا ا «الهال  الخصااااااااااااير»تاكوِ   مجتمعة وموح 
الهال  من باااااب اإلبتكااااار اللرظي جز رة قبرص فباااااتاااات 

 ا«الهال  الخصير ونجمته قبرص»التسمية 
بسااااااابر وصأة اإلساااااااتعمار واإلنتداب لقيت را ة ان و  

عادة في لبنا  ونوعا  ما في ساااور ا واألرد  شاااعبية بمثل سااا
اللااااااااااعبية التي حظ بها عبدالنا اااااااااار في السااااااااااتينات وفي 

 في لبنا ا «هللا حزب»بعض دو  المن قة ثم لقيها 
كاااناات الركرة جاادياادة وإساااااااااااااااتهوت شااااااااااااااارائح من جميع 
ال وائد على أسااااااااا  أ  هذي العقيدة ضااااااااد ال ائفية ولذا 

ن ي والمساالم اللاايعي والمساالم الدرزيي رأينا فيها المساالم السااا
كما رأينا المسااااايحي الماروني إلى جانر األرثوذ ساااااي إلى 
جانر الكاثوليكيا وهؤالء في معظمهم  انوا في حيرة من 
أمر قبرص النجمة للهال  الخصااااااايري ثم دخلت الحر ات 

السااااياسااااية تنتج أحزابا  تر  أ  الوحدة هي العربية وليساااات 
رها في إجتزاء بعض دو  األمة    «هال  خصااااااير»وحصااااااس

نجمته قبرص التي هي مز ج بين د انتيسن مساااايحية يونانية 
 ومسلمة تر ية وال أثر للعرب فيهاا

بعدما رأ  ان و  ساااااااااااااااعادة هذا اإللتراف حوله وعلى 
نحو ما حصاااااال لثورة الخميني بدأ   مع بالساااااال ة األعلى 
عن صر ق السااااااااااااالح وتدبير ثورة ضااااااااااااد النظام في لبنا ا 

األمر إلى إعتقاله في دملااااااااااااق وتسااااااااااااليمه بموجر وإنتهى 
يوليو/تموز  7 اااااااااااااارقة إلى لبنا  حيا تمت يوم الخميس 

محاكمة ساااااااار عة له وإعدامه ليال  رميا  بالر اااااااااص  1949
 في ساحة تمر ن تابعة للجيش اللبنانيا

إنتقم محااازبو أن و  ساااااااااااااااعااادة أخ ر إنتقااام لااه حيااا 
عما   إ تالوا رئيس الحكومة ر ا  الصاااااااااااااالح قرب م ار

التي  ا  يزورها وتوجه ليساااااااتقل ال ائرة عائدا  إلى بيروت 
ثم تنااااثروا وإنتهى بهم األمر إلى أنهم بااااتوا مناااذ ربع قر  
م األسااد اإلبن بعد األب وباتوا جزءا   كس  حلقو  في فْاااء حا
من الحلد الذي بدأت إيرا  الحر  الثوري التسااااااااااو ق لها 

الهال  » واألرجح أناااااااه ساااااااااااااااينتهي إلى ماااااااا إنتهى إلياااااااه
لسم في زمن ال مجا  فيه لغير الواقعية  «الخصااير مجرد حا

وعدم ال مع والتعاصي مع الخر ن بصااااااااااااااايغة التدخل أو 
التحرلااا أو باإلخْااااع حتى إذا إساااتوجر األمر تدمير 

 البالد على رأ  العبادا
 2015)أيار(  مايو 13-« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 الفتنة أشد من القتل 
 ة أشد من الفتنةوالشتيم

هنالك زوار  سااااااتْاااااايرو  أنرسااااااهم في لبنا  ومن دو  
سااااااااااااابق ترتيباتي ومن هؤالء على ساااااااااااابيل المثا  الد تور 
علي أكبر واليتي مسااااتلااااار اللااااؤو  الدولية للمرشااااد علي 
خامنئي وقبل ذلك رئيس لجنة األمن والسااااااياسااااااة الخارجية 
في البرلمااااااا  اإليراني ومجلس اللاااااااااااااااور   عالء الاااااادين 

جورديا هاذي الز اارات تحاادث في أجواء مسااااااااااااااالساااااااااااااااال برو 
بن  الصااااادمة اإليرانية الناشااااائة عن إساااااتباق الملك سااااالما 

م» بعبدالعز ز لما هو أعظم وترلااااااااااااايله   «عا ااااااااااااارة الحزس
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الحلقة األكثر خ ورة في الملااااااااااااروع اإليراني وهي ت و ق 
 السعود ة والتمدد إلى سائر الكيانات الخليجيةا

 2015ماايو/أ اار   18ثنينحال الاد تور واليتي يوم اإل
على أسااااا  أ  لبنا   «لبنا  اإليراني الهو  »ضاااايرا  على 

حد قة متوسااا ية للنظام اإليرانيا ومن باب المساااايرة عر ه 
المغلوب على أمر إثنتيسن من  «لبناااااااا  الااااااادولاااااااة»على 

رئاسااااااااتها ورئاساااااااة البرلما  ورئاساااااااة الحكومة  فيما الثالثة 
الغير منذ ساااااااااااانة نتيجة أ  ورئاسااااااااااااة الجمهور ة  في ِعلسم 

الجهة الرا رة الرم إللتهام المنصاااار اللااااا ر ال تزا  تأمل 
باإللتهام حتى إذا توا اااااال تمديد الرراغ ساااااانة أخر  ما دام 
اللبنااانيو  إعتااادوا على بلاادهم خاااليااا  من رئيس الجمهور ااة 

 وهو أمر  ير مسبوق في أي من دو  العالما
و دولي لبنا  أ  يزور أي مسااااااااااؤو  عربي أو إقليمي أ

ز  ر  و  الز ااارات المتبااادلااة تعزِ  فااإ  ذلااك أمر مساااااااااااااااتحااَ
أوا اااااااار العالقاتا لكن الذي  حدث بالنساااااااابة إلى إخواننا 
أهل الثورة اإليرانية أنهم  أتو  في الغالر لرمي المز د من 

أ  ز اراتهم هي إل غار الصاااااااادور  االنارا  مالح ر على 
دا  الساااااوري ضاااااد من ميدانهم الوحيد في المن قة بعد المي

كل ما من شاااااااأنه أ   جعل القلوب تتللد والمصاااااااالح بين 
 ماإلساااااااااااااااتقرارا ثلبنا  ودو  الخليج بالذات ال تبلغ مرتبة 

إنهم  اااأتو  بمرردات ال تليق باااالثقاااافاااة اإلساااااااااااااااالمياااة  و  
القااااائلين ين لقو  في نظااااامهم وصروحاااااتهم من األدبيااااات 

على أنهم  اإلساااالمية وتأتي مررداتهم تجعل المرء  صااانرهم
 من الخارجين على األ و ا

ثم إ  مبااااادأ الز اااااارات باااااالاااااذات ال يراَعى من الزوار 
اإليرانيين بمعنى إمااااا أ  تكو  صااااارئااااة ألمر ال  حتماااال 
التأجيل وإما تلبية لدعوة رساامية وفي سااياق قاعدة التلاااور 
المتباَد ا ونقو  ذلك على أسااااااااااا  أنه من النادر أ   قوم 

نانية بز ارة إلى إيرا  لكي تسااااااااتبيم مسااااااااؤو  في الدولة اللب
 ظاهرة اإلصالالت اإليرانيةا

  «لبنااااا  اإليراني الهو  »في أحاااادث اإلصالالت على 
كا  الد تور واليتي موضااااااااااع تسااااااااااااالت من اللبنانيين في 
أكثر تهم بمن في ذلك ال يس اللااااااااااااااايعي السااااااااااااااااكت على 
أوجاعه من إقحام أبناء ال ائرة في الصراع الداخلي الدائر 

سور اي وخلية هؤالء من يوم يتحو  فيه السور و  إلى  في
منتقمين من اللااااااااااااااايعة في عقر ضااااااااااااااااحيتهم وحيا قراهم 
وبلاداتهم وحتى إذا هم ذاهبو  إلى دملاااااااااااااااق للتبرو بز ارة 
مقام السااااااااااااااايدة ز نر واإلعتذار منها على ما فعله بعض 
ل ال من ق له وبالتالي  لها ذر عة لتدخ  قادتهم بها لجهة جعس

را وصبيعة التسااااالت تلك هي حو  هذا اإل اارار ال موج
حتى من الذي  لغل منصر المستلار للمرشد وفي لبنا  
المبتلى بأعقد أزماته على رمي المز د من الح ر في نار 

الصااااااالحية في اليمن المحسااااااوبة -أوقدتسها المغامرة الحوثية
م»بدقة لجهة التحرل بالسااااااعود ة وجاءت   «عا اااااارة الحزس

هذي الناري بعدما لم  أخذ هذا النظام اإليراني تحاو  إصراء 
ههااا عبسر  بمباادأ التلاااااااااااااااااور فال يتجاااوب مع دعوة  ااا  وج 

  وز ر 2014مايو/أ ار 12مؤتمر  اااااااااحافي ويوم اإلثنين 
الخارجية السااااعود ة إلى نظيري اإليراني محمد جواد ظر س 
أي قبل حوالى سااانة من اإلنصاااراف المهير لألمير ساااعود 

زاري إلى الواجر اإلشااااارافي واإلساااااتلااااااريا من الواجر الو 
ن النية  ساااس ولقد حرلت تلك الدعوة بتْااامين األمير ساااعود حا

إ  المملكة العربية السااااااعود ة تر ر بإسااااااتببا  »مثل قوله 
  «الوز ر محمد جواد ظر س في أي وقت يراي مناسااااااااااااااابا ااا

إ  إيرا  جارة للمملكة ولها عالقات معها »وقوله أ ْااااااااااااااا  
 جر أ  تتم تساااااو تها بما يارضاااااي البلديسن وهنالك خالفات 

ل  وناااأمااال أ  تكو  إيرا  ضااااااااااااااامن الجهود المباااذولاااة لجعاااس
وقوله أ ْا  بما  جعل اللبير  رهم  «المن قة  منة ومزدهرة

إ  الم اَلبات بتغيير األوضاااااااع السااااااياسااااااية »من اإلشااااااارة 
واإلجتماةية الداخلية أ ااااااااااااااابحت تأتي من الدو  المتقدمة 

دماااا تظهر إلى الوجود مجااااال  وأ ااااااااااااااابحااات األزماااات عنااا
للتساااااابق على التدخل في اللاااااؤو  الداخلية الذي يز د من 
ي ظااااااهرة اإلرهااااااب التي تعود باااااالْااااااااااااااارر على  ترلاااااااااااااااِ 

ولم يتجااااااااوب ظر س مع الااااااادعوة مكتفياااااااا  ا «الجميعااا
سااااااااااعودا بالقو ي إنما بعد ثالثة أشااااااااااهر على دعوة األمير 

 ن«في أو  فر ة سانحة سأقوم بز ارة السعود ة»
هنااااا  جوز اإلفترا  أنااااه في الوقاااات الااااذي  ااااا  من 
األ اااااااااااااااو  الرد على الدعوة بالتلبية وعلى نحو الرد على 
التحية بمثلهاي  انت  رفة العمليات في رحاب المرشاااااااااااااااد 

علي -والحر  الثوري ترساااااااااام خرائن إنقْااااااااااا  الحوثي 
د جهود  عبد هللا  اااااااااالح على اللااااااااارةية في اليمن ونساااااااااس

ومن ا «المبادرة الخليجية»مي مْاااااااانية إنتهت إلى ما سااااااااا 
ال بيعي عناادمااا تكو  الحااا  على هااذا النحو أ  ال يلبي 
وز ر الخارجية اإليرانية دعوة وز ر الخارجية السعود ة  ي 
ر التراجع عنااه و اربااك  ال يلتزم بكالم أو بموقد  صاااااااااااااااعااا
ع اليد على اليمن على نحو ما حدثت الحقا   مخ ن وضاااااااااس

عا ااااااارة »ء ثم جاءت بْاااااااع خ وات على صر ق اإلحتوا
م  تكلد النوا ا وتْع أ حابها في الزاو ةا «الحزس

إلتهام اليمن  «سااااااااااااااينار و» لوأل  تع يال  نوةيا  حدث 
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كخ وة أولى والتمااادد مناااه إلى ببياااة دو  مجلس التعااااو  
بمن في ذلك سااااااااااااال نة عاما  المتوددةي فإ   ثار رد الرعل 

وعدم  «  لبنا  اإليراني الهو »للصاادمة تتمثل في إسااتعما  
مراعاة لبنا  الدولة ر م اإلنتقاص من سااااااااااايادتهاي سااااااااااااحة 
م الذي  لللااتائم ضااد السااعود ة الكيا  واللااعر ورموز الحكس
لوال عا رته أل اب المملكة ما أ اب العراق وتلك مادة 

 الصالحيةا-في جدو  أعما  اللعبة الحوثية
لو  ا  هنالك ِحرسص على إسااااااااااااتقرار المن قة والجوار 

نت إعتمدت إيرا  السياسة التي تاحقق ولو الحد ال ير لكا
األدنى من الوفاقا ولو  ا  في النرس اإليرانية القليل من 
الرحمة لما  انت تصااار على إساااتعما  لبنا  سااااحة تلاااتم 
منها الخر ن وتالرو السائر ن في ملروعها في  راع لن 
ينا  منه جمهور هؤالء ساااااااو  حسااااااااساااااااية مررصة بهم من 

اف المجتمع اللبنانيا  ما لو  ا  أهل جانر ساااااااااااااااائر أصي
م اإليراني ير دو  خيرا  للبنا  وإساااااااااااااتقرارا  صالما إفتقدي  الحكس
لكا  المرشد  ل د مستلاري الد تور واليتي بأ  يتوجه إلى 
لبنا  لكي يؤدي دورا   ماثل في  اااااااااااااااراء نيته ذلك الدور 
الذي قام به في مصاااااار الرئيس عبدالرتاح الساااااايسااااااي ومن 

حزب »دته أو تكليرهي عندما تراقم الصراع داخل دو  مناش
وعلى نحو الصراع المستحَكم في لبنا  بين ال يس  «الوفد

اإليراني وال يس الساااااعودي والذي بساااااببه  عيش لبنا  منذ 
سااااااااااااااانة من دو  رئيس جمهور ةا ودخل على خن التوفيق 

 بين جناحيسن و ا  التجاوب مع سعيه محمودا ا
بن عبدالعز ز  بد  شاااتسم سااالما ولو أ  الد تور واليتي 

الملك الراضااااااال المخلص ألمتيسهاا السااااااااعي إلى إساااااااتقرار 
 ساااااااااااااااود المن قة من المحين إلى الخليجاا الحر ص على 
الحوار والتعاو  مع إيرا اا المحزو   ما شااااااااااعر المملكة 
على ما أ ااااب ساااور ا وقبل ذلك العراقاا الكثير الخلاااية 

جاهز  ما أخوانه الذين على لبنا  المغلوب على أمرياا ال
سااااااااابقوي و ما والدهم المؤساااااااااس لنجدة أي مسااااااااالم تصااااااااايبه 
مصااااااااااااااايبااةي حااذا وهو في ز ااارة إلى لبنااا  حااذو مااا فعلااه 
السيسي وعمل في لقاء واحد جامع على تحقيق وفاق ينقل 
البلد من الصاااااااراع المقيت إلى اإلساااااااتقرار فاإلزدهاري لكا  

ب على أ  سااااااااااااايجد اللبنانيين  ل اللبنانيين  لاااااااااااااكرو  الر 
المسؤو  اإليراني بدأ نقلة نوةية تتمثل في أنه قرر التخلي 
عن إذ اء الرتنة التي هي أشااااااااااد من القتل وصي أساااااااااالوب 

 اللتيمة التي هي أشد من الرتنةا
و بقى أنني عندما أكتر ما أكتبه فإنني أساااااااااااتحْااااااااااار 
متابعة ميدانية من جانبي  صاااااااااااااااحافي لمرحلة حدثت قبل 

س ونيو ورو  ا  فيها الد تور سبع وعلر ن سنة بين جني
واليتي يترأ  الجانر اإليراني في أ اااااااااااااعر حالة تراوا  
امي برعااا ااة األمم المتحاادةا وفي ذلااك  مع العراق الصااااااااااااااااد 
الزمن  ا  الد تور واليتي دبلوماسااااااااااااااايا  من الدرجة الالئقة 
وهذا أوردتسه في  تاب لي عن تلك المرحلة البالغة األهمية 

اما القرار »بعنوا  من الوضااااع في المن قة  الخميني و ااااد 
ي و ا  ال  لاااااااتم وال يتجنى «الصاااااااعر والخيار األ اااااااعر
ليقو  فيه من شااتيم  «لبنانه»على نحو ما فعله عندما زار 

الكالم في حق الساااااااااااااعود ة وخادم الحرميسن اللااااااااااااار ريسن ما 
  ليتنااا م مع الااذي قااالااه سااااااااااااااااابقااا  وزاد عليااه األمين العااام 

رهللاا و ا  حر ا  باإلثنيسن أ  الساايد حساان نصاا «هللا حزب»
 قوال مااااا ير اااادا  قولااااه من عر ن الثورة اإليرانيااااة صهرا  
وليس من لبنا  الذي  عاني على مدار السااااااااعة من وصأة 
الذين  سااااتعملونه ساااااحة للتجني على الغيرا أعا  هللا هذا 

 الوصنا
 2015مايو )أيار(  21 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 واإلعالم العربي المتوعك عادل الطريفي...
 أتي ترا   اااااااااحر تجربة إعالمية لرئاسااااااااة المكتر 
التنريذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب في الدورة الساااادساااة 
واألربعين للمجلس في زمن  حتاااااااه اإلعالم العربي إلى 
عالها فقد بات اإلعالم هذا في بعض مساراته شر كا  في 

كس إيذاء للرأي الروضااااااى المعرفية المسااااااتلاااااار ة والتي تنع
 العام العربيا

 اااااااااااااااحر التجربة الذي نلااااااااااااااير إليه هو وز ر الثقافة 
واإلعالم السااااااااعودي الد تور عاد  ال ر ريي الذي لم  أِت 
إلى المنصااااااار الوزاري بموجر التلاااااااكيلة التقليد ة التي ال 
تأخذ في اإلعتبار عموما  الصرة التخصصية لمن سيتولى 

تجربة ثالثية المقوماتا المنصاااااار الوزاريي وإنما جاء من 
تجربة الباحا وتجربة اإلعالم المكتوب الذي ترأ   تحر ر 
إحد  أهم الصحد العربية واللرق األوسن  وتجربة إدارة 
اإلعالم الرْااااااااااائي والعربية  التي إنتقل منها في دبي إلى 
الر ااااا  وز را  للثقااااافااااة واإلعالم في الحكومااااة األولى في 

بن عبدالعز زا  ريسن الملك ساالما عهد خادم الحرميسن اللاار 
وهذي الثالثية تعني إحاصته باإلعالم وما  عانيه و يس أ  
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هنالك حاالت من التوعك في الملااااااااااااااهد اإلعالمي العربي 
صااها أفْاال تلااخيص و ْااع  عموما  تحتاه إلى َمن  لااخِ 
نتائج التلاااخيص والو ااارات العالجية أمام وليِ  األمر من 

ى ولي  أمري وباااالعر  المتقن خال  أقراناااه الوزراء  ااال إل
والمتجرد و ير المألوف من حيا التعامل الموساااااااااامي بين 
المؤساااااااااااساااااااااااات اإلعالمية على أنواعها والحكومات متمثلة 

 بوزراء اإلعالما
ونلير إلى أ  إجتماعات وزراء اإلعالم العرب تتم في 
معز  عن ممثلي وسااااااااائل اإلعالم الرساااااااامي والخاص من 

بحاث في العالم العربيي وهذا  حد وفْائيات ومراكز أ
 عني أ  ماا يتعلق بااإلعالم حكر على ماا تراي الحكوماات 
في شااااااخص وزراء اإلعالمي و عني أ ْااااااا  وجود فجوة في 
الواقع اإلعالميي  ما  عني عزس  هذي الوسااائل عن البحا 
في أمور تعنيها وفي الوقت نرساااااااه تحتاه إلى ترشااااااايد من 

  التعاامل الماألوف خال  المنااقلااااااااااااااااة وليس فقن من خال
الذي  البا  ما  عزز شاأ  مالكي هذي الوساائلي لكن أحوا  
الم بوعة أو المح ة تبقى على اإلرتباو التي هي عليها 
وهذا اإلرتباو والعزلة التي نلاااااااااااااير إليهاي أو فلنقل الغربةي 
تحدث في زمن عربي بالغ الحساااسااية وإلى درجة الخ ورة 

في تقليص نساابة الخ ر  و ت لر دورا  من اإلعالم  ساااعد
بحيااا ال تساااااااااااااااتمر جوالت من اإلشاااااااااااااااتباااو اللرظي على 
 ااارحات الوساااائل المكتوبة أو على شااااشاااات الرْاااائيات 

تقتحم مراكز ومسااااااااااااااااجد في األمة  «داعش»فيما جحافل 
ومن دو  تمييز بين دولااة وأاخر ي وفيمااا تقترب مقومااات 
 وصن عر ق مثل سور ا من التهاوي وفيما إنتهت دولة مثل
اليمن  يلة للساااااااااااااااقوط  ما حا  ليبيا والعراقي وليس لبنا  

 ببعيد عن هذا الخ را
والمالَحظ في الدورة الساااااادساااااة واألربعين التي ترأساااااها 
ز على ماااا هو م لوب  الاااد تور عااااد  ال ر ري أنهاااا تر ِ 
عمليا  من الوساااااائل اإلعالمية على أنواعهاي أما النظر في 

باإلهتمامي ربما أل   أحوا  هذي الوساااااااااااائل فليس ملاااااااااااموال  
الوساااااااااااااااائل الورقية أو الرْاااااااااااااااائيات  ثيرةي وربما أل  هذا 
اإلزدحام اإلعالمي  حتاه إلى قرارات للنجدة على مسااتو  
القماااةا وهاااذا  حملناااا على م اااالباااة وزراء اإلعالم العرب 
بتنظيم ظاهرة النلااااااااار بحيا ال  جاز لغير المؤساااااااااساااااااااات 

رة أو إنلااااااء المكتملة اللاااااروط واإللتزامات إ ااااادار  اااااحي
مح ة فْااااااائيةا واللااااااروط بمعنى اإلصمئنا  إلى مسااااااألة 
رأ  الما  وإلى الهدف من اإلنلااااااااااااااااءا وعندما نقو  ذلك 
فأل  هنالك في أكثر من بلد عربي علاااااااااااارات الم بوعات 

ل وسااااائل تلااااو ش على  والرْااااائيات في نها ة األمر تلااااكِ 
محااااااوالت تحقيق اإلساااااااااااااااتقرارا وماااااا  قاااااا  عن المكتوب 

 ي  قا  أ ْا  عن اإللكترونياوالرْائ
قبااال ثالثاااة عقود  اااا  اإلعالم أكثر إتزاناااا  و اااا  في 
بعض مراحله عنصااار مسااااندة على صر ق الساااعي لتحقيق 
اإلستقرارا لكن األمور تبدلت وبات من الْروري إستعادة 
أجواء تلااااااااك الرترة من خال  را ااااااااة من  ملااااااااك الخبرة 

ي بعض اإلعالمية وفي الوقت نرساااااااااااااااه  كو  شااااااااااااااار كَا ف
مرا ل إتخاذ القرارا وهذا متيسر لوز ر اإلعالم السعودي 
بساابر الموا اارات في شااخصااها والتيسااير هنا بمعنى عدم 
و وساااااااائل عر قة تدخل مرحلة الذبو  فالتوقدي و حدث  ترس
ذلك في وقت تكو  الوساااائل في ذروة اإلساااتعداد لملاااار ة 
الحكومااات مت لبااات المواجهااة للمخاااصرا أمااا  يس  مكن 

اجهااااة الااااذبو  فمن خال  تنظيم العوائااااد اإلعالنيااااة فال مو 
تبقى تحتكرها الرْائيات على حساب الوسائل الورقية من 
 اااااااااااااحد ومجالت مع مالحظة أ  وساااااااااااااائل  ثيرة  انت 
سااااااااااتعيش حالة الذبو  لوال العوائد اإلعالنية الناشاااااااااائة عن 

 مناسبات صارئةا
ة وإساااتنادا  إلى ما قرأناي حو  تو ااايات الدورة الساااادسااا

واألربعين نر  أ  اإلعالم الرساامي   الر بْاارورة العمل 
ر ثقافة التسااااااااامح  من أجل بناء إسااااااااتراتيجية إعالمية لنلااااااااس
ومكااافحااة الت رف وتحقيق مجموعااة من األهااداف أبرزهااا 
بناء رأي مسااااند ِلبَيم التساااامح نظر ا  وت بيبيا ي و ذلك إلى 
ع تلااااااااااااااار ع  توةية اللاااااااااااااااباب ومكافحة اإلرهابي ووضاااااااااااااااس

الم البة بمعاقبة القنوات الرْاااائية التي تنلااار  بخصاااوص
الرتنةي فْااااال  عن ترعيل ميثاق اللاااارف اإلعالمي العربي 
وإبقااء قْاااااااااااااااياة فلسااااااااااااااا ين حياة في عقو  وقلوب العرب 
والمساااااااااالمينا وهذي الم الر والتو اااااااااايات جديرة بالتقديري 
لكن واقع اإلعالم العربي في أشاااااااد الحاجة إلى را ة بعين 

ل المنصااااار الوزاري وليس شاااااخصاااااية إعالمي عر ق  لاااااغ
عامة جر  إختيارها للمنصاااااااااااااار وفق محا ااااااااااااااصااااااااااااااة أو 
تسااااو اتا وحيا أ  مصااااادفة إسااااناد المنصاااار في الدولة 
التي تحمل على عاتقها مساااااااااااؤولية خا اااااااااااة تجاي المملكة 
وعامة تجاي األمةي التي تقاسي من التحد ات ما  حمل في 

احر صياتها الخ ر بلااااااابيسه األمني واإلجتماعيي إلى  ااااااا
تجربة إعالميةي فإ  الرا ة المنلودة تصبح بمثابة التدارو 
لما هو أخ را وعندما  صاااااااااااابح حديا الجنس واللااااااااااااذوذ 
و اااذلاااك زناااا المحاااارم والمنلاااااااااااااااِ  اااات ورقسص الرجاااا   ماااا 
الراقصااااااااااااات وتبادا  اللااااااااااااتائم وإهانة أ ااااااااااااحاب المقامات 
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والت ااااو  على أاولي األمر والتهااادياااد بااااإلجتيااااح والتهو ااال 
ا  العند والتغاضااااي في الوقت نرسااااه عما  حدث بإسااااتعم

لللاااااااااااعوب واألوصا  هو الساااااااااااائد على سااااااااااابيل المثا  في 
مصااااااااااري وهذا ما أفا  في الحديا حوله في مقالة الفتة 

 15اإلعالمي اللاااااااااااااااااعر فاروق جو دة واألهرامي الجمعاة 
  فكأنما أراد زميل الحاضاااااااااااار من توقيت 2015مايو/أ ار 

ابته في مقالتي هذيي القو  إنه النلاااااار ما إرتأيتا بدوري  ت
برساااام زميل الماضااااي الد تور عاد  ال ر ري الذي بصاااارة 
كونه الرئيس التنريذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب  كو  
تقو م اإلعوجاه في اإلعالم العربي وحالة التوعك المبتلى 
بها مسؤولية ملقاة على عاتقه وإلى درجة أنها واجراعسى 

 موراولعل بذلك تستبيم األ
 2015مايو )أيار(  26 -« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

 واليات رئاسية في عز الشيخوخة
بعد إنتكاساااة في توقعات متابعين مثل حالنا لألوضااااع 
العربية ووقوفنا  إعالميين على ما يدور في  واليس أهل 

وهي المتعلقااااااااة بااااااااالرئيس الجزائري عباااااااادالعز ز  الحكمي
كاسااااااة مماثلة مع إختالف في الظروف حدثت إنت بوترليقةي

وهذي  إنماهنالك ت ابق لجهة الدوافع والحالة اللاااااااخصااااااايةا
اإلنتكاساااااااااااااااة هي تلك المتعلقة بالرئيس الساااااااااااااااوداني عمر 

 البليرا
عندما أ اااااااااااااااابت أزمة  اااااااااااااااحية دقيقة الرئيس       

بوترليقة  نت بحكم إعجاب به حديثا  وحْاااااورا  وحذاقة في 
كو   على هامش أعما  القمة مناقلاااااااته للقْاااااااا ا العربية ت

 يتمنيت 1967_8_29العربية اإلسااااااااتثنائية في الخرصوم و
له الساااااااالمة واإلنصاااااااراف بعد التعافي إلى التدو ن الخالي 
من اإلنتقااااماااات الثور اااة للتجرباااة الجزائر اااة باااالاااذاتاولقاااد 
لمستا هذا الحْور والحذاقة خال  َوَنسات يأي جلساتي 

ئيس محماااد أحماااد محجوب عاااابرة  اااانااات تتم في منز  الر 
رحمااة هللا عليااه الااذي هو في حااا  إعتبرنااا قمااة الخرصوم 
فيلمااا  تااار خيااا  متقنااا  ب الي الملااك فيصاااااااااااااااال بن عباادالعز ز 
والرئيس جما  عبدالنا ااااااااااااااار رحمة هللا عليمايفإ  محمد 
أحمد محجوب  ا  هو المخره الذي يتقن الحبكة الواقعية 

حو مااااا محبوي على ن«ساااااااااااااااي عباااادالعز ز»لهااااذا الريلم وأ 

ينادونه  ا  مسااااااااااااااااعد المخرهااابل لعل نجاح ذاو الريلم 
ن التصاارف المحجوبي_البوترليقياوهذا  سااس إنما  ا  برعل حا
ته في الونساااااااااااااااات العابرة في دار الزةيم  اإلن باع لمساااااااااااااااس
السااااااااااااوداني الذي  نت واألهرامي العر ق ز ر ا نيل محرر 

محظوظيسن اللااااؤو  العربية في الصااااحيرة العر قةواألهرام  
 بأ  الرئيس محجوب شملنا بتلك الَوَنساتا

ما  ل ما يتمناي المرء للذين  عنيه إسااااااااتمرار وهج      
إلى الرئيس بوترليقة  ة حصاااالا وبالنساااابأدوارهم السااااياسااااية 

فإنني تأثرت  ثير التأثر وأنا أتابع المعلومات حو  عالجه 
سير ثم إ راري على البقاء رئيسا  حتى وهو ال  قو  على ال
 و تحرو بواس ة عجلة صبية وبالكاد  قو  على الكالما

من الصااااعر معرفة ساااار إ اااارار الرئيس بوترليقة      
على ممارساااااة الحكم وهو في هذي الحالةاهل ألنه ال  حبذ 

عسااكر ة _اإلنصااراف إال  بعد تأمين  اايغة مختَل ة مدنية 
محسااااوبة بدقة تتحاشااااى المغامرات اإلنقالبية وتحافظ على 

تقرار النسااااااابي الذي َتحق ق في سااااااانوات حكمه؟أم هل اإلسااااااا
ألنه مثل الرئيس الررنسااااااااي األساااااااابق فرنسااااااااوا ميترا  الذي 
على ر م تراجاع حالته الصااحية أ اار على أنه إذا  ا  ال 
بد من اإلنصاااااااراف فليكن إنصاااااااراف رئيس  مار  وبجنازة 

األمبراصور »بعااااااد «مبراصور الجمهوري الثااااااانياألب»تليق 
يالجنرا  د غو  الذي  ا  ير  مجدي في «و الجمهوري األ

قرارات تااار خيااة إتخااذهااا خال  سااااااااااااااانوات حكمااه وليس في 
جناااااازة مهيباااااة تقاااااام لاااااه وهو رئيس  ماااااار ؟أم هااااال أل  
الرئيااالس بوترليقااة ال إبن لااه يرثااه وال أحااد من السااااااااااااااااللااة 
البوترليبية  اااااااااااحر خبرة سااااااااااياسااااااااااية بإسااااااااااتثناء شاااااااااابيقه 

رة والثقة في األ ااااااااااااغرسااااااااااااعيد الذي هو رمز اإلسااااااااااااتلااااااااااااا
القصاااااااااااااااريمع مالحظة أ  مبدأ التور اي الرئاساااااااااااااااي بات 
مبغوضا  شعبيا  في ضوء الذي جر  للرئيس حسني مبارو 
الذي جاء إلى السااااااااااااااال ة من إنجاز ب ولي وصني وإنتهى 
بعد ثالثة عقود من الترا   وهاجس التور ا داخل قرص 
 اإلتهام ال ينرعه ما  وال بنو  وال حاشاااااااااااااااية أفرادها عموما  

ع اليد على حقوق الخر نا  مصابو  بلراهة وضس
وهنا نلاااااااير أ ْاااااااا  إلى تسااااااااا   خر حو  سااااااار      

حرص الرئيس بوترليقاة على اإلساااااااااااااااتمرار اة وهو أناه ربماا 
  فيديل الصاايغة الكوبية التي تتمث ل في أ ميل إلى األخذ ب

م الساان مع تراجاع ملحو  كاسااترو وا اال الترا  ر م تقد  
وفي هذي األثناء  ا   قوم بعملية في وضاااااااااااعه الصاااااااااااحي 

تأهيل للااابيقه راوو  وبحيا  سااالِ مه الرئاساااة وهو على قيد 
الحياةيوهذا ما  ا  الرئيس حافظ األساااد في  اااددي بحيا 
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ار الذي  ا  خْاااااااااع  يتم وهو حي ترئيس إبنه الثاني بلااااااااا 
لرترات من التأهيليلكن المر  إساااااااااااااااترحل ولمجرد الوفاة 

ة والعائلية والحزبية جاهزة إلنجاز كانت مراكز القو  األمني
أسااااااااااارع عملية ترئيس في األنظمة الجمهور ةامع مالحظة 
أ  الصااااايغة الكوبية  انت واردة في حسااااااب رفعت شاااااقيق 
الرئيس الراحل وبقيت واردة إلى حين أنهى اللقيق الرئيس 
حافظ تأهيل اإلبن األو  باسااااااااااااااال الذي لم يهنأ بالتور ا 

الوالد في حادث سااااااااااايارة  الموعود حيا قْاااااااااااى وفي حياة
 على صر ق م ار دملقا

نا  بوترليقة وال ة رئاساااااااااااااااية رابعة لكنه ليس ذلك      
 1999الذي إبتهج الجزائر و  بتراسااااااااااااه للمرة األولى عام 

عندما  ا  في  امل الحيو ة مت لعا  إلى إدراه إساااااامه في 
الئحة الزعامات التار خيةي وهو أمر  ا  سااااايحصااااال عليه 

ن إنتقا  الجزائر  لو أنه إكترى بربع قر  من الحكم ودشااااااااااااااا 
إلى عهد التوافق الذي  حقق حالة من الرضااااااى وال مأنينة 
في نرس الجزائر التي لم تبرأ بعاااد من جراح المااااضااااااااااااااي 

 ومغامرات نصد قر  من تجارب الحكم المزاجيةا
وبالنسااااااااابة إلى إنتكاساااااااااة التوقعات  مكن القو  إ      

فقن  «اإلنقاذ»اي بعد تجديدالرئيس عمر البلااااااااير الذي رأين
له وال ة خامساااااة متلبساااااا  للمرة األولى بإبتساااااامة وهو الذي 
د الجمهور السااااااااااااااوداني وسااااااااااااااائر المهتمين بالوضااااااااااااااع  عو 

دائم عبو  الوجه  ما الرئيس الجزائري  على أنه السوداني
الراحل هواري بومدينيكا  أولى به أ   أخذ في اإلعتبار 

ي وجددوا الوال ة ألنرسااااااهم لم أ   ل الجنراالت الذين ساااااابقو 
يهنأوا بالتجديد األخيراوهو بعد ربع قر  من الحكم  انت 
ساااااااااانوات  ثيرة فيه حافلة بالكر والرر بعْااااااااااه سااااااااااياسااااااااااي 

المزدهرة   «اإلنقاذ»كوبريونساابة إلى سااجن  وبر مْااافة 
وبعْااااااه الخر أمنياوفي إسااااااتمرار  انت الوحدة الوصنية 

نلاااا ار الوصن إثنيسن في حالة توع ك وتعر ضااااميري قبل إ
ثم بعد اإلنلااااااااااا اراوهو أ ْاااااااااااا  لو دعا بعد إنتهاء الوال ة 
الرابعة إلى مؤتمر وصني تلاااااااااااااااارو فيه  ل القو  وتنتهي 
المااداوالت بين الملااااااااااااااااار ين إلى ميثاااق يهااد ء من روع 
الخائرين على المصااير والخائرين من الببْااة األمنيةيوفي 

ن هو  روء ضاااوء هذا المؤتمر  خو  الساااباق الرئاساااي مَ 
في نظر النا  لتساااال م المسااااؤوليةيلكا  بذلك ساااايسااااجل في 
تااار   الحكم أنااه الجنرا  الثاااني بعااد عباادالرحمن ساااااااااااااااوار 
الذهر الذي  ساااالِ م األمانة بكامل الرضااااى مع مالحظة أ  
الررق بين الرترة التي ترأ  فيها سااااااوار الذهر والرترة التي 

علااااااارو  شاااااااغل البلاااااااير فيها المنصااااااار األو  هي أربع و 

سااااااااااااااانااةالكن مع ذلااك يبقى التخلي ال وعي بمثااابااة خ وة 
 محمودةا
قد نجد من  قو  إ   ثرة التجديد للوال ة الرئاسااااية      

هي فعل حما ة أو هي تأجيل للمحاساااااااااااااابةيكما أ  الجنوح 
رث انحو التور ا هو للغر  نرسااااااااااه على أسااااااااااا  أ  الو 
ر  يابقي أهوا   ندوق عهود المورِ ث  ير مكلوفةيثم تتوا

من إهتماااام الناااا  برعااال التقاااادماوهاااذا إحتماااا  وارد عناااد 
يلتسااايني  تحليل الظاهرة بدليل أ  الرئيس الروسااايوالراحل 

الذي إخت د في ملااااااهد مساااااارحي وقوفا  على ظهر دبابة 
من  ورباتلاااااوف رمز الدعوة إلى التغيير في السااااال ة في 

إختار لغر  الحما ة نرسااااااه فالد مير ياإلتحاد السااااااوفياتي
ن لكي يترأ  روسااايا مع أنه ال إنجازات وصنية ساااابقة بوتي

لهاوإذا  ا  يلتساااااااااااااين فعل ذلك وهو العليل فلماذا ال  رعل 
الخرو  و صااااااااااااااارو  على تجااااااااديااااااااد الترا  في عز 

 الليخوخةيوتلك شراهة أكثر منها مهمة وصنيةا
 2015يونيو )حزيران(  8 بتاريخ« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

 اإلنتقامالجنوح نحو 
 حز  المرء عندما ير  أ  الجنوح نحو اإلنتقام ما زا  
مسااكونا  في نرو  بعض الذين تلاااء الظروف أ  يتساالموا 
مقاااليااد األمور في بالدهمي و صاااااااااااااااال اإلنتقااام إلى حااد أ  
 صاااااااااااادر هؤالء حقا  أرادي الخالق للمخلوقي مثل أ  يوار  

ذي الثر  في الوصن بعااد أ   ساااااااااااااااترد الخااالق الود عااةي الاا
مهمااااا تنوعاااات الظروف وتكاااااثرت موجااااات الممساااااااااااااااكين 
بالسااااااااااااااال ة فإ  هذا الحق يبقى مصاااااااااااااااانا  ألنه إرادة رب 

 العالمينا
مناسااااابة هذا الكالم أ  عهودا  من السااااال ة في  ل من 

وخالله وفي العراق في أزمانه  «البعا»سااااااااااور ا قبل عهد 
الثور ة اليساااااااااااااااار ة ثم البعثية و اااااااااااااااوال  إلى الزمن الحالي 

يهااا الجنوح نحو اإلنتقااام نتيجااة إختالط الثااأر تااأ اااااااااااااااال ف
السااااااااوري بالثأر العراقي بالثأر اإليراني وإلتقى الثالثة على 
ممارسة اإلنتقام في السر أو في العلن حسر المقتْياتي 

اميا  من العهد الصد 
 خر جوالت اإلنتقام ولن  كو  أخيرهاي أل  مسااااااالسااااااال 

وز الجيااال اإلنتقاااام صو ااالي هو الاااذي جر  ألحاااد أبرز رم
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العربي المخْاااااااااااااارم من الدبلوماسااااااااااااااية العربيةي الذي  ا  
األمير سااااااعود الفيصاااااال واللااااااي   ااااااباح األحمد ومحمود 

ام وعصاااااااااااااااماات عباادالمجيااد وعمرو  ر ااا  وعباادالحليم خااد 
موساااااااى ومنصاااااااور خالد وفؤاد ب ر  وجا  عبيد من بين 
النجوم السااااااااااااصعة في را ة هذي الدبلوماساااااااااااية وبالذات في 

لتي واجهااات األماااة تحاااد اااات برعااال الجراح أكثر المراحااال ا
ي والتسااااااو ة الساااااااداتية 1967يونيو  5الناشاااااائة عن هز مة 

التي بلسااامت الجراح  1973المتعجلة بعد إنتصاااار أكتوبر 
امية  لكنها أحدثت تلااااااااااققات في الصاااااااااادي والغزوة الصااااااااااد 

ساااااااات  1990أ ساااااااا س  2للكو ت يوم الخميس  التي أساااااااا 
امي الخمينية لما تعيلااااااه -ةمدفوعة بتداةيات الحرب الصااااااد 

األمة منذ بدء اإلنتراضااااااااة في سااااااااور ا ثم المغامرة الحوثية 
 في اليمنااا ناهيك باألحوا  اللبنانية التي تزداد عتمةا

ومع أ  صااارق عز ز الااذي هو زميلنااا  ااإعالميين قباال 
أ   سااااااالك ال ر ق إلى السااااااال ة في العراق و صااااااابح نائبا  

يحي مساااااااااااااتبيم الرأي لرئيس الوزراء وز را  للخارجيةي مسااااااااااااا
والحس العروبي ومن ال اااائراااة الكلااادانياااة ذات السااااااااااااااامعاااة 

اإليراني -المحمودة في العراقي إال  أ  اإلنتقام اللااااااااااااااايعي 
منه ماور  على أساااا  أنه  ا  أحد رموز  ااايغة تعا ش 
ال وائد مجاورا  على ساااااااابيل المثا  في الصااااااااد األمامي 

حمادي من البيادة اللااااااااااايعي الكربالئي الد تور ساااااااااااعدو  
ني  ني صه محي الدين معروف والعربي الساااااااا والكردي الساااااااا

 عزت الدوري وصه  اسين رمْا ا
وقباااال أ  ينااااا  منااااه عراق بر مر ثم عراق المااااالكيي 
إسااااااتهدفه اإلنتقام اإليراني وهو في مناساااااابة داخل الجامعة 
المساااتنصااار ة و اد  قْاااي في ترجيرا وهذي الحادثة  انت 

المؤتمرات وبالذات القمم  ساااااااببا  ألعرف صارق عز ز خاره
العربياااة التي نقوم  اااإعالميين بتغ ياااة أعماااالهاااا و وفر لناااا 
ذلك فر ااااااة معرفة المسااااااؤولين الملااااااار ين وبالذات وزراء 

 الخارجية عن  ثرا
في منز  صارق عز زي الذي  ا   سااااتكمل فيه العاله 
من شااااااااااااظا ا الترجيري إكتلاااااااااااارتا في الرجل عمق إرتباصه 

ه باإلبنة ز نر  ما باإلبن ز اد فثالا بالعائلة ومد  سااعادت
اما  ما إكتلااارتا أنه في موضاااوع الصاااراع مع  األبناء  اااد 
النظاااام الثوري الجااادياااد في إيرا ي و اااانااات الحرب لم تبااادأ 
بعدي  ا  مقتنعا  بأ  األمة على موعد مع أقدار  ااااااااااااااعبة 
وأ  العراق ساااااااااااااااائر إلى مواجهة ال خيار له فيها أل  من 

مينية بتأ  سااااااايساااااااتنتج أ  أمير ا والغرب  قرأ المرردات الخ
عمومااااا  لن يتحمال العراق القوي وأ  زعزعااااة هااااذا العراق 

 تكو  بتأجيج الصراع بينه وبين إيرا ا
كانت تلك مجرد وجهة نظر مقرونة بتحليالت تكررت 
في أكثر من لقاااء  ااا  أبو ز نااري  مااا  حاار أ  نناااد اااه 

بعيد النظر في ما أحيانا  وأبو ز اد  ما درجت المناداة لهي 
ز را ته بالتحليل اإلجتماعي لللاااخصاااية  سااامعتاه منها وعز 
العراقية  ما ر ها الد تور علي الوردي الذي زادني معرفة 

 -العلاااااااااااااااائري  -الكردي -بأحوا  العراق ومجتمعه العربي
ني -اللاااااااااايعي-البعثي -النا ااااااااااري  -المار سااااااااااي  -السااااااااااا

 الصابئيا -الكلداني
ق عز ز و ما لو أ  عاومل صار  «سااااااااااااااجن بر مر»في 

هاااذا الحااااكم الغاااازي للعراق مساااااااااااااااكو  هو الخر برغباااة 
اإلنتقام من العقل العربي المسااااااااااتنير الذي هو من نساااااااااايج 
ساااااااااصع الحصااااااااري والد تور قساااااااا ن ين زر ق واألسااااااااتاذ 

  «ساااجن بر مر»ميلاااا  عرلق والد تور جوره حبشا وفي 
تمنى راحة الموت إذ عندما  «فرع العراق- وانتانامو»أو 
تراجع النظر وتتزايد العلل وتتكاثر اإلسااااااااااتهانات  صاااااااااابح ي

 الموت أمنيةا
  فارق معالي الزميل 2015يونيو  5في يوم الجمعة و

يوم مبااارو  ساااااااااااااااتحقااه أبو ز ناار  والحياااةا هصااارق عز ز 
أنه يوم حز  على نرسي  االعروبيا  مالكلداني المو لي 

امنة كما على نرو  ماليين في األمة  ونه يوم الذ ر  الث
 واألربعين لتلك الهز مة التي أ ابت األمة في الصميما

ما هو مادعاة لنسااااااااااتغراب أ  زمالء المساااااااااايرة العربية 
الدبلوماساااية المتوا ااالة لم  ساااجلوا  لمة تود ع للرجلي وأ  
أ ااادقاء هذا الساااياساااي المتميز المساااتنير لم يتسااان لهم ال 
ضااااااااهم هذ ا ز ارته في سااااااااجنه وال السااااااااير في جنازتهي وعو 

الواجاار أ   ااااااااااااااااد قهم الااد تور عباادالمجيااد الرافعي رفيق 
نْااااااااااااااا  صارق عز ز جمعهم في مجلس عزاء في بيروت 
إسااااااتحْااااااروا فيه مناقلااااااات وحوارات مع صارق عز ز في 
بغاااااااداد وباااااااار س وجنيس ونيو ورو وباااااااالاااااااذات في زمن 

اإليراني العبيم الذي توالي صارق عز ز  -التراو  العراقي
ي واليتي عن إيرا ا ومااااااا هو عن العراق والااااااد تور عل

مادعاة للحز  أ   صاااااال هاجس اإلنتقام لد  أهل الساااااال ة 
في العراق إلى حد أ   احرم منعا  اإلنساااااااااااااااا  وقد بات في 
ذمااة هللا من أ  يوار  الثر  في وصنااها وهااذا الااذي لبيااه 
ل لماااااا لبياااااه صاااااارق عز ز  صاااااارق عز ز الجثماااااا  المكماااااِ 

من مراحل حدثت  الساااااااجيني  جعل األجيا  العربية تخجل
ر ماااا إ  دفسن جثماااا   في تاااار   بعض دو  األماااةا وبقااادس
امي وزميل جيليسن  صارق عز ز أبو ز نر وأبو ز اد وأبو  د 
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من اإلعالميين أنا أحدهمي في مدينة مأدبا في األرد  هو 
ل  ر م وحْاااري للملك عبد هللا الثاني فإنه نبيض ذلك  ِفعس

ا  بأ  يادفن اإلنسااااااااااا  في لمن ليس فقن لم  جيزوا حقا  إلهي
وصنه وإنما إشااترصوا ترحيل الجثما  تساالال  إلى بلد مجاور 

 يؤمن حاكمه بالتعقل في تصر س شؤو  البالد والعبادا
 2015يونيو )حزيران(  41 -«الشرق األوسط»صحيفة 

   

 من عبدالناصر  الورقة الروسية..
 بن سلمان إلى محمد

لز ااارة التي قااام بهااا ولي  عااادت الااذاكرة بي وأنااا أاتااابع ا
بن  ولي  عهااااد الساااااااااااااااعود ااااة وز ر الاااادفاااااع األمير محمااااد

بن عبدالعز ز إلى روساااااايا وأقرأ بالكثير من التأني  ساااااالما 
بين سااااااااااااااا ور  الم من نوع ماااا قااال ود  تباااادلاااه الرئيس 
فالد مير بوتين مع أحدث ضيوف نادي السياسات الدولية 

  اإلقتصااااااااااااااااادي األمير محمااد وبااالااذات مااا يتعلق بااالتعاااو 
والتساااااليحي والنوويي إلى ساااااتة عقود مْااااات  نتا فيها ال 
أزا  على مقاعد الدراساااااااااااااااة مبهورا   ما جموع جيل عربي 
 متد من المحين إلى الخليج بالقرار اللاااااااااااجاع الذي إتخذي 

 «1952يوليو 23ثورة »البكباشاي جما  عبدالنا ار بإسام 
 وقْااااى بإعال  عقسد  اااارقة 1955ساااابتمبر/أيلو  27يوم 

األساااالحة السااااوفياتيةااإنما من خال  تلاااايكوساااالوفاكيا التي 
كانت زمنذاو إحد  القالع األمامية لنتحاد الساااااااااااااااوفياتي 
ل إنبهاري  مواصن عربي  في قلر القارة األوروبيةا وَتوا ااَ
تواق إلى رحياال اإلساااااااااااااااتعمااار البر  اااني عن بعض دو  
الملاااااااارق والخليج واإلسااااااااتعمار الررنسااااااااي عن بعض دو  

لمغاااربي من األمااة  خااالج أبناااء جيلنااا شاااااااااااااااعور الجناااح ا
بال مأنينة أ  الوال ات المتحدة ليساااات دولة إسااااتعمار ة إال  
م إحتياااجااات دو  األمااة والم ااالاار  أنهااا متباااصئااة في تره 
األساااااااااااسااااااااااية وبالذات تدةيم الجيول وتزو دها بالسااااااااااالح 
وإتخاذ ساااااياساااااة تترهم مخاصر إ تصااااااب الصاااااهاينة الدولة 

إنلااااء وصن قومي لليهود في »ن من خال  العربية فلسااا ي
الذي إقترف إثم وعدي وز ر خارجية بر  انيا  «فلسااااااااااااااا ين

بر  انيا »اللورد  رثر بلرور ووث قه في رساااااااااالة بإسااااااااام ملك 
إلى زةيم الحر ااة الصاااااااااااااااهيونيااة زمنااذاو اللورد  «العظمى

نوفمبر/تلاااااااااااار ن الثاني  2جا مس روتلاااااااااااايلد تحمل تار   
 ميعاا ال سامح هللا الج1917

لكن أمير ا ذلك الزمن والتي  ا  وز ر خارجيتها جو  
فوسااااااتر داال   اااااااحر الكلمة األقو  في القرار لم تترهم 
التمنيات المصر ة وال تر د من مصر سو  اإلنْمام إلى 
حلد  ا  داال  في  اااااااادد بلورة أ راضااااااااه  ْاااااااام تر يا 
وباكسااااااتا  ومصاااااار لمواجهة الكتلة اللاااااارقية التي تقاد من 

الااااذي ترفع رايتااااه  «الاااادفاااااع عن العااااالم الحر»و الكرملين
الوال ات المتحدة األمر الذي حمل عبدالنا اااااااار الذي  ا  

على  «يوليو 23ثورة » ليت لع إلى تثبياات مكااانتااه  قااائااد 
أ   خيِ ر سااعي داال ي اللاابيه سااعيه في الزمن األوبامي 
بساااااااااعي جو   يري الذي ال يثمر فلسااااااااا ينيا   ما إنه دائم 

رانيااا ا وِمن قباال  يري سااااااااااااااامراء العهااد البوشاااااااااااااااي التعث ر إي
التي  «الروضاااااااااااااااى الخال قاااة»كونااادوليزا را س مبتكرة باااذرة 

مي  الربيع »أنبتت أشااواكا  سااامة في ساااحات وميادين ما سااا
وخالفهااا من  «الااداعلااااااااااااااايااة»الااذي أفرز الحااالااة  «العربي

 الحاالت المبغوضةا
بااات في ضاااااااااااااااوء ذلااك وبعااد تخيياار الظن ال بااد من 

بدأت  «يوليو 23ثورة »على بدائلي خصاااو اااا  أ   اإلقدام
خ اااااة ت و ر وتنمياااااة للجيش واإلقتصااااااااااااااااااااد والوضااااااااااااااع 
اإلجتمااااعي  حتااااه إلى قوة تحميهااااا وحياااا أ  اإلتحااااد 
الساااوفياتي هو الذي في إسااات اعته تزو د مصااار بالساااالح 
وذلك أل  الدولتيسن األاخر يسن القادرتيسن بر  انيا وفرنساااااااااااااااا 

عربيااةي وال مجااا   مااا الحااا  في  كااانتااا تساااااااااااااااتعمرا  دوال  
الساااااااابعينات وما تالهما من عقود للتزود بالسااااااااالح منهماي 
فإنه  ا  ال بد من صرسق باب الكرملينا ولم َيلَق ال اارق 
ساااو  الترحير الروري ذلك أ  اإلتحاد الساااوفياتي منقوص 
الوجود اللاااااااااااارعي في مياي المتوساااااااااااان الدافئة ومياي البحر 

ومن شااااااااااااأ  بناء عالقة تسااااااااااااليح مع األحمر األكثر دفئا ي 
 مصر تأمين هذا الوجود وت و ريا

لم  خ ر في با  داال  أ  الْاااااااابن المصاااااااري  ير 
المحساااااوم بعد أمر زعامته سااااايغتنم مناسااااابة حْاااااوري حرلة 
تكر م أقامتسها سااااااااارارة الساااااااااودا  تكر ما  للرئيس إساااااااااماعيل 
األزهري الذي  ا  في ز ارة إلى مصااااااااااري و قو  للساااااااااارير 

ي سااولود الذي  ا  من الحاضاار ن إنه ير د شااراء السااوفيات
سااااالح من اإلتحاد السااااوفياتي لكن الساااارير لم  أخذ العبارة 
على محماال الجااد وإلى درجااة إنااه إكترى بااالساااااااااااااااماااع دو  
التعليقي لكنه بعد أ ام و ا  أبلغ قيادة الكرملين بما جر  
إتصاال بعبد النا اار  سااأ  بلهرة عن صلبات السااالح التي 
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 «بصاااااااراحة عن عبدالنا ااااااار»ي  تابي المعنوس  وف ير دها
ترا ااااااايل حو  هذا الحدث اإلساااااااتثنائي وما رواي األساااااااتاذ 

 27محمد حساااااااااانين هيكل لي في هذا اللااااااااااأ  ا وفي يوم 
ل أمير ي  قوم به الوز ر  1955سبتمبر  وإستباقا  منه لتدخ 

داال  الذي قرر الحْاااااااااور فجأة إلى القاهرة للتباحا في 
صااااااااار ة مع الساااااااااوفيات بعدما عرفت أمر اإلتصااااااااااالت الم

الخارجية األمير ية بهاي إ تنم عبدالنا ااااار مناسااااابة عاد ة 
جدا  هي ةبارة عن معر  للصور فوج  الحاضرو  وهم 
قلة بأ  عبدالنا ااااار  لاااااارو فيه ثم تبي ن أنه  ا  فقن في 

وعن صر ق   ااااادد إعال  القرار حو  الساااااالح الساااااوفياتي
رأ ه من الغْااااااااار  تلاااااااااايكوساااااااااالوفاكيا  ألسااااااااااباب تقلل في

األمير ي وأنااااه فعاااال ذلااااك أل  القرار ال  حتماااال إنتظااااار 
مناسااااااااابة وصنية يلقي فيها خ ابا  يتْااااااااامن اإلعال  عنها 

 15وبعااااااااد اإلعال  بااااااااأربعااااااااة وأربعين يومااااااااا  أعلن يوم 
عن إبرام  ااااااااارقة  1955نوفمبر/تلااااااااار ن الثاني من العام 

 السالح الليوعيا
ي إلى مصر ثم النا ر دخل السالح السوفيات مع عبد

دخل الخبراء ثم سااااااااعد الساااااااوفيات في بناء الساااااااد العاليي 
النا اااار  قع  لكنهم في ساااااعة اللاااادة المصااااير ة تر وا عبد

التي إساااااتادره إليها  قتلع شاااااو ه  1967يونيو  5في حرب 
بيد هي ثم جاء الرئيس الَخَلد أنور السااااادات  قلر ال اولة 

برمها معهم على الوجود السااااااااااااااوفياتي حيا ألغى معاهدة أ
وصرد خبراء بالعلاارات  انوا في مصاار و مم الوجه وخا ن 
التسااااااااليح نحو العم سااااااااام متسااااااااببا  بما فعله بزعزعة الهيبة 
الساااوفياتية ومسااااهما  في ساااينار و إساااقاط الرفيق بر جنيس 

الكرملينا وحاو  الرئيس الخَلد حساااني  «ترو كا»وساااائر 
د الساااااااوفياتي مبارو مع البيادة الروساااااااية بعدما  ا  اإلتحا

تناثر جمهور ات  ادت اساااااااااامااهم تامحى من الذاكرةي لكن 
إنرتاح مبارو  ا  خجوال  بعض الليء إلى أ  بدأ الرئيس 
عبدالرتاح الساااااايسااااااي إعادة الحيو ة التسااااااليحية إلى العالقة 

الروسااااية وعلى خلفية سااااياسااااة  ير نز هة من  -المصاااار ة
حاااولااة التي جاااناار اإلدارة األوباااميااة التي  اااناات تمااال  الم

وقْى عليها السيسي بدعم  «اإلخوا  المسلمو  »قام بها 
شاااعبي لما فعله ثم لخارصة ال ر ق التي لقيت من المملكة 
العربية السعود ة وبعض دو  الخليج مساندة  ير مسبوقة 
من حيااا أرقااامهااا المليااار ااةا وهااذي المسااااااااااااااااااناادة والعالقااة 

بن  هللا عبدالمت ورة التي بناها الرئيس السايساي مع الملك 
عبدالعز ز رحمة هللا عليه وزادها خادم الحرميسن اللاااااااار ريسن 

بن عبدالعز ز تدةيما ي أحدثت نقلة نوةية  الملك سااااااااااااااالما 

الاادوليااةا ولقااد سااااااااااااااااهم التااذبااذب -في خااارصااة العالقااات العربيااة
األوبامي في الموضوع النووي اإليراني ونوةية التعامل األمير ي 

وع الرلس يني والموضوع اللبناني مع الموضوع السوري والموض
والموضوع اليمني في بلورة معالم هذي الخارصة التي شك لت ز ارة 
األهم في هذي المعالما وسااايتبين ذات يوم أ  لقاء ب رسااابرغ يوم وليِ  وليِ  عهد المملكة العربية السااااااااااااعود ة إلى روساااااااااااايا الخ وة 

لمكتوي بين الرئيس بوتين ا 2015يونيو/حز را   17األربعاااااء 
األوروبية المساااااااااتلاااااااااِعر وصأة العرء  -بنار العقوبات األمير ية

اإليراني عليه شاااااخصااااايا  وعلى سااااامعة بالدي عموما ي -الساااااوري 
بن عبدالعز ز الذي هو األدر  بحكم  بن سااااااالما  واألمير محمد

الموقع الذي  لغله بمخاصر ترسو الجار اإليراني بملروعه الذي 
اب سور ا بعد العراق وها هو قد لم  عد خفيا  في ضوء الذي أ 

 صاااير اليمن وربما اإل اااابة نرساااها تصااال إلى لبنا ي من دو  
التأهر العملي لمواجهة هذا الملاااااااااااااروعااايتبين  م أ  الجانبيسن 
الساااعودي والروساااي سااايادخال  بتعاونهما اإلساااتراتيجي تعديالت 
 جااذر ااة في المعااادلااة الاادوليااة اإلقليميااة وعنااد قراءة مااا تم التراااهم
علياه وباالاذات الجزء المتعلق باالتعااو  النوويي يتْاااااااااااااح لناا أ  
جدو  لقاء ب رسااااااااابرغ جاء برعل فقدا  ال مأنينة من نتائج لقاء 

بين الرئيس  2015مااايو/أ ااار  14البياات األبيض يوم الخميس 
بن نا س ووليِ  ولي   أوباما والماحمديسن ولي  العهد األمير محمد

 ابن سلما  العهد األمير محمد
بن سااااااااااااالما  وهو في  و بقى أنه عندما أجر  األمير محمد

ديوانه هاتفيا  بالسااااااارير الروساااااااي في الر ا ي عادت بي الذاكرة 
إلى ما صلبه جما  عبدالنا اااااار من الساااااارير السااااااوفياتي عندما 
إلتبيا في الحرل التكر مي الذي أقامته الساااااارارة السااااااودانية تكر ما  

الذي أجراي األمير محمد   األزهريا فاإلتصاااااللرئيس إسااااماعيل 
كا  إساااااااااااتثنائيا  وخاره المألوف في صقو  البروتو و ا  ما أ  
ما صلبه عبدالنا اااار خال  حرل إسااااتببا   ا  إسااااتثنائيا  بمعنى 
أ  الرجل األو  في الدولة هو من  ساااااتدعي السااااارير إلى مكتبه 
 قة نرسهاابال ر إلبال ه ما ير دي وأ  وليِ  وليِ  العهد هو من  ساااااتدعي السااااارير 
لكن للْااااارورة إساااااتثناءاتا وما حدث لمصااااار عبدالنا ااااار 

بن سلما   ا   تسليحا  وللسعود ة نوو ا  برعل ز ارة األمير محمد
أكثر من ضااااااااااااارورةاااإلحتواء الْااااااااااااارر قبال أ   رااج  البالد 

 والعبادا
 2015يونيو )حزيران(  23 -« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 
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 إلستنهاضقمة التكريم في زمن ا
في تار   الرئاساااااااة المصااااااار ة جنازتا  شاااااااارو الرئيس 
فيهماااا ليس فقن بااادافع رفسع معنو اااات الرأي العاااامي وإنماااا 
للاااااااعور الرئيس بأ  اللاااااااخص الذي تحمل تابوت جثمانه 
عربة مدفع  ا  رمزا  لملاااااروع وصني أو بندا  أسااااااسااااايا  في 

 تنريذ خارصة صر قا
باادالمنعم ر ااا  الجنااازة األولى  اااناات جنااازة الرر ق ع

الذي قْااااى في مرحلة حرب اإلسااااتنزاف في أحد المواقعا 
و ا  إسااااااااااتلااااااااااهادي بمثابة  اااااااااادمة من جهة وواقعة رافعة 
لمعنو ااات المصااااااااااااااار ين الااذي مااا زالوا تحاات تااأثير حااالااة 
اإلحبااط المر رة النااشااااااااااااااائاة عن هز ماة الخاامس من يونيو 

االصاااااااااااااااادمااة أل  عباادالمنعم ر ااا  من الجنراالت 1967
لمعو   عليهم في إعادة بناء القوات المساالحة لتنريذ النخبة ا

ملاااااااااااااااروع إزالااة  ثااار العاادوا  الااذي بلورت معااالمااه وثب تااَت 
بن  أسسه المساندة المالية السخية التي قص الملك فيصل

عبدالعز ز رحمة هللا عليه في القمة العربية اإلسااتثنائية في 
اللااار ن اإلفتتاحي  1967أ سااا س/ ب  29الخرصوم يوم 

ها ولب ت  ل من الكو ت وليبيا مبادرته وشار تا بالتمو لا ل
وأمااا  و  إساااااااااااااااتلاااااااااااااااهاااد عباادالمنعم ر ااا  بمثااابااة رافعااة 
للمعنو ات فأل  الجنود المصااااااااااااار ين رأوا أ  القائد يترقدهم 
في خنادقهم مع تسااااليم أمري إلى هللا ساااابحانه وتعالى وعلى 

أ  هاادي الحقاائق الروحاانياة باأ   ال نرس ذائقاة الموت وبا
األعمار بيد هللا وأنه سااابحانه وتعالى هو َمن  ع ي الحياة 

المنعم ر ا   وهو من  أخذهاا وإلى ذلك فإ  الرر ق عبد
بإسااااااتلااااااهادي وهو في موقع بين الجنود أزا  ذلك اإلن باع 
المر ر الناش  عن الهز مة و يس أ  بعض  بار الْباط 

ن  ادروا الميدا  بسااااااااياراتهم في لحظة الخ ر الناشاااااااا  ع
شاادة القصااد العدواني عليهم وو االوا سااالمين فيما الجنود 
  لتااائهين في مناااصق من  اااااااااااااااحراء سااااااااااااااايناااء التي  ااأتي 

سااااااااااااااانة إرهابيو  تحت مسااااااااااااااامى  38فيها بعد  «الجهاد»
 قترفو  أعماال  إرهابية بهدف  «أنصاااااااااااااااار بيت المقد »

 «اإلمارات الداعلااااية»تْاااااف إلى  «إمارة ساااايناء»إعال  
 في سور ا والعراقا

 5  عبدالنا ااااااااااااار الذي  عاني ضااااااااااااامنا  بعد هز مة كا
من جل ة أ ااااااااااااااابته وجر  التكتم عليها ولم  1967يونيو 

ن اللااااااااااراءي  سااااااااااس  كن عاله األصباء السااااااااااوفيات لها عند حا
 خ ن على أساااااااا  أ  يتصااااااادر الرر ق عبدالمنعم ر ا  

كو بة القادة العساااااااااكر ين الذين ينقلو  مصااااااااار من مرحلة 
زالااة  ثااار العاادوا ا و ااا  حرب اإلساااااااااااااااتنزاف إلى مرحلااة إ

م مئنا  بما فيه الكرا ة إلى أ  عبدالمنعم ر ا  ساااااااااايحقق 
له مبتغايا ولذا فإنه عندما بلغه نبأ إسااااااتلااااااهادي لم  جد ما 
 عبِ ر به عن ملاااااااااعر الصاااااااادمة المغل رة بملاااااااااعر الحز  
سااااو  أ  يتقدم تلااااييع جنازة عبدالمنعم ر ا ا و ا  ذلك 

تقرت في ذاكرة المصااااار ين التلاااااييع من األحداث التي إسااااا
المثقلااااة بكثرة الخيبااااات من جهااااة والمااااا  المعقودة على 
الذين سااااااااااااااايحذو  حذو عبدالمنعم ر ا  من جهة أخر  
عسااااااااااى ولعل يتحقق ملااااااااااروع إزالة  ثار العدوا ي وهو ما 
إتْاااااااااااااااحاات معااالمااه في الحرب التي حادثات في مثاال هاذا 

سااااااااانة حيا خاضاااااااااها الجيش  42اللاااااااااهر الرْااااااااايل قبل 
عز مة اإلرادة الساااااياساااااية للرئيس والراحل  أنور المصاااااري ب

السااااااااادات وبجنراالت وقوات مارسااااااااوا الواجر بمبدئية ذلك 
م عبدالنا ر مليعي جنازتها  الجنرا  الذي تقد 

سااااااااانة تتكرر واقعة التلاااااااااييع و كو  هذي المرة  48بعد 
الرئيس عبدالرتاح الساااااايسااااااي متقدما  ملاااااايِ عي جنازة النائر 

لذي قْااى في عملية ترجير إسااتهدف العام هلااام بر ات ا
ا و ماااااا أ  2015يونيو/حز را   29مو باااااه يوم اإلثنين 

الرر ق عبدالمنعم ر ا   ا  رمزا  لعملية إستنها  مصر 
وتحت  1967يونيو 5من الكبوة التي نلاااااااااااااأت عن هز مة 

ملااااروع إزالة  ثار العدوا ي فإ  المسااااتلااااار هلااااام بر ات 
لدولة المصااااااااااااااار ة بعد هو الخر أحد رموز عملية ترميم ا
التي  «خارصة ال ر ق» لثورتيني وضاامن الخ وط العامة 

من أجل مْامينها حصل عبدالرتاح السيسي على إلتراف 
شعبي حوله لكي يترأ  مصر لم  حصل من حيا سرعة 
حدوثه أ  حظي به رئيس  خرا ونقو  ذلك على أسااااااااااا  
أ  شاااااعبية عبدالنا ااااار لم تحدث إال  بعد سااااانتين من ثورة 

يوليو وبلغت الدرجة األعلى بعد تأميم قناة السااااااااو سي  32
وأ  شاااااااااعبية الساااااااااادات  رمز للنصااااااااار الذي حققه الجيش 

بعبور القناةي ساااااااارعا  ما  1973أكتوبر  6المصااااااااري يوم 
الملتبسااااااة  «كامر د ريد»شااااااابتسه تحرظات بساااااابر معاهدة 

 بنودها السر ةا
ر ما  ساااااااااااااااتغرب المرء  يس أ  عبدالمنعم ر ا   وبقدس

مغامرا  بحياته عندما لم يتخذ ما  بيه عدوا  إساارائيلي كا  
وبذلك ترقد المؤسااااااااسااااااااة العسااااااااكر ة أحد أبرز قادتها الذين 
ر نرساااااااه  ساااااااتغرب المرء  تر اااااااد إسااااااارائيل تحر اتهمي بالقدس
كيس أ  النائر العام المصاااااااااااااري هلاااااااااااااام بر ات الذي ال 
 اخري  مواصن عااااااااادي قباااااااال أ   كو  الرئيس األعلى 
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اإلخوا  »معارضته ألفعا  جماعات في  للسل ة القْائية
في حق مصااااار وجيلاااااها وهيبتها ومصااااايرهاي  «المسااااالمين

وأ ااادر أحكاما  عادلة في رأ ه من أجل مصااارلكنها قاساااية 
ومنهم الرئيس الساااااابق محمد مرساااااي  «اإلخوا »في نظر 

ومرشاااااااااااااااد الجماعة محمد بد ع وبعض رفاقهما من القادة 
 عيش في شاااااااااااااقة القابعين معهما في الساااااااااااااجني  يس أنه 

ضاااااااااااامن عمارة في حي مكتظ و تنقل بين المحكمة والبيت 
و اااااأنماااااا هو ليس مر اااااااااااااااودا  وليس هااااادفاااااا  عتبري القاااااادة 
المساااجونو  عدوا ا ولكن  ما عبدالمنعم ر ا  سااال م األمر 
إلى رب العالمين فإ  المسااااااتلااااااار هلااااااام بر ات تصاااااارف 

 ضمن التسليم بأ  األعمار بيد هللاا
لااااار هلااااام بر ات ثم لعلاااارات وهذا الذي جر  للمساااات

الجنود في اليوم نرسااه في ساايناء وجر  لزمالء لهم وأ ْااا  
لقْاااااااة قبسل ذلك في القاهرة وفي بعض المد  المصاااااار ةي 

وما يتررع عن  «اإلخواني»يترو إن باعا  بأ  للمساااااااالساااااااال 
من جمااااعاااات ببياااة حلقااااتا وهاااذا  «اإلخوانياااة»الظااااهرة 

بهذي  «وا  المسااااالميناإلخ»بدوري مدعاة للتسااااااا ا هل إ  
القوة وبحيا أنه بعد إنقْاء السنة األولى لترا  السيسي 

  «اإلخوانية»وبدء ساااااانة جديدة من الصااااااعر شاااااال القدرات 
وما يتررع عنهاي بينما إسااااااات اع عبدالنا ااااااار في أساااااااابيع 
تلت محاولتهم إ تياله أ   ْع حدا  لتحد اتهم ولمحاوالتهم 

 التحرل بالنظاما
ن الحالتيني حالة الخمسااااينات في وفي ضااااوء مقارنة بي

زمن عبدالنا اااار والحالة التي نعيلااااها في زمن الساااايسااااي 
في زمن عبدالنا اار  «اإلخوا  المساالمين» مكن القو  إ  

كانوا مجرد حر ة فكر ة فقهية أكثر منها ذات شاااااعبية ولذا 
نا  و ذلك إعدام أحد  جس أمكن تلااااااااااااتيتها م اردة وقمعا  وسااااااااااااَ

بعدما  ااااااادروا دو   «المساااااالمين اإلخوا »منظِ ر هاا لكن 
يناير ثم تسااااااال موا الحكم فإنهم في خال   25وجه حق ثورة 

فترة زمنية قصاااااااايرة باتوا موجودين في  ل مرا اااااااال الدولة 
المدنية والعساااااااكر ة والقْاااااااائية واإلقتصااااااااد ة فْاااااااال  عن 
تحااالرااات مع قو  وأنظمااة إقليميااةي وبااالتااالي فااإ  مواجهااة 

ك أنها تواجه دولة مصااااااار السااااااايساااااااي ليسااااااات بساااااااي ةي ذل
إنهارت رساااااااااااااااميا  إال  أنها ما زالت تملك الما  والساااااااااااااااالح 
والتحالرات بدليل أنها تتصااااااااااااااارف على أساااااااااااااااا  إقتناص 

 الرر ة المناِسبة للعودةا
نا وسااااتبقى اليقظة إحد   لن ينتهي المساااالساااال  ما أوردس
وسااااائل المواَجهة فْااااال  عن العاله المعنوي الذي نالحظ 

المواجهة  «أجندة»ي له ضاااامن بنود إدراه الرئيس الساااايساااا

م  التي لم تقتصااااار على أرقى درجات التكر مي حيا أنه تقد 
وهو بالبدلة المدنية ملااااي عي المسااااتلااااار هلااااام بر ات  ما 
م جنااااازة الرر ق  فعاااال من قباااال عباااادالنااااا ااااااااااااااار الااااذي تقااااد 
عباادالمنعم ر ااا ي وإنمااا خلع الباادلااة الماادنيااة من دو  أ  

ام القْاااء سااتنر ذ في حق الذين ينسااى التأكيد على أ  أحك
أ ااااااااااااادر هلاااااااااااااام بر ات عليهم أحكاما  تراوح بين اإلعدام 
والمؤبد والساااجن ال و ل المد ي وإرتد  بدلة الميدا  للمرة 
األولى إلبالغ الْااااااااباط والجنود في ساااااااايناء أرقى درجات 
اإلشادة بهما ومن محاسن الظروف أ  السيسي في  امل 

افح وملااى و ااعد وتلك حيو ته ونلاااصه عندما ذهر و اا
ه  حيو ة إفتقدها الرئيس والراحل  عبدالنا ااااااااااااار عندما توج 

إلى الجبهة على  1969في ذروة حرب اإلساااااااااااااااتنزاف عام 
ضااااراف قناة السااااو س مرتد ا  ثيابا  مدنية وسااااروا  وقميص 
بنصاااااااد  م  ليلاااااااد على إزر الجنود الذين  ساااااااتعدو  مع 

 ثاااااار زمالئهم على صو  خن المواجهاااااة لمعر اااااة إزالاااااة 
 ا  معتل الصاااااااااااااااحة وبالكاد  اااااااااااااااعد إلى  هالعدوا ا لكن

مصاارحة ونز  منها متعبا  مع أنه زمنذاو  ا  أ ااغر ساانا  
من الساااايسااااي الذي زار ساااايناء بثياب الميدا ا و انت تلك 
ز اااارتاااه األخيرة والوحيااادة للقوات التي  اااا  متراااائال  باااأنهاااا 

ة أساااالم الروح وهو في الثاني دهيبتهاا فقسااااتعيد إلى مصاااار 
 ا1970سبتمبر/أيلو   28والخمسين من العمر يوم 

رحماااة هللا على عبااادالناااا ااااااااااااااار وأعاااا  هللا عبااادالرتااااح 
السااايسااايا والبقاء للمحروساااة مصااار يدخلها الجميع بساااالم 

  منينا
 2015)تموز(  يوليو 9 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 لو أن السادات أخذ بإقتراح األمير سعود
مسااااااايرة العالقات العربية مع أتيح لي  صاااااااحافي أاتابع 

تر يز في حببة الساااااااااااااااتينات والسااااااااااااااابعينات على األحوا  
المصااااااااااار ةي أ  أكو  قر با  من بعض ناساااااااااااجي البسااااااااااااط 
الدبلوماساااااي العربي بكل ما  حو ه هذا البسااااااط من خيوط 
ورسااااااوم وألوا ا وفي مقر الجامعة العربية في القاهرة  نتا 

د ة أو اإلستثنائية مع زمالء  خر ن نترقر اإلجتماعات العا
لوزراء الخارجية العرب لكي نعرف منهم الكثير مما ياثري 
ماااا نبعاااا باااه  ااال إلى الصاااااااااااااااحيراااة التي  عمااال فيهاااا من 
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معلومات وتحليالت أو أحاديا  اااااااااااااااحافيةي فْاااااااااااااااال عن 
توصيااد العالقااة مع هؤالء الوزراء الااذين بااإجتماااعاااتهم في 

حافي ما مقر األمانة العامة للجامعة العربية  حققو  للصااااااا
 صااااااااااااعر تحبيقه خاره هذي المناساااااااااااابةي أي بما معناي إ  
رموز الدبلوماساااااااية العربية  أتو  إليه من خال  إجتماعهم 
بينما هو  ير متيساااااار له أ  يزور  ل منهم في عا اااااامة 

 بلديا
وفي  ااال هاااذي اإلجتمااااعااااتي وباااالاااذات عنااادماااا تكو  
هنااالااك أزمااة بااالغااة التعقيااد في العالقااات العربيااة و ت لاار 

د قمة  ير تلك التي تنعقد بلاااااااااااااااكل دوريي  ا  ا ألمر عقس
األمير ساااااااااعود الفيصااااااااال حتى قبل إنصااااااااارافه المهير يوم 

وتعيينه ملاااااااااااااارفا  على  2015أبر ل/نيسااااااااااااااا  29األربعاء 
السااااااااياسااااااااة الخارجيةي الوز ر الذي ننتظر ما ساااااااايقوله بعد 
اإلجتماع ونساااااااااااااااعى إلى معرف ما قاله داخل الجلساااااااااااااااة 

 المغلقةا
مجلس الجامعة العربية على مساااااااااااااااتو  ولعل إجتماع 

هو  1978مااار / ذار  28وزراء الخااارجيااة يوم الثالثاااء 
األهم في إجتماعات أهل الدبلوماساااااااااااااااية العربية على ر م 

 أنه  ا   ير مكتملا
كااا  الغر  من اإلجتماااع هو إساااااااااااااااتاادراو أمر  ير 
مساااااااااتحر إنررد الرئيس أنور الساااااااااادات في إتخاذي مع أنه 

من دو  إساااااااااااااااتثنااااااء وال يتحمااااال   خص الااااادو  العربياااااة
اإلجتهادات إلى درجة اإلقداما فقد قرر الرئيس الساااااااااااادات 
مبا تا  الملوو والراساااااااءالعرب أنه في  اااااادد إبرام إتراقية 
ساااااااااالم مع إسااااااااارائيلا وبعدما  ا  قادة العالم العربي على 

 15درجااااة من الوفاااااق وعلى موعااااد مع قمااااة تنعقااااد يوم 
ماع لمجلس الدفاع ي  سااااااااااااااابقها إجت1978فبراير/شاااااااااااااااباط 

العربي و خر للمجلس اإلقتصاااااااااااااااادي العربي وثالا لوزراء 
م  مؤتمر الساااالم في »الخارجيةي بهدف تعز ز الصاااد ودعس

في جنيسي  ا  الرئيس الساااادات  اجري  «اللااارق األوسااان
في  رلة عنهم إتصااااالت مع رئيس وزراء إسااارائيل مناحيم 

دعوة  1977نوفمبر  17بيغن إنتهاات بتوجيااه األخير يوم 
إلى الساااااااااااااادات لز ارة القد  لب اها الرئيس المصاااااااااااااري بعد 

ذا  بااااذلااااك قولااااه في خ اااااب في  19و يومين نوفمبر  منرااااِ 
وبحْااور  1977نوفمبر  9مجلس اللااعر والبرلما   يوم 

إنني على إسااااااااااتعداد للذهاب إلى »الرئيس  اساااااااااار عرفات 
مؤتمر جنيسي بل إلى  خر العالمي وإ  إساااارائيل سااااتادَهش 

أقو  إنني مساااااااااااااااتعاااد أ  أذهااار إلى بيتهماا إلى عنااادماااا 
 ا«الكنيست ذاته ومناقلتهمااا

بعاد الاذي باا تهم باه الرئيس السااااااااااااااااادات توزعوا ثالثاة 
إتجاهاتا دو  معترضااة ومتحرظة تحاو  تقر ر السااادات 
من را تهاااااااي ودو  حااااااائرة ال تاااااادري هاااااال تترهم الخ وة 

هة جب»الساداتية أم تص د مع المعتِرضين المتحرظيني و
ار  «الصاااااامود والتصاااااادي والتي منها إسااااااتنبن الرئيس بلاااااا 

تْاااام إلى جانر  «الممانعة»ساااانة تساااامية  33األسااااد بعد 
اري  في  «أنصاااار هللا»في لبنا  و «هللا حزب»النظام البلااا 

في العراق إضاااااااااااااااافة إلى أصياف  «حزب الدعوة»اليمن و
تحت  «الممانعو  »متوساااااااااا ة األهميةا و نْااااااااااوي هؤالء 

 نية االرا ة اإليرا
إزاء ذلك بات ال بد  ما هو التقليد المأخوذ به عندما 
د قماة إساااااااااااااااتثناائياة مع  تكو  هناالاك حاالاة من التعقيادي عقاس
مالحظة أ  الحالة التي نلاااأت عن الرعل السااااداتي تحمل 

 ناذر تصدعات خ يرة في البنيا  العربيا
ولكي تنعقد قمة وساااااااااااااان هذي الظروف ال بد من تهيئة 

سااااااحة الغْااااار وتقلل من هامش تسااااااعد في إختصاااااار م
النرور وتهدئ من روسع الذين ينادو  بالصاااامود والتصااااديا 
وبعد جوالت من التلااور وراء الكواليس إساتقر األمر على 
إجتمااااع لمجلس الجاااامعاااة العربياااة على مساااااااااااااااتو  وزراء 

وقاصعه  1978مار / ذار  28الخارجية عاقد يوم الثالثاء 
سااااور ا والعراق  «يالصاااامود والتصااااد»وزراء خارجية دو  

وليبيااااا والجزائر ومنظمااااة التحر ر الرلسااااااااااااااا ينيااااةا وإنتهى 
اإلجتماع بعد مناقلاااات مساااتفيْاااة من جانر الملاااار ين 
إلى أنه لكي تنعقد قمة عربية مجد ة من المهم ملااااااااااااااار ة 
الجميع فيهاي ولكي  لاااااااااارو الجميع ال بد من الذهاب إلى 

مود دواو ن المتحرظين والمعترضاااااااااااااااين وإلى دعاااة الصااااااااااااااا
د قمة  والتصاااادي والتلاااااور معهم في ما يرونه من أجل عقس
ال تكر  تبعث ر الصااااااد الذي بات نتيجة الرعل الساااااااداتي 
على أهبة إنقسااااااام مخيسا وإسااااااتقرت المناقلااااااات على أ  

 «لجنة التْاااااااامن العربي» كو  هنالك وفد تحت ماسااااااامى 
روعي في تلاااااااكيلها أ   كو  رئيساااااااها قر با  من الساااااااادات 

على أ   خاصبه بما  عدِ   جموحه نحو إبرام إتراق وقادرا  
والراحل   مع إسااااارائيلا ولذا  ا  إختيار الرئيس الساااااوداني

جعرر نميري وعْااااااو ة وزراء خارجية  ل منا السااااااعود ة 
واألمير سااااااااااعود الفيصاااااااااال  األرد  واللاااااااااار س عبدالحميد 

األمير الحالي  -واللاااااااي   اااااااباح األحمد شااااااارف  الكو ت
 ماااد خليراااة الساااااااااااااااو ااادي ا الساااااااااااااااودا دولاااة اإلماااارات وأح

العام  ن ا األميوالرشااااايدال اهر ا اليمن وعبد هللا األ ااااانج
 للجامعة العربية والراحل  محمود ر ا ا
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قامت اللجنة بجوالت وبذلت من الجهد الملاااااااااااااااكور ما 
 ساااااااااااااااتحق توثيق هااذي المح ااة من تااار   العماال العربيا 

سد والراحل  حافظ األ وشملت الجوالت لقاءات مع الرئيس
والراحاال   والرئيس والراحاال  أحمااد حسااااااااااااااان البكر والرئيس

هواري بومدين والملك والراحل  الحسااااااااااااااان الثاني والرئيس 
والراحل  أنور السادات والرئيس اليمني الجنوبي سالم ربيع 
علي والرئيس اليمني اللااااااااااااااامالي المقدم أحمد الغاشااااااااااااااامي 

 نهيا  واللااااي  والساااال ا  قابو  واللااااي  والراحل  زايد   
بن حمد وأمير ق ر األساااااااااااااابق  واللااااااااااااااي  والراحل   خليرة
بن ةيسى  بن سلما  أمير البحر ن والد الملك حمد ةيسى

 واللي  والراحل  جابر األحمد أمير الكو ت السابق والملك
والراحل  معمر القذافي  والراحل  حسااايناأما الرئيس الليبي

 فإعتذر عن إستببا  اللجنة بذر عة أنه ال  عترف بهاا
هذي اللجنة إستحوذت على إهتمام إستثنائي من جانبي 
كصااحافي منذ اليوم األو  للتلاااور في شااأ  التحرو الذي 
ر اإلمكا ي ثم بعدما إنتهت مناقلات الملار ين ال بد منه بأمل ثنيس الرئيس الساااااااااااااااادات عما ر ي وتخفيس  جموحه قدس

 1978مار   28في إجتماع مجلس الجامعة يوم الثالثاء 
لك الجوالت المكو يةا و نتا  ثير السااعي من أجل وبعد ذ

ر األكبر من المعلومات حو  الذي جر ا ولقد  معرفة القدس
أثمر السااااااااااااااعي وقوفي م لع الثمانينات على المحاضاااااااااااااار 
السر ة لهذا الحدث المميز في العمل العربي وإئتمنتا بعدم 

 النلرا
بعض نجوم هذي الحببة التي حدثت فيها هذي المحاولة 

ابة لرتق الثوب العربي باتوا إما في الظل أو في القمة الدو 
أو في ذمااة هللاا وأحاادث المنتقلين إلى جوار رب العااالمين 
األمير سااااعود الفيصاااال الذي رفد ملاااااورات اللجنة بالكثير 
من األفكار التي  انت تجمع بين مراعاة ظروف مصاااااااااري 
وفي الوقت نرساااااااااااااااه الحرص على أ  ال يتسااااااااااااااابر التررد 

بتااداةيااات  تلااك التي حاادثاات بعااد ذلااك ومنهااا الساااااااااااااااااداتي 
ل مقر  تجميد عْااااااااااااااو ة مصاااااااااااااار في الجامعة العربية ونقس

 األمانة العامة للجامعة مؤقتا  من القاهرة إلى تونسا
ومن بين األفكار التي صرحها األمير ساااااااااااااااعود و انت 
الجوالت لم تحقق تعديال  في موقد الرئيس الساااادات الذي 

في المئااة من أوراق حاال  99,99إ  »ير  على حااد قولااه 
هو أنه  «قْية اللرق األوسن في يد الوال ات المتحدةااا

ما دام هنالك إ ااااااارار مصاااااااري على اإلتصاااااااا  بإسااااااارائيل 
فليكن هذا اإلتصااااااااااا  بالواساااااااااا ةي أي عن صر ق الوال ات 
المتحدة وليس مباشاااااارةا ولكي  لااااااق إقتراح األمير سااااااعود 

الساااااااااااااااادات بأ  صر قه نحو الت بيق تعديال  لمقولة الرئيس 
في المئة من أوراق حل قْية اللرق األوسن في  99,99

يد الوال ات المتحدةي رأ  األمير ساااااااااااااعود خال  مناقلاااااااااااااة 
ضاااااااارورة السااااااااعي بتحقيق توازا  »إجتماع مجلس الجامعة 

بين الوال ات المتحدة واإلتحاد السااوفياتي حيا أ   ال  من 
مكن الاادولتين لهااا مصااااااااااااااااالحهااا في المن قااة وبااالتااالي ال  

وهذا  ا  رأي ا «إساااااااااااااااتبعاد صرف وتقر ر صرف  خرااا
 اللي   باح األحمدا

هذي الساا ور بما حوته من وقائع إسااتخلصااتاها من بين 
علرات الصرحات من ملد المحاضر السر ة لهذا الحدث 

وما تالي من بْعة  1978مار   28العربي يوم الثالثاء 
رساااااااااااائلي أساااااااااااابيع إساااااااااااتغرقها التجوا  واللقاءات وتبادا  ال

إرتأيتا وقد رحل األمير سااااااااااااعود تار ا  تراثا  مبهرا  في عالم 
ليت أصا  هللا في عمري لكي  كتر لألجيا   الدبلوماساية  ا

العربية تجربته  ما ساااااائر أ اااااحاب التجارب الدبلوماساااااية 
والسااااااياسااااااية في العالمي إسااااااتخال ااااااها ألقو  فيما الرواجع 

الاااذي فااااجاااأ  تتوا ااااااااااااااااال في العاااالم العربي بااادءا  من اليوم
الرئيس السااااااااادات أمته بإسااااااااتباق جنوحه نحو السااااااااالم مع 
إسااااااااارائيل من دو  أ  تكو  إسااااااااارائيل مساااااااااتعدة للرد على 

ليت أ ااااااااااااغى الرئيس السااااااااااااادات إلى ما  الجنوح بمثلهي  ا
إقترحه األمير سااااااااااااعود فهو لو  ا  أجر  اإلتصااااااااااااا  عن 
صر ق الوال ات المتحدة وليس مباشااااااااارة مع إسااااااااارائيل لكا  

لقى على اإلدارة األمير ية مساااااااؤولية الرلااااااال أو في بذلك أ
حاااااا  أثمر دورهاااااا  كو  م مئناااااا  إلى أ  أي خروه من 

 جانر إسرائيل ستكو  اإلدارة األمير ية  ريلة بمعالجتها
وما هو باألهمية نرسااااااااااااااها أ  األخذ بما إقترحه األمير 
ساااااااااعود  ا  سااااااااايحظى بغ اء من جانر قمة عربية تنعقد 

ن تاجمِ د عْااااو ة مصاااار ولن تنقل مقر و انت هذي القمة ل
األمااااناااة العااااماااة للجاااامعاااة إلى تونس و اااا  األمين العاااام 

 سيبقى مصر ا ا
النصاااااااااايحة الملااااااااااار إليه من جانر األمير -واإلقتراح 

ساااااااااااااعود ليس الوحيدا فري  ل أزمة تلاااااااااااااتد من لبنا  إلى 
فلسااااااااااااا ين إلى العالقة الخليجية إلى إيرا  إلى العراق إلى 

 ا إلى التأزم مع أمير ا وروساااااااايا  انت له اليمن إلى سااااااااور 
أفكار وإقتراحات  أنها و اااااااااااااااراتي أفادت من أخذ بهاااا 

 ومن لم  أخذ ندم متأخرا ا
 2015)تموز(  يوليو 23 -« الشرق األوسط»صحيفة 
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 الدواء لألزمة «السيسية»
 السياسية الداء في لبنان 

 عندما  حدث في الدولةي أي دولةي إفال  في  روف
أهل السااياسااة والعمل الحزبي وتصاابح البالد على ملااارف 
اإلنهياري تقتحم المؤساااساااة العساااكر ة وفي أشاااخاص بعض 

الموقد لترااادي اإلنهيااارا  جنراالت أو َمن هم أدنى مرتبااة
في مصااااااااااااااار ومن  1952يوليو/تموز  23حادث ذلاك يوم 

دو  أ   سااقن ضااحا ا أل  اللااعر  ا  في  ا ة الْاايق 
ساااااااااااة والزعامات الحزبيةا وقبل ذلك من أفعا  أهل السااااااااااايا

  1949مار / ذار  30بحوالى ثالث ساااااااااااانوات واألربعاء 
حدث في دملاااااااااااااااق أمر مماثل قام به مجموعة ضاااااااااااااااباط 
يترأسهم الجنرا  حسني الزةيم ومن دو  أ   سقن ضحا ا 
أل  اللااعر أ ْااا   ا  في  ا ة الْاايق من أالعير أهل 

قام مجموعة الساااااياساااااة والزعامات الحزبيةا وفي الساااااودا  
من الْااااااااااااااباط برتبة رائد يتزعمهم العقيد جعرر نميري يوم 

بإنقالب عسااااااكري أل  تر يبة الحكم  1969مايو/أ ار  25
التي تمثِ ل معظم أحزاب السااودا   انت نجحت في إسااقاط 
م الجنراالت الاااذي يتزعماااه الجنرا  ابراهيم عبودي لكن  كس حا

يتنافرو  ما أ  تحا صوا المنا ر والسل ات حتى بدأوا 
ر  ثم إنعكس تنافرهم ضااااايقا  من جانر النا  بهم وهذا  سااااا 
كم في  لمجموعة الْاااااباط الرواد أمر إساااااقاط أو  تجربة حا
العالم العربي تتلاااااكل بصااااايغة إئتالف  ْااااام  ل األحزاب 
واألصياف حيا األنصاااري والختمي واللاايوعي والنا ااري 
 واإلخواني واإلشاااااااااتراكي  قودو  و زرعو  في نرو  النا 
األمل بأ  ال مجا  بعد ال  للحكم العسااااااااااااااكريا ولكن ما 
كل ما تمناي السوداني أدر ه وجاءت فترة التلكيلة الحاكمة 
تصادم الرأي العام بالصاراعات األشابه بصاراعات األصياف 
الساااااياساااااية والحزبية في لبنا  وبعض دو  األمةا ثم عاود 
جنرا   خر هو عمر حسااان البلاااير الرعل اإلنقالبي نرساااه 
على تجربة تلاااااااااااااااار ية أخر  مبتورة وسااااااااااااااااعدي على ذلك 
الغ اء اإلسااااالمي في شااااخص اللااااي  حساااان الترابي الذي 
خساااااااااااار حلراء األمس وخاب أمله في الحليس العسااااااااااااكري 
عمر البلااايري الذي بعدما تعل م الرما ة الساااياساااية من دو  
أ   رقد عساااااااكر ته وإشاااااااتد سااااااااعدي بتحالرات إبتكرها رمى 

 تمرة حتى ال  بصيغ متنوعةااللي  أسوأ رمية مس
وعندما و اااااااااالت أحوا  مصاااااااااار مع أهل السااااااااااياسااااااااااة 
واألحزاب ومغاااااادرة الاااااد تور محماااااد البرادعي أحاااااد رموز 

الدعوة إلى عهد مسااااااااتبيم البالد  ير مسااااااااتعد للتْااااااااحيةي 
ووجد المصااااااااااااااار و  الخائرو  على مصااااااااااااااار التي ير دو  
إ ااااااااااااااا الح أمرهااا وليس تحجيبهااا إخوانيااا ي أ  بلاادهم إلى 

مجهو ي فاجأهم جنرا  مقدام إنترض وهو تحت  مصااااااااااااااير
إمرة الرئيس اإلخواني محمد مرسااااااااااااي وقا  بلهجة الخائد 
مثلهم إنه قادر أ   كو  منقذا ا وبعدما أورد ذلك في بيا  
بإسااااااااااااااام الجيش الذي هو القائد العام لهي فإنهم شاااااااااااااااعروا 
ب مااااأنينااااة المن من خوفي وإعتبروا بيااااا  هااااذا الجنرا  

التي أوضاااااااااااااااحهاااا البياااا  بمثااااباااة بااادا اااة وخاااارصاااة ال ر ق 
الرا ر  «األسد اإلخواني»إلستعادة مصر قبل أ  يلتهمها 

األوروبي  ير -فماااااه الم مئن إلى أ  الغرب األمير ي 
 الجديدا «األسد»معتر  على هذا 

في بيا  خارصة ال ر ق حسااام الرر ق المقدم عبدالرتاح 
اجعو  الساايسااي األمر وبدأ الساااساايو  وزعماء األحزاب يتر 

خ وات خ واتي وبادأ الجيش المصاااااااااااااااري يرمم ماا  جار 
ترميمه وبذلك شاااعر المواصن في مصااار بنسااابة من األما  

 ومثلها من التراا  بغد أفْلا
وأل  لكااال جنرا  مالمح في خاااارصاااة ال ر ق فاااإ  من 
جملة إهتمامات جنرا  اإلنقالب األو  حساااااني الزةيم  ا  

ونراي عندما الت لع نحو إسااااااااااااتحداث تغيير في الساااااااااااالووي 
 11إلتد حوله إعالميو  ساااااااااااااااور و  وأجانر يوم اإلثنين 

 سألو  عن دواعي اإلنقالب الذي قام  1949أبر ل/نيسا  
لقد أ اااادرتا »به ضااااد السااااياساااايين وزعماء األحزاب  قو  

دة إلى الجهات المختصااااااااااااة بمنع اإلتجار  األوامر الملااااااااااااد 
بااااالرقيق في من قاااااة الالذقياااااة وإحااااد  منااااااصق ال اااااائرااااة 

لعلو ااة  وحظ رتا البيااام بااذلااك تحاات صااائلااة العقوبااة بعااد ا
المحاكمةا  ما أننا نعمل ال  إلجراء تنظيم إجتماعي في 
ساااااااااااااااور ااااا يتناااااو  توحيااااد األز اااااء ومنسع العقااااا  والكوفيااااة 
واللاااااااروا ااا ال  بغية النهو  بالبالد نهْاااااااة إجتماةية 
تترق مع البالد المتماادنااة من هااذي الوجهااةي أمااا أهاال القر  
ع  ل أربع قر   فإنهم بحاجة إلى تنظيم فني و اااااحي وجمس

 ا«بقر ة واحدة نموذجيةااا
لم  سااااااااااااااالم لبنا  من ظاهرة محاولة التغيير عن صر ق 
الجنراالت فقاااد حااااو  عااادد من الْااااااااااااااابااااط المنتمين إلى 
الحزب القومي السااااااااوري البيام بإنقالب ضااااااااد الرئيس فؤاد 

 اااناات  لكنهااا 1962يناااير/كااانو  الثاااني  1شاااااااااااااااهاااب يوم 
محاولة  ير مرح ر بها أ اااااال اأما المحاولة الجد ة بعض 

و ا  مْاااى على بدا ة األزمة  1976اللااايء حدثت عام 
التي إنتهت حربا  أهلية أو فلنقل حقل تجارب  اااااااااااااااراعات 
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عربية ودولية على أر  لبنا ي أحد علااااااااااااار شاااااااااااااهرا  ذاق 
اللبنااانيو  خاللهااا مر العيش والخوفي وتمثلاات المحاااولااة 

من نوع البيانات اإلنقالبية العساااااااااااااااكر ة  حمل توقيع ببيا  
العمياااااد أو  الر ن عز ز األحااااادب قاااااائاااااد من قاااااة بيروت 

 11تالي مساااء يوم الخميس  «الحاكم العسااكري المؤقت»و
عبسر شاااااااشااااااة التلرز و  أحد الْااااااباطي  1976مار / ذار 

ولمجرد تالوته ساااااااد شااااااعور عارم من الترحير وال مأنينة 
ير المنتمين إلى الميليلاااااااااااااااياااااات التي نرو  اللبناااااانيين  

التي أسااااااسااااااها زمنذاو زعماء  «الجيول»تكاثرت زمنذو و
أحزابا ومن مظاااهر الترحياار بااالحاادث اإلنقالبي إصالق 
ر اااااااااااااااااص اإلبتهاااه بكثرةي أل  البالغ رقم راحااد للحر ااة 
ميتي صلر إسااااتقالة رئيس الحكومة  اإل ااااالحيةي هكذا سااااا

وإساااااااااتقالة رئيس  «تقيلةوإال  إعتابرت بحكم المسااااااااا»العاجزة 
 «وإال  إعتابر بحكم المساااااااتقيل»الجمهور ة ساااااااليما  فرنجية 

وإعال  حالة ال وارئ في البالد مما  لااااااااااااااال نلااااااااااااااااصات 
الميليلااااايات ودعوة مجلس النواب إلى إنتخاب رئيس جديد 
للبالدا و ختم جنرا  الحر ااااة اإلنقالبيااااة البالغ رقم واحااااد 

حكم وال يؤمن بالحكم إال  ليس صامعا  بال»بالتأكيد على أنه 
م متدهور لذلك قررتا اإلحترا  بمر زي  كس كوساااايلة إلنقاذ حا
م إلى  كس ال بيعي  قائد لمن قة بيروت وساااااااااأسااااااااالِ م أمانة الحا

 ا«أ حابها فور إنتخاب رئيس جديدااا
أهمية هذي المحاولة أنها  انت تْااااااااااااااام عددا   بيرا  من 

مقارنة بالذي  الْباط من جميع ال وائد اللبنانيةي و انت
ساااااانة في مصاااااار شاااااابيهة في بعض جوانبها  37جر  بعد 

الرتاح الساااااايساااااايي لكن المؤسااااااسااااااة  بالذي فعله الرر ق عبد
دة وال تتأثر بالتوجهات والزعامات  العسكر ة في مصر موح 
السياسية  ما أ  والءها للوصن من المقدساتي ولذا فعندما 

رر ق عبدالرتاح يتخذ القائد العام خ وة  تلك التي إتخذها ال
السااااااايساااااااي وفي ظل ظروف بالغة التعقيد فإ  المؤساااااااساااااااة 
ضاااااااااااااااباصا  وجنودا  تلتزم بما  قرري القائد فيما الخ وة التي 
حدثت في لبنا  وأشاااااااااارنا إليها إنتكساااااااااات أل  تجربة وحدة 
المؤساااساااة العساااكر ة هلاااة بدليل أ  الجيش اللبناني إنقسااام 

ة أو زعامة سااااااياسااااااي «جيش»يتبع  ل  «جيوشااااااا  »زمنذاو 
مذهبية وهذي نق ة الْاااااااعد في المؤساااااااساااااااةي وفي الوقت 
نرساااااااااااه عنصااااااااااار صمأنينة للزعامات الساااااااااااياساااااااااااية والدينية 
والمذهبية التي لن تخلااااى إنقالب المؤسااااسااااة عليها عندما 
تكو  هنااالااك أزمااة خااانقااة تعيلاااااااااااااااهااا البالد وال يؤدي أهاال 

 السياسة واألحزاب الواجر الم لوب منهما
حْااااااار لنماذه من محاوالت بات لزاما  بعد هذا اإلساااااات

إنقالبية حدثت نتيجة أزمات سااااااااياسااااااااية إنعكساااااااات متاعر 
شااااديدة الوصأة على المجتمعات العربيةي على بعض رموز 
العمل السياسي والحزبي أ   عترفوا بأنهم ليسوا في مستو  
معاااالجاااة أزماااات وصنياااة أو إجتمااااةياااة تحااادث في أنظماااة 

لمثا  ال يتولو  منا اااااار ومسااااااؤولياتا ولنا على ساااااابيل ا
الحصاااار هذا الذي  عيلااااه لبنا  حيا أ  منصاااار رئاسااااة 
الجمهور ة خا  منذ أكثر من سااااااانة ومع ذلك ال يترق أهل 
السااياسااة والزعامات الحزبية على  اايغة حلي وأ  أصماع 
البعض من هؤالء على مكاساااااااااار شااااااااااخصااااااااااية تجعلهم ال 
د ينقاااذ الناااا  من  اااارثاااة  يتاااداعو  إلى إتخااااذ موقد موحااا 

تكدساااة في اللاااوارع والتي ساااببها تقاعاس رموز النرا ات الم
نسع البلااااار  الحكم والساااااياساااااة واألحزابااا أي أنها من  اااااا
وليسااات من جر اء عوامل صبيعية مثل الزالز  والفيْاااانات 

 على سبيل المثا ا
بالنساااابة إلى لبنا  بالذات نخلص إلى القو  إ  األزمة 

الداء  الساااااااااياساااااااااية التي  كتوي اللبناني بها باتت أقرب إلى
منها إلى األزمة العابرة بعد ممارسااااااااااااات أهل السااااااااااااياسااااااااااااة 
ومغامرات بعض األحزاب داخل الوصن وفي الدولة الجارة 
المبتالة بما هو أعظم ثم بعد ظاهرة النرا ات التي يتحمل 
المسااؤولية في شااأنها قبل أهل السااياسااة والزعامات الحزبية 

ؤالء جموع المواصنين التي ال تخره مثاااال الجياااااع على ه
ر الثقة منهما ومثل هذا الداء ال عاله له بل  شاااااهرة سااااحس

ما ال بد أ  تنلاااااااااأ في لحظة  «سااااااااايساااااااااية» بوال دواء إال  
إنتراضاااااة  صااااابح فيها أبناء المؤساااااساااااة العساااااكر ة بالحس 
الوصني واللاااااااااااااااعور المخلص بأوجاع النا  على نحو ما 

عندما خره عبدالرتاح  2013حصاااااااااال في يوليو من العام 
ى المتالعبين بأقدار مصااااااار شااااااااهرا  خارصة السااااااايساااااااي عل

ها هي  امْمونهاا  مصر قها وها هو  عمل جاهدا  لتنريذ 
 مصر على سكة السالمةا
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الجار الذي يوصي به الرسول والجار 
 «المفهوم الظريفي» بـ

فيينا كا  المتوقع بعد التو اااال إلى اإلتراق النووي في 
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أ   سااااااااتحْاااااااار المراو  اإليراني المتألق وز ر الخارجية 
محمد جواد ظر س ةبارة سااامعناها من أساااتاذ الدبلوماساااية 
اإليرانياااة الاااد تور علي أكبر واليتيي والاااذي الوز ر محماااد 
جواد ظر س من تالمذة هذا األسااااااااتاذا قا  الد تور واليتي 

ل  صارق تلك العبارة ألساااااااااتاذ الدبلوماساااااااااية العراقية والراح
عز ز خال  إحد  جلساااااااااااااااات التراو  بين العراق وإيرا  
في جنيس ونيو ورو برعاااا اااة األمم المتحااادةي والتي جرت 
بعد إقتناع اإلمام الخميني بأ  ال نصاااااااار  مكن حدوثه في 
الحرب مع العراق ومن هنا جاء قبوله بوقد القتا  مرِفقا  

أنه القرار بعبارة إنه يرتْاااااااي ذلك  من يتجرع السااااااامي مع 
اد  لو وضااااااااااع قبل أربع ساااااااااانوات تلت بدء الحرب حدا  للعد 
المخيس الذي  حصااااااااااااي أعداد القتلى من الجانر اإليراني 
عدا الجرحى والمعاقين والالجئين والملاااااااارديني تماما  على 
نحو ما هو حا اااال منذ أربع ساااانوات وبْااااعة أشااااهر في 
ساااااااااااااااور اااي وقااا  أو أفتى بااأ  قراري إنقاااذي وعمال  بااالقو  

القاتل »اإليرانية -ر الذي ين بق على الحرب العراقيةال ي ِ 
س لحببة عربية«والقتيل في النار إساااالمية ال  -ي لكا  أسااا 

 عود العرب والمسااااااااالمو   خوضاااااااااو  هذي الحروب العبثية 
المتوا اااااالة التي تعيلااااااها األمتا  وتسااااااتنزف جوالتها على 

 أنواعها الثروات البلر ة والماد ة للدو ا
لتا عليها عند ومن باب التذ ي ر أحترظ بأوراق ساااااااااااااااج 

 اااااادور قرار وقسد القتا  بين العراق وإيرا  أرقاما  أفصااااااح 
 19عنهاااااا حجاااااة اإلساااااااااااااااالم محماااااد خااااااتمي يوم األحاااااد 

والذي بات رئيسااااااااااااا  للجمهور ة بعد 1988ساااااااااااابتمبر/أيلو  
ذلااك ا وممااا أوردي خاااتمي أ  خسااااااااااااااااائر إيرا  على مااد  

لد قتيل أ 123ثماني سااااااااااااااانوات بلغت من العساااااااااااااااكر ين 
مرقودا ي وهي أرقام متواضعة ذلك أ  العدد  ا   79644و

في رأي خبراء عساااااااااااااكر ين محايدين أكثر من ذلك بكثيري 
هذا عدا المليو  من الجرحى ومثلهم من الذين أ ااااااااااااااايبوا 

 بإعاقةا
بالعودة إلى ما بدأنا به هذي المقالة نلير إلى أ  ةبارة 

ع أ   ساااااتحْااااارها الد تور واليتي واألساااااتاذ  التي  نا نتوق
إ  »الد تور ظر س وأحد التالمذة في مدرسة واليتي  هيا

ي  قصااد الملااكلة «رفسع أ ااواتنا لن يؤدي إلى حل الملااكلة
مع العراق التي بدأت تحرشاااااااااااااا  إيرانيا  مرتعال  وتحولت إلى 
حرب أكلت من األرواح ومن األخْاااااااااار واليابس ما جعل 

و   عليهما من اإلسااااااااااااالمية المع -إثنتا  من الدو  العربية
أجل تحقيق تنمية تنقل المن قة مما هي عليه إلى ملارف 

لكن  العالم الثاني تنتهيا  إلى ملااااااااااااارف العوز والرلاااااااااااالا

الحرب أفرزت حروبا  والحر ق ول د حرائق والخصومة باتت 
عداوات واألمل بالوحدة إنتهى خوفا  على الكيانات ناهيك 

أ  الدولة الرالنية  باألساااوار الحدود ة وبحيا بات الملاااهد
 حدها مع الدولة الجارة ساااااااااتر ترابي أو إساااااااامنتي مكهَرب 
وليس إسااااااام الدولةي  ما أنتهى بدا ة خلاااااااية من أ  تتناثر 
دة على نحو ما أ ااااااب الساااااودا  في الحد  الكيانات الموح 
األدنى وما قد  متد إلى دو   ثيرة في المن قة  خيم على 

  ثيرةا أجوائها شبح التقسيم تحت مسميات
بعااااااد اإلتراااااااق النووي  ااااااا  المتوقع من إيرا  بعض 
نا أ  الدبلوماسية ستاكافأ من المرشد علي  التهدئةا وإفترضس
خامنئي فيتراجع الصقور من جنراالت في الحر  والجيش 
لم الاااذي ينتهي  ورجاااا  دين قليال  و بااادأ العاااد التراجعي للحا

لوقوف كااابوسااااااااااااااااا  لمن  حلم ونعني بااه ترر س العرب ثااأرا  
ام حسااااين في حربه اإلضاااا رار ة  بعْااااهم مع الرئيس  ااااد 
مع إيرا ي و تااااح المجاااا  أماااام أهااال الااادبلومااااساااااااااااااااياااة لكي 
 صاااااااااححوا عالقات مع الجيرا  تواكر تصاااااااااحيح عالقات 
إيرا  مع اإلدارة األمير يااة والحكومااات األوروبيااةا وعناادماا 
عاااد الاادبلوماااساااااااااااااااي المظ رر من فيينااا  ااانمااا  باادا ااة ت بيع 

قاااات مع المجتمع الااادولي إعتبسرناااا أ  الخ وة التاااالياااة للعال
ن النية مع الجار الخليجي  من حيا األهمية هي إبداء حاسس
والترف ق بأحوا  اللااااااااااعر السااااااااااوري المنكوب وأحوا  لبنا  
الااااااذي ال يرحمااااااه األ  اإليراني وال يتيح المجااااااا  أمااااااام 
المسااتعدين فيه لوضااع هذا البلد على صر ق األ  الصااديق 

وانه العرب والمسالمين والصاديق المساالم لمن ال   مع إلخ
 بها

ن النية» بما نقصااااادي  ساااااس يتمثل بادئ ذي بدء بنزسع  «حا
ورقااة التحرل والتاادخاالي والمباااشااااااااااااااارة بكتااابااة ورقااة العالقاة 
المساااااااااااااااتبيمةا ولو أ  الوز ر محمد جواد ظر س بادر إلى 
تأد ة العمرة شاااااااااااااااكرا  م على أ  اإلتراق النووي الذي  ا  
مسااتحيال  بات حبيقةي وتأد ة العمرة أمر مألوف ومسااتَحر 
 رعله الجميع وتكو  إلى جانر اللكر على التوفيق بمثابة 
تكرير عن هروات أداها ملوو وراسااااااااااااء ووزراءي وأاجيز له 
البيام بها بدءا  بالو اااااااااااااااو  إلى جدة للقاء  بار القوم من 

ماة أهاال الحكم في الساااااااااااااااعود ااة ثم اإلنتقااا  إلى مكااة المكر  
فالمدينة المنورةي لحق ق بذلك نقلة نوةية أاولى على صر ق 
ن النيةي ِعلسما  بأنه لو فعل لكانت الز ارة وإ  هي  سس إبداء حا
متأخرة التنريذي ساااااااااااتبدو إساااااااااااتجابة للدعوة التي سااااااااااابق أ  

ههااا األمير والراحاال  وز ر الخااارجيااة الساااااااااااااااعود ااة من  وج 
 2014و/أ ار ماي 13خال  مؤتمر  ااااااااحافي يوم الثالثاء 
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ولم تتجااااوب إيرا  مع الااادعوةا وبااادال  من تلبيتهااااي نراهاااا 
ترتعل األزمة اليمنية ِعلسما  بأنه لو لبى الوز ر ظر س دعوة 

ل اإلثنا  إلى   «إعال  مبادئ»نظيري األمير ساااعود وتو ااا 
إنتراضااااة »لما  ا  للتحرل اإليراني بالسااااعود ة من خال  

تكرر و ْااااا ر الملك أ  ي «هللا  اااااالح علي عبد-الحوثي
بن عبدالعز ز إلى إساااااااااااااتباق ما قد ينتهي أخ ر  سااااااااااااالما 

م» ببكثير من مجرد تحر ل   ا«عا رة الحزس
باااد  أ   رعااال الوز ر ظر س ماااا نلاااااااااااااااير إلياااه إختاااار 

وراح يدق أبواب دواو ن  «التحرل الدبلوماساااااااي»أسااااااالوب 
م  خليجيااااة بهاااادف إ اااااظااااة المر ز وهو بااااذلااااك جعاااال الحزس

الحوثي »يوا اااااااااااااااااال الواجاااار وجعاااال المقرو  باااااإل اااااثااااة 
دونما أي حق ملاااااروع بالمز د من إراقة الدماء  «المنتِرض

وإزهاق األرواح وتزاياد الدمار في اليمن ينا اااااااااااااااري الجاحد 
  «التحرل الدبلوماسااااااااااي» بهللا  ااااااااااالحاكما أنه  علي عبد

نرساااااه جعل الراجعة الساااااور ة تررز فواجع واألزمة اللبنانية 
الذي خص به  «الجار ثم الدار»تررز تنظيرات من بينها 

ومنبرا    «الساااارير»و ااااحيرة  في  اااايغة مقالة منبرا  لبنانيا  
  ا«اللروق »و حيرة  مصر ا  

وبصاااااااااااااارف النظر عن دواعي هذا التنظير وماذا حقق 
فاااإ  ماااا نر اااد قولاااه هو أ  الجاااار الخليجي العربي ومعاااه 

والساااااااااااااااوري/و ذلك لبنا  جار  الجار العراقي وجار الجار
الساااااااااااااااوري والعراقي  ما زالوا  عانو  من أ  األ   الجار سن

اإليراني يرفض األخذ بالمرهوم النبوي للجيرة و  رح بديال  
 ا«المرهوم الظر ري»له 

وأما المرهوم النبوي فغني عن التوضااااااااااااااايح والمجادلةي 
خير »و تمثل بقو  رسااااااااااااو  هللا  اااااااااااال ى هللا عليه وساااااااااااال م 

لجيرا  عند هللا األ ااحاب عند هللا خيرهم لصاااحبه وخير ا
َمن  ا  يؤمن باهلل واليوم الخر فال »وقوله  «خيرهم لجاري
وإلى القوليسن الكر ميسن وماااااااا دامااااااات إيرا  ا «يؤِذ جااااااااري
الخامنئية حليرة روساااااااااااااايا البوتينية وتلتبيا  على -الخمينية

هو  اإليذاء بكل أنواعه ووفق  ل النوا ا بالبحر ن والكو ت 
تاْااامر شااارا  بالساااعود ة من خال  وساااور ا ولبنا  والعراق و 

  «الجار ثم الدار»اليمني نْاااااااااااايس إلى  اااااااااااااحر نظر ة 
المثل الروساااااااااااااااي الذي ين بق على ما  رعله إخواننا أهل 
الثورة اإليرانيااااة قباااال اإلتراااااق النووي وفي مرحلااااة إنتظااااار 
ل  ت بيق مْااااااااامين بنودي ونأمل أ  يتوقد نهائيا  هذا الِرعس

لتي إيرا  إحااد  دولهاااي في كونااه مكروهااا  من بني األمااة ا
َمن يرمي »مرحلة ما بعد الت بيقا والمثل الروساااااااااااااااي هوا

 ا«اللوو لد  جاري يراي ينبت في حد قتهااا

وأما اللوو اإليراني فإنه مبتكرات قاتلة وشر رة من  ل 
نوع وبمراهيم مذهبية للقْاااااااء على أرواح حر م هللا قتسلهااا 

ا  جيرا  الجااااااار وبااااااالااااااذات أرواح جيرا  قر بين ثم جير 
اإليراني الذي يزداد منذ ثالثة عقود تراخرا  وتعظيما  للذات 
وبذلك  غذي أشاااااااااااواو التحرل بعدم التواضاااااااااااع مع أنه لو 

أحر  الخلق إلى هللا »إقتد  بقو  اإلمام جعرر الصااااااااااااادق 
لكا  نأ  بنرساااااااه عما فعلهااا وما زا  ال  «المتواضاااااااعو  

للمتنبي الذي  «لعر ةالرتو  ال» بال  قتنع  اعنها  م كد 
و يس تارلح ااا »حاضااااارا قا  في زمن  ابر لحكام زمن 

 ا«عراب ملو ها َعَجما 
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لعالج أحوال العرب في الزمن 
 الحاضر..العاثر

 جد الكاتر نرسااااااااه وهو  معن التأمل في األحوا  التي 
حْااار من الذاكرة شاااواهد هي عليها أكثر ة دو  األمة  سااات

على خ وات حدثت في الزمن الغابر و يس أنها و ااااااااارة 
 وصنية ألحوا  الزمن العربي الحاضراا العاثرا

من هذي اللااااااواهد تجربة توحيد  ا  من الصااااااعر وإلى 
دي وهو هنا  درجة اإلساااااااااااااااتحالة إنجازها لوال أ  إرادة الموحِ 
ر هللا ثرايي  اااا   ااااااااااااااااااحااار را اااة  الملاااك عبااادالعز ز صيااا 

إجتماةية فْااال  عن أنه إبن أر  هنالك بقعتا   -وصنية
مقدساااااتا  فيها ال  حرساااااها بعد المولى عز  وجل  إالًّ الدولة 
المنيعة القادرةا والمناعة أولها إرادة ثم وحدة  ااااااد فوحدة 

 هدفا
بن عبادالرحمن واجباه  من هاذا المن لق بادأ عبادالعز ز

ع اليد ع لى  نوز التوحيدي الذي لم  كن من أجل وضاااااااااااااااس
مخبوءة تخرد من وصااأة العيش ود ااار عااامرة تعوِ   َمن 
 سااااااكنها شااااااَظد العيش في بيوت ال ينا فري ذلك الزمن 
كا  عبدالعز ز واحدا  من فقراء شااااعبه ال  بار مكَتلاااارة وال 
ماليين البرامياااااال تقلهااااااا الحااااااامالت عبسر الخليج ثم عبسر 

ن  رام المحين أو المْائق أو البحاري  ما أنه  ا  من بي
القوم الذين  عتز أ ااااااحاب اللااااااأ  التجاري إذا هم أمدوهم 

 بما هي من لوازم العيش صعاما  ولباسا ا



188 

 

وألنه  اااااااااااحر قْااااااااااية فإنه ثابر وجاهد وأمكنه تقو م 
ع معاني أ  تكو  حرا  على أر  وصن  إعوجاجات ووضااااااس
دا واألهم من هاذا  لاه  اانات المثاابرة والتحمال وإرواء  موحا 

الصااااااااااااااابر الجميااال من أجااال أ  تنموي من نبتاااة التوحياااد بااا
 شمائل هذا القائد التار خيا

و اال ذلااك من دو  إ راااءة ولو عااابرة عمااا  حاادث في 
 د ار األمةا

كا  التوحيد أشااااااااابه بمعجزةا ولكن هللا ييسااااااااار أمر َمن 
يبغي مرضاااااااااااته و جمع اللااااااااااتات الَقبلي في دولة تساااااااااالك 
ي صر قهااا بااالتااأني بعياادا  عن المغااامرات  ير المحساااااااااااااااوبااة

مساااتأنساااا  بما  رعل بلراء حكماء عرب   رقو  باب ديوانه 
فيصااااااااااااغي إلى صروحاتهم وال يتردد في إعتماد المناساااااااااااار 
منهاا  ما أنه دائما  المجير للسائل منهم حو  خصو ية 
كسمه عليهاا وهو  ن حا هذي الجز رة وهل هو م مئن إلى بسااااس
ع من الجلسااااااااااااااء عن  بين الحين والخر  ساااااااااااااأ  هذا الجمس

راء في مجتمعات هذي بالده م مع تر يز على الْاار اء والساا 
البالدي وهو بذلك  كو  في نظر  اتر مثل حالي أساااااااااااس 
معنو ا  الجامعة العربية في رحاب ديوانه قبل أ  تتأساااااااااااس 
رساااااااااااميا  في قمة قادة ذلك الزمن العربي بدوِله المهيْاااااااااااة 

 29و 28الساااااايادة الكاملة التي عاقدت في إنلاااااااص يوميس 
ا  ما أنه وقد من هذا المستلار الليبي وذاو 6194مايو 

المصااااري ومن أقرانهما اللبناني والسااااوري والعراقي واليمني 
والتونسااااااااي على أحوا  دولهم وبدا في ذلك  ما لو أنه زار 

 كال  من هذي الدو ا
لو  تر المولى عز  وجل  للملك عبدالعز ز المز د من 

ساااان الكثير من موفور الصااااحة ثم المز د من العمر لكا  ب
ع  رااي على دو  األمة ولكا  أسس لمبادئ في أ و  جمس
اللاامل والتمسااك بأخالقيات ما أحوه بعض دو  األمة في 

 الزمن الحاضر إليهاا
واألهم من ذلك إنه  ا  سااايرسااا  في نرو  جيليسن من 
أبناء األمة مرهوم التوحيد و يس أ  بناءي على األسااااااااااااا  

واللااااااااعر أكثر تماسااااااااكا  الصااااااااحيح  جعل الدولة أكثر قوة 
عندما تهر عوا اااااااااااااااد الذين في نروساااااااااااااااهم مر  وفي 

بعْاااهم أساااوأ  ر ا ونحن عندما نتأمل في ما  «أجندة»
تكتوي بااااه بعض دو  األمااااة و يس أ  الجاااادار الوصني 
السعودي أكثر  البة وعصي على تحرشات المتحرشين 
وأ ااحاب الساايء من النوا اي نجد الذاكرة دائما  تسااتحْاار 

د المتمثل باليوم الوصنيي ونجد أنرسااااااااااااااانا  عرب رمز التو  ح 
وليس فقن  ما أخواننا أبناء المملكة العربية الساااااااااااااااعود ةي 

أكثر إ مانا  بأ  ملااااااااار ع تقساااااااايم األوصا  لن تتحققاا أو 
باااألحر   جاار أ  ال نتيح المجااا  لتحبيقهاااي وأ  المملكاة 
العربياة الساااااااااااااااعود اة بهاذا التراث التوحيادي التلياد والتجرباة 
التوحيد ة الصاااامدة فيها  ل التجارب التي قامت في منأ  
عن التأني وعلى الجهاد الحق وتغلير الوصن على الذات 
سااااااتْاااااامِ د ولو بعد حين جراحا  نزفت الكثير من الدماءااا 
وما زا  النزسف قائما  في أجزاء من ملاااااااااااااارق األمة وأجزاء 

 من مغاربهاا
وقباال أ   ْااااااااااااااايء لنااا شااااااااااااااايخنااا الجلياال الصااااااااااااااااديق 

بن عبدالمحساااااااااااااان التو جري ما أضاااااااااااااااءي حو   عبدالعز ز
سنوات الملك عبدالعز ز ثم  والته والمعاناة الناشئة عنها 
وحلو التوحيد الذي  ا  نها ة مرحلة يابنى عليها وليسااااااااااات 
نهاااا اااة الم اااافي  ناااا  ير محي ين بماااا فياااه الكراااا اااة من 
الحقااائق والتوثيق بتجربااة هااذا القااائااد التااار خيي ثم جاااءت 

لسااااااااراة الليل »المحساااااااان الوثائبية بجزئيسها  سااااااااة أبو عبددرا
توضح  «عند الصباح َحَمد القوم السر  »و «هَتد الصباح

كما أ  للبيادة التار خية موا ااارات ال يؤ دها ساااو  إ ما  
بن  هللا القائد بوصنه وشاااااااااااعبه وهذا ما إقتد  به الملك عبد
دما قا  عبدالعز ز إقتباساااا  من والديي رحمة هللا عليهماي عن

ذات يوم مخاااااصبااااا  النااااا  ومن دو  أ  ينااااا  القو  من 
وأما الزعامات ا «أنا من دونكم ال أساااااااااوي شاااااااايئا  »مهابته 

الميكروفونيااة التي تكاااثرت في  ير دولاة فاإنهااا ِتبسعااا  لنوا اا 
تلك الزعاماتي  سااتقر في وجدا  بني قومه َمن ينوي خيرا  

 ا  يلعلع  اااااااااااوتا  بالوصن واللاااااااااااعر وبار ا  بأمتهي أما َمن 
و اْااااااااااامر شااااااااااارا  فإنه يتوار  بعد حين ومن دو  أ  يذ ري 

 ذاكرو  بالخيرا
وما أضاء عليه أبو عبدالمحسن جعلني أستحْر من 
قة إستعدادا  لكتابة مذ راتي  مقتنياتي من بين األوراق المنس 

  «حياة ومساايرة قلم ةالدنياا سااير هذا نصاايبي من »المعنونة 
لتسه على  مركرة من لقاءات مع اللاااي  بلاااارة بعض ما ساااج 

الخوري رحمااة هللا عليااه وأو  رئيس جمهور ااة للبنااا  بعااد 
إستقالله  خال  السنوات األخيرة من عزلته  رئيس سابقا 
وأهمية ما أشير إليه هي أ  الحدب السعودي على الوضع 

 اللبناني  يانا  و يغة ليس جديدا ا
ات في وماااا هاااذا اإلهتماااام من جاااانااار المملكاااة وباااالاااذ

سااااااااااعات اللااااااااادة  تلك التي  كابدها لبنا  صوا  سااااااااانوات 
الهيمنة السااااور ة عليه تم بعد إنحسااااار نساااابي لهذي الهيمنة 
أمام الهيمنة اإليرانية التي تدفع حلقات التدخل واللاااااااااااااااحن 
المذهبي بلبنا  الصااااااااااااااايغة المتوازنة إلى المجهو ي إال  أنه 
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ملك المؤسس تنريذ من جانر الملوو األبناء لروحية نهج ال
الذي وإ   ا  لم يزر لبنا  إال  أ  هذا الوصن الصاااااااااااااااغير 
كا  على نحو ما أصلعني عليه اللااااااااااااااي  بلااااااااااااااارة الخوري 
واللي  مرتبة إجتماةية رفيعة اللأ  مألوفة في لبنا  لد  
نة واللاااايعة والدروز ولد  المساااايحيين على  المساااالمين السااااا

نتسه حد سااااااااواء من  ير رجا  الدين اإلسااااااااالمي  عليه و  دو 
في حينه على مركرة تنرع في زمن  تابة السيرة الذاتية  ما 

 أشرت إلى ذلكي  ا  في بند أولو ات الملك عبدالعز زا
خال  الحديا معه أخره الرئيس بلاااااااااااااااارة الخوري من 
إحاد  الملراات المرت باة أفْاااااااااااااااال ترتيار على مكتباه ورقاة 
ةبارة عن رساااااااااااااااالة بعا بها إليه الملك عبدالعز ز تحمل 

 2والموافق يوم األربعاء 1371تار   العاشاااااااار من شااااااااوا  
  و اااا  اإلرتيااااح  غمر تجااااعياااد جبهاااة 1952يوليو/تموز 

اللاااااااااي  الرئيسا وأع اني الرساااااااااالة ألقرأها موضاااااااااحا  أنها 
ساااااتكو  ذات يوم إحد  الصااااارحات المْااااايئة في مذ راته 
التي  ا   ساتعجل إنجازها بالتعاو  مع الصاديق الملاترو 

األسااتاذ يوسااد ابراهيم يزبك رحمة هللا عليه  المؤر  الحجة
 والذي  ا  إ  حبني إلى مجلس اللي  الرئيسا

إسااااتأذنتا الرئيس بتدو ن بعض ساااا ور الرسااااالة فوافق 
ملاااااااكورا  وبالذات ما تعكساااااااه  لمات الملك عبدالعز ز قبل 
ثالث وسااااااااتين ساااااااانة على لبنا  و أنما هذي الكلمات قيلت 

لااااااااااااااااه بعض الاادو  العربيااة في ذلااك الزمن الغااابر لمااا تعي
ومنهااا لبنااا  في الحاااضااااااااااااااار المؤلم من األ ااما وممااا قاالاه 

ن حظ لبنا  »الملك مخاصبا  الرئيس اللبناني  سااااااااااااس إ  من حا
أ   حظى برئيس حصااااااااااااايس مثل فخامتكم الذي  قودي بيد 
من  اااااااااااااااالح وقلر من حنا ي ثم إنه  سااااااااااااااارني  ذلك أ  

عاااااامااااة تتالقى دوماااااا  نقااااااط نظرناااااا في األمور الااااادولياااااة ال
وت ورات الحوادث في بالدنااااااا العربيااااااة وإني ألرجو من 
 ااااااااااااميم الرؤاد  ل الخير والهناء لهذا العالم المْاااااااااااا رب 
باألوجاع والالم وأ  ينا   ل أسااااااااباب الراحة واإلسااااااااتقرار 

 ا«لهناء البلر وسعادة اإلنسانيةااا
أنتهز هذي الرر اااااااااة »وفي رساااااااااالته أ ْاااااااااا  قا  الملك 

ابن الود والصاااااداقة وأ  تعتمدوا على ال يِ بة ألجل تأييد رو 
 اااااااااااااااداقتنا وودنا الخالص لكم ولبالد م العز زة  ما نعتمد 
عليكم في ذلكي ولقد  كو  من أساااااااباب المصااااااالحة العامة 
أ  نتباااد  وجهااات النظر في مااا  جااد من األحااداث حتى 
تكو  سااااااياسااااااتنا منسااااااجمة مع بعْااااااها البعض ومصااااااالح 

ي إ تباصي أ  أسااااااااااااااامع بالدنا مؤم نةا ولقد  كو  من دواع
عنكم وعن شااااااعبكم  ل خير وأ  يهيء لرخامتكم السااااااعادة 

 ا«والرفاي وللبنا  النعمة واإلزدهارااا
وهذا الكالم نموذه من الو ااااااااااااارات الوصنية في الزمن 
العربي الغاااابر  اااا  الملاااك عبااادالعز ز  عاااالج بهاااا من إذا 
لا  أ اااااااااابته نائبة يبادر إلى ترجمة  الم الو ااااااااارة إلى ِفعس

د  ادر الملك عبدالعز ز الدنيا وقد أسس بالتوحيد  يانا  ولق
 اااااااااااالبا  عصاااااااااااايا  على المغامر ن أو المقامر ن وتراو تراثا  
يتاااأكااد للمتجردين من أبنااااء األمااة وهم يتاااأملو  جيال  بعاااد 
جيل على مد  إثنتيسن وسااااااااتين ساااااااانة من رحيل هذا القائد 
التار خي  يس أ  را ته تصااااااااااااو  وصنا  وتؤلد بين قلوب 
كسم  ْاايس في إسااتمرار المز د إلى  أبناء اللااعري ونظام حا
ر أاولو األمر في إساااتمرار ما هو واجر  البناء الراسااا    وِ 
ت و ري مع األخاااذ في اإلعتباااار المتغيرات في العاااالم إنماااا 
مع إبقاء الخصااو ااية في منأ  عن حقو  التجاربا وهو 

مل ك لم يترو حزبا   اقاارع الخر ن أو  ساااااااااااااااتاأثر بالدولة وت
اللاااااااعر  ما لو أنه عقار من حقه أ   رعل به ما  لااااااااءي 
ل في مجموعه وفي ظل البيادة التي  وإنما ترو شاااعبا   لاااكِ 
تسااااير على هدي النهج الذي رساااامه رمز التوحيد ما  مكن 
إعتباري بكل أصيافه من مدنيين وعساااااااااااكر ين حزب الوصنا 

ن وإلى ذلك إنه في حياته نأ  عن التدخل في بالد الخر 
وإقتصاااار الدور على المسااااندة عند الْااارورة وال لر عند 
النصااااايحة والنجدة عند اإلساااااتغاثةا وعلى هذا النهج ساااااار 
الملوو األبناء الخمسة سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد هللا 
رحمة هللا عليه و وا ااااااااال خادم الحرميسن اللااااااااار ريسن الملك 

د خ ساااالما   اي بن عبدالعز ز حرظه هللا وأصا  عمري وسااااد 
أحراد الملك  لالثانيا جيتثبيت هذا النهج لجيل التأسااااايس 

 الذي أسس بالتوحيد مملكة تر د الخير لألمتينا
 2015)آب(  أغسطس بتاريخ« األوسطالشرق »صحيفة  لُكتبت 

   

 ال بد من صنعاء وإن طال السفر.. والحْزم
في  ااااال مرة تكو  لي لقااااااءات مع الجيااااال النعمااااااني 

هللا ومصاااااا رى والحريد ل ريي  اإلبنيسن عبدالثاني وبالذات 
نجااد أ  الحااديااا حو  العااا ااااااااااااااامتيسن بيروت و ااااااااااااااانعاااء 
المغلوب على أمرهما أكثر من عوا ااااااااااام عربية أاخر  في 

 ا  قبل  ابينناا هذالغالر نرسااااااااااااااه هو الجامع الملااااااااااااااتَرو 
المحنة التي تعيلااااااااها عا اااااااامة األمو ين دملااااااااق في ظل 
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ا اامة الرشاايد بغداد حلري وتعيلااها ع باألساادييني ناهيك 
 ناهيك بالمو ل والبصرة خال  سنوات المالكيينا

وفي زمن الغربة القاساااية  ا  شاااي  النعمانيين األساااتاذ 
أحمااد نعمااا  عناادمااا نلتقي بخيااار القوم في مجااالس التي 
توزعاات بين جاادة والقاااهرة وبيروتي أو  كو  النعمااا  أحااد 

ر اللاااااااااااااااي  عباااااااادالعز ز ر الااااااااِذ س  بن نجوم مجلس ال يااااااااِ 
 «د رو  »عبااادالمحسااااااااااااااان التو جري في منزلاااه في منتجع 

المدينة الجارة الررنسااااااية الهانئة للد ار السااااااو ساااااار ة أو في 
دارة أبوعبدالمحساان في الر ا ي  ا  هذا القامة المسااتنيرة 
نا للوهلة  يتحدث عن  ااااااانعاء بمرردات المناجيا وإفترضاااااااس
األولى أ  الغياب القسااااااااااااري لألسااااااااااااتاذ النعما  عن اليمن 

ضااااااال  ال  ساااااااوم  ما بعض رفاق الدرب النْااااااالي هو منا
مبعا هذي المناجاة لصانعاءي لكن عندما نساتعيد را ة َمن 
ليس  منيا  أمثا  الكاتر أمين الر حاني الذي هو من لبنا  
المكتمااال الجماااا  ال بيعي المتبااااهي بتراثاااه األبجاااديي ال 
نعود نساااااَتغرب المرردات النعمانية الوجدانية سااااامعناها من 

ناة ا ألب األسااااتاذ أحمد ومن اإلبن محمد الذي لم يرحم الجا
يونيو/حز را   28را تاااه لمساااااااااااااااتقبااال اليمن فاااإ تاااالوي يوم 

ل ت أيديهم في بيروت التي ر ها النعمانيو  المالذ  1974 شا
ضاااااااااااااااهم   ااااااااااااااانعااااء لؤلؤة الماااد  ذات األنغاااام »الاااذي  عوِ 

واألشاااااااااااااااجا  ال روب ذات حدائق الكروم والجما  الرت ا  
دب الرفيع الرقيق والقر باااة من أر  األمجااااد األثر اااة واأل

عر ة في تار    أر  مأرب وظرار باعثة الخياالت اللاااااااااااااااِ
 ا«اليمنااا

أما الذي ر ي في هذي المدينة أمين الر حاني أحد جلساء 
ر الملااك المؤساااااااااااااااس عباادالعز ز الااذي  ر الااِذ س مجلس ال يااِ 

ليوم خااامسااااااااااااااااة الثمااانين للنعيش هااذي األ ااام وهسج الااذ ر  ا
م فقرأناي له في بعض  م والعزس الوصني لتأسااااااااايس مملكة الحزس

 وجاء فيهاا «ملوو العرب» رحات 
ذ  في تلااك الماادينااه ثم قباااب لتراءت لنااا راو  الماا»

مسااااااااااااجدها وهي بيْااااااااااااء تتوهج في نور اللااااااااااامس الذي 
لقد بدت ي يترجره  الزئبق في الجاف اللااااااااااراف من الهواء

تمتد شااااااااااااااارقا  و ربا   أنها بالجبا   ةلنا المدينه وهي محاص
من الجبا  الكاساااااية في ساااااهل  ةوهي  لها بيْااااااء سااااالسااااال

لنا التار    مثلكِ ا خْااااااااااارار أي  ااااااااااانعاءذهبي منق ع اإل
يوماااا  رباااة  م فكناااتِ لس ا العِ نااافكنااات مليكاااة الزماااا ي ومثلاااك ل

ا نس والجا ساااايدة اإل ساااااصير فكنتِ لنا األ ومثلكِ ي العرفا 
لى جاااناار الكتاااب نور إأجاال فكم ليلااة وفي اليااد الكتاااب و 

نا نا عند  نوزو وصرس ووقرس  نا في سراديبكشمعة ضئيل تغلغلس 

نا اللاااعراء ينلااادو  اللاااعر في دورو حو  قصاااورو وسااامعس 
واليوم وم يتنا  ير الخيا  نلااااااهد ما يثبت المقا  و حقق 

مل هذي بيوتك العالية وقصااااااااااااااورو اللاااااااااااااااهقة فما  ذب األ
العربي فمااا  ااذب وهااذا جمااالااك ال بيعي وبهااااو ا التااار  

اللعر وفي خزائنك الكتر النفيسة والمخ وصات فما  ذب 
ر األساااااماء فيك حس ر قصاااااورو وساااااِ حس م وهذي  نوزو وساااااِ لس العِ 

بتدعها اللاااااااعراء إفما  ذبت األسااااااااصير  نا نظنها أساااااااماء 
ا على مكا أ لعرائس الجن والخيا  ولكنها من الحبيقة في 

و لما  مال  أئر ر للزا   ااااانعاء في محاسااااانها ال تخي ِ إجل أ
زداد إفي  ثير من المااد   ةمنهااا وهو عكس الحبيقاا دنوتَ 

هي في مقااااامهااااا ال بيعي  اعجااااابااااك بهاااااإ زداد إرونقهااااا و 
 ااااااااااااااارى من أعذب من الماء والماء أ عجيبةي فيها الهواء 

   اانعاء مدينة اإلم اللااعراءجمل من حا أالسااماء والسااماء 
كثر أو  ةجمل هندسااااااأعربية  ااااااافية روحا  وشااااااكال  فبنااها 

 اجنبيأربي فيها ال  لاااااوبه شااااايء عسااااالوب ال  األتقانا  ألإ
 .«ااا  الهواء والسماء والماء  لها تبتسم لصنعاءإ

يدمي القلر مثل هكذا و د لهذي المدينة ونحن نراها 
محتلااااة من بني قومهااااا  مااااا إحتال  صرابلس الغرب من 
َثرة في الجناااح المغاااربي من األمااةي و مااا  أبناااء ليبيااا المبعس
إحتال  إرادة مصاااااااااااااااير الوصن اللبناااني من خال  إحتالٍ  
نساااااااابي لعا اااااااامته بيروت التي  انت تئن من وصأة تخمة 
السااااااالح والمساااااالحين وأاضاااااايرت إليها و الت النرا ات على 
ثرة التصر حات التي ال تحقق حال  بمن في ذلك  أنواعها و ا
الم الر الروحية األشااااابه بعظات وخا ر في  اااااالة فيما 

م على َمن يؤذي الوصن باااااالقو  أو الم لوب إ رس لقااااااء الحا
 ا«الرتاو  الداعليةب»بالوالء الم ع م بتنظيرات أشبه 

كما أ  مثل هذا الو د لصنعاء  جعلنا نسأ  هؤالءا 
هل مثل هكذا عا اااااااااااااامة تسااااااااااااااتحق مثل هذا الجحود من 
الجاااحاادين المقااامر ن من حوثيين و ااااااااااااااااالحيين؟وإذا  ااا  

ماااع  بير فنااانيهم أبو بكر هؤالء ال تلين قلوبهم عنااد سااااااااااااااا
ساااااالم الذي زاري في ساااااكنه في الر ا  رئيس الوزراء خالد 

 ا أحبة رابى »بحاح لنصمئنا  على  اااااااااااااحتهي  صااااااااااااادح 
ي وال هم  عيدو  النظر في « ااااااااااانعاءي عجر  يس حالكم
على حد ماساااااااابق  «اليمننة» بملااااااااروعهم الذي قد ينتهي 

نا إليه وخلي من حصوله النعما  األب أحمد ولرت إنتباه
الحريااد ل ريي عناادمااا فااارق الجااد الحياااة بتحااذير أشااااااااااااااابااه 

أحذِ ر اليمن من مصااااااير  مصااااااير لبنا  الذي »بالو ااااااية 
ناكر بأبنائه أكثر مما ناكر بأعدائها وقد جاءت األحداث 
األخيرة وتكررت في الحاضاار بصاايغة أاخر   شاااهدا  عدال  
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ناي وقلنا إ  اللاااااااااااااااعر الذي لن  نا وأنذرس يرحم على ما حذ رس
ااا «نرساااه لن يرحمه أحد ولن  عينه أحد ولن  سااااعدي أحد

اح أبو  إذا  ا  الجاحدو  المقامرو  ال  ساااااااااامعو  الصااااااااااد 
إلى التنبه من خ ر اليمننة اللي   «المؤذِ  »بكر سالم وال 

النعمااااا  فهاااال ألنهم مساااااااااااااااحورو  بااااالتهيؤات الخااااامنئيااااة 
 والخرائن التي يرسمها جنراالت الحر  الثوري؟

م لكانت اليمننة لوال  بعد  نحدثتا لكعا ااااااااااااااارة الحزس
م تباادو  العاله الحااازم المقرو  باااإل اااثااة وبااإعااادة مااا تهااد 
األمور أقرب إلى إسااااااااااتعادة  اااااااااانعاء التي  ا  أدق  وأرق  
وا اااااااااريها المساااااااااتلاااااااااار القانوني والذي سااااااااااهم في إعداد 
التلااار عات القانونية للجمهور ة وشاااغل لرترة منصااار نائر 

حساااااااااين الحبيلاااااااااي والذي  تر عنها تأليرا  رئيس الوزراء  
ولق ن تدر ساااااااااااااا  وعلى نحو ماثالء لهي الد تور علي الوردي 
عن المجتمع العراقي والد تور جما  حمدا  عن شخصية 
مصاااااااااااار والد تور خليل أحمد خليل عن الخصااااااااااااو ااااااااااااية 
اللبنانية فكر ا  وإجتماةيا  ومذهبيا ا ومن جملة تلاااااااااااااااخيص 

رة بأسااااوارها وجبالها  إنها»الحبيلااااي لصاااانعاء قوله  محا ااااَ
عبق تااار خي  احولهاااا لهااومنهوبااة من الغزاة أو أهلهااا من 

وسااااامات خا اااااةي و ثار عمرانية ومباهج وتمي ز باألساااااوار 
القااااد مااااة واألبواب المتعااااددةا ر م معااااالم الحااااداثااااة إال  أ  
التاار   ال يزا  يرتعش في أزمتهاا وإعتمادتسهاا اليونيساااااااااااااااكو 

إ   ااانعاء ا «را  على ملثرهااااكمدينة عالمية  جر الح
بهذا التو اااااااااايس وبأبيات ال تحصااااااااااى من شااااااااااعراء اليمن 

ومسااحات البن  «عدنها»و «تعزها»و « انعائها»ومحبي 
والجبا  التي ال أصير مذاقا  من عسل نحلهاي ترتح اللهية 
الداعلاااية وقد ترتح بالتالي اللاااهية الحوثية الصاااالحية لكي 

في تدمر  «الدواعش»له ال رفيسن ما فع «مجاهدو» رعل 
وبعض مااد  العراق تاادميرا  لكاال مااا هو تراثي وتعلاااااااااااااااقااه 
العيو ي ثم ينساااااااااااااااحبو  إلى الكهوف والجبااا اا إنمااا بعااد 
إمعا  التدمير بالرهينة الجميلة  اااااااانعاء على أسااااااااا  إما 
أنها لهم عا ااااااامة حوثية ذات مرجعية خامنئية وإما عليها 

 وعلى أهلها السالما
م الملااااااااااااروع  بعد التحر ر المتدره لليمن من خال  العزس

-يتكاثر الحديا حو  تحر ر  انعاء من الببْاة الحوثية
الصااالحيةا أحيانا  قا  إ  ذلك ساايحصاال بعد شااهرا وثمة 
تحليالت تر  أ   ااااانعاء رهينة ولم  عد في يد القابْاااااين 
عليها سااااو  التسااااليم صوعا ا لكن بعد الذي جر  بات جليا  

ة إليها هو بمثابة شل اليد أ  تحر ر  نعاء وعودة اللرةي
اليمنى للملااااروع اإليراني الذي بنى حساااااباته على أسااااا  

أ  الجبهة اليمنية هي أفعل وسااااااااااااااايلة إلضاااااااااااااااعاف الدور 
الساااااااااعوديي وال تبقى لهذا الملاااااااااروع ساااااااااو  اليد اليسااااااااار  

في لبنا  وبقا ا دولة إسمها سور اا  «هللا حزب» بالمتمثلة 
دة مرشااااحة أل  تصاااابح وفي مثل هذي الحا  فإ  اليد الواح

مغلولاة إلى العنقا وهاذا بنااد موضاااااااااااااااوع على صااولاة أهال 
القرار الاادولي والتلاااااااااااااااااور في الكواليس خال  إجتماااعااات 
الدورة الجديدة لألمم المتحدة هذا اللاهري وقبل ذلك ضامن 

المحادثات بين خادم الحرميسن اللاااااااااااااار ريسن الملك  «أجندة»
مااا في البياات بن عباادالعز ز والرئيس باااراو أوبااا سااااااااااااااالمااا 

األبيض  دا  مع اإلعتقاد بأ  هذي القمة ساااااااااااتحسااااااااااام أمورا  
كثيرة عالقة وساااااااااتجير بما تقرر على أسااااااااائلة وتساااااااااااالت 
كانت اإلجابة عنها على درجة من الغمو ي وبالذات ما 
يتعلق بحبيقة وأبعاد التحرل اإليراني في اليمن واإلمسااااو 

الصااااااااااااااالحي بصاااااااااااااانعاء رهينة  مكن تخليصااااااااااااااها -الحوثي
ربات جو ة متالحقة إختصااااااااارا  لعمليات ينرِ ذها رجا  بْاااااااا

م»المقاومة وهذي سااااات و   ثيرا ي لكن مبدأ   «عا ااااارة الحزس
هو إنقاااذهااا وليس إساااااااااااااااتعااادتهااا ماادم رةا فمااا  رعلااه الرئيس 

ار ال  رعله  يريا  بل 
وعلى هذا األسا  نستحْر قو  اإلمام اللافعي عن 

ااا يوم تغن ى في »الرهينةا –هذي العا اااااااااامة  مناقبها القدرس
 ا«ال بد من  نعا وإ  صا  السرر

 2015)أيلول(  سبتمبر 10 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 على أكف العفاريت «الدكتوقراطي»لبنان 
هذا الذي  جري في لبنا  وتحت مظلة أ  البلد  مار  
الد مقراصية وأ  هذي الصااااااااااارة إرتب ت بنظامه منذ أ  نا  

ال مثيل له في أي بلد ينتسار إلى ي 1943اإلساتقال  عام 
مجتمع الممارساااااااااااااااة الد مقراصيةي بل إ  الذي  حدث فيه 

ا  «الد توقراصية» بيؤ د أنه محكوم إذا جازت التسااااااااااااااامية 
كثيرةا هناااالاااك نظاااام ودساااااااااااااااتور  حااادد  واألمثلاااة على ذلاااك

الواجبات والمسااااااااااؤوليات وهنالك رئاسااااااااااات ثالث قْاااااااااات 
رئاساااااااااااة  ااااااااااايغة التنوع ال وائري بتحا اااااااااااصاااااااااااها فكانت 

الجمهور ة لل ائرة المسااااااااايحية المارونية ورئاساااااااااة البرلما  
نيةا وبالنسبة  لل ائرة الليعية ورئاسة الحكومة لل ائرة السا
إلى اإلدارات األسااااااساااااية فإ  لكل صائرة حصاااااتها في عدد 
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من هذي الوظائدي مع حصاااااة مْاااااافة لل ائرة المسااااايحية 
أ   الماااارونياااة وهي أ   كو  قاااائاااد الجيش ماااارونياااا  على

 كو  رئيس أر ااااا  الجيش درز ااااا ا ولكي ال تباااادو الكرااااة 
المارونية هي الراجحة وهذا يتساااااااابر في أحاساااااااايس تتراكم 
في الصااااااااااااااااااادوري فقاااااد إرتؤي أ   كو  هناااااالاااااك ناااااائباااااا  
أرثوذ سيا ي واحد لرئاسة البرلما  و خر لرئاسة الحكومةا 
وهماااا في أي حاااا  منصاااااااااااااااباااا  ال فااااعلياااة لهماااا ولكنهاااا 

 هي في لبنا  إحد  عالئم الوجاهةاالمحا صة التي 
بقيت األمور وفق هذا التوز ع على المساااااااااااتو  األعلى 
ثم على المساااااااااااااااتو ااات األقاال في الاادولااة مع مراعاااة دقيقااة 
للنسااااااابة التمثيلية لل وائد في إدارات  ثيرة وأ ْاااااااا  في ما 
يتعلق بالمؤسااااااسااااااة العسااااااكر ة بحيا ال ت غى صائرة على 

لْااااااااااااباطي إلى أ  بدأ وهج صائرة وبالذات بالنساااااااااااابة إلى ا
النا اااااااار ة يلرح التر يبة السااااااااياسااااااااية والصاااااااايغة التي  رل 

مي  وعن سااااابق تصااااميم ا «الميثاق الوصني»توازنها ما سااااا
أو أ  نسااااااااااااااابااة الوهج  اااناات في بعض جوانبهااا نااارا ي فااإ  

لمصااالحة الوهج النا اااري تزع مها في الخمساااينات  «ثورة»
نية أحد وجوي العمل الساااااااياساااااااي البيروتي من ال  ائرة الساااااااا

الرئيس  ااااااااااااائر سااااااااااااالم الذي بذ  بعد ذلك من التوةيةي 
ي ما جعل «الثورة»تكريرا  عن المساااااااااااااوئ التي أفرزتسها تلك 

اللبنانيين   مئنو  إلى شاااااااااااعارات أصلقها في خا ر يلقيها 
أو  لمات يلقيها أمام جموع تزوري على نحو ما  حصااااااااااااااال 

ذي  حاو  مع ور ثه رئيس الحكومة الحالي تم ام ساااااااااااالم ال
هو الخر تنريذ مْاااااااااااامو  تلك اللااااااااااااعارات وأبرزها الدائم 

لو تارو »و «لبنا  واحد ال لبنانا »الحْاااااااااااور في الذاكرة 
ل المتدخلين  اللبنانيو   عالجو  خصااااااااوماتهم من دو  تدخ 

 ا«لكانت أنراسهم  اتمت من شدة العناق
وبعدما لمس عبدالنا اااااار مساااااااوئ إنعكا  وهسج ثورته 

ه إ تنم مناسااااااااابة تسااااااااال م قائد الجيش اللبناني على لبنا  فإن
الجنرا  فؤاد شهاب منصر رئاسة الجمهور ة مدشنا  بذلك 
ظاهرة  ل قائد جيش هو ملااااااااااااااروع رئيس ما دام مارونيا ي 
وأزا  من خال  لقاء أرادي بعدما بات رئيساااااااااااااااا  للجمهور ة 
العربية المتحدة التي تْاام القا ر سن بين مصاار وسااور ا أ  

رئيس اللبناني وأ   كو  اللقاء داخل خيمة وعلى  جتمع بال
السااااور ة وليس أ   أتي رئيس  -الحدود الملااااتَركة اللبنانية

لبنا  إلى دملااااااااق على نحو ما حصاااااااال مع سااااااااائر الذين 
ترأسااااااااوا في ساااااااانوات الحقة تلت الواقعة اللاااااااار رة حيا أ  
  لصيرا  مسااااايحيا  مارونيا  أشاااااعل البيت نارا  من خال   مين 

ينقل عددا  من الرلس ينيين  انوا  لار و  في  «اوتوبيس»

مناساابة إحترالية ثم فوجئوا بإصالق الر اااص عليهم األمر 
 13الذي  ا  اللاااااااااارارة التي أشااااااااااعلت الحرب األهلية يوم 

 ا1975أبر ل/نيسا  
من خال  هذي اللااااارارة وما بدأ  ساااااتتبعها على نحو ما 

-وثياااةتكرر في اليمن وماااا زا  على األيااادي والنوا اااا الح
الصااااااااااااااااالحيااةي باادأت بقااا ااا الخيمااة الااد موقراصيااة في لبنااا  
مرشااااااحة لنحتراقافال منا اااااار من رئيس الجمهور ة إلى 
رئيس البرلما  إلى رئيس الحكومة إلى مدراء المؤساااااساااااات 
واألجهزة العساااااااااااااااكر اااة واألمنياااة واإلقتصااااااااااااااااااد اااة والماااالياااة 
والتلاااار عيةي إال  بقرار سااااوري ثم شاااايئا  فلاااايئا  باتت سااااور ا 

وحافظ  مثل لبنا  المزدهر والد موقراصي قبل  األسااد األب
إقتحام سااااااور ا األسااااااد ة أسااااااواريي وبات من  مثِ ل الساااااال ة 

والمنتحرا  المنحورا  الحقااا   ااازي  الساااااااااااااااور ااة لااد  لبنااا 
كنعا  ثم رسااااتم  زالي  أهم بكثير من الذين يتم تنصاااايبهم 

 للرئاسات الثالثا
النظااااام اإليراني  واألهم من هااااذا  لااااه أنااااه بعااااد إنتزاع

اري من فْائه العروبيي بات هنالك في لبنا   للنظام البل 
دولة أقو  من الدولة اللبنانية التي تمار  دورها ضااااااااااااااامن 
 اااايغة المحا ااااصااااة مع التمسااااك قدر اإلمكا  بال قو  

أعاد إلى  «إتراق ال ائد»الد موقراصية خصاااااااااااو اااااااااااا  أ  
ي أو ر الاادولااة اللبنااانيااة شااااااااااااااارعيتهااا المخ وفااة األمر الااذ

الصدر األسدي الذي إستعذب أهمية إحكام قبْته بلبنا  
و ااا   قلق من ت لعااات الساااااااااااااااور ين وأحالمهم بااأ  تكو  
ساااااااااااااااور ا مثل لبنا  لجهة الحر ة واألعما  وعدم صغيا  
األسااالير األمنية على الحياة السااياسااية واإلجتماةيةي وهو 

 ب بيعة الحا  ال ير د إعادة النظرا
وتحت ضااااااااااااااارورات المقاومة لتحر ر  الدولة التي باتت

دولة » أر  إحتل تسها إساارائيل في زمن الوجود السااوري هي
الذي أضااااااااااف إلى حاجته للد موقراصية نزوعه  «هللا حزب

إلى فرس  األمر الواقع بساااااااااااابر القدرات العسااااااااااااكر ة التي 
بات أكثر قدرة  «جيش المقاومة» تكونت لد ه وبحيا إ 

هذي حاله  صااااابح ب بيعة وَمن  انت ا «جيش الدولة»من 
الحا   ااااااااااحر الكلمة األساااااااااا  لجهة تلاااااااااكيل الحكومة 
ولجهة إسااااااااااااتمرار ة رئاسااااااااااااة البرلما  في شااااااااااااخص الر ن 
ب  السااااياسااااي من ال ائرة اللاااايعية نبيه بريا وعندما  ااااو 
الساايد حساان نصاارهللا على الجنرا  ميلااا  عو  المتع ش 
 إلى أ   عوِ   ما أ ااااابه وما َتساااابر به في الوقت نرسااااه
للغير بأ   كو  رئيساااااااااااااااا  للجمهور ةي فإ  الجنرا  نزع من 

كل مواقره السابقة وبات حليرا  من حيا اللكل  «األجندة»
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وليس اإلقتناع ومن حيا الحصااااااااو  على مكساااااااار وليس 
اإلنصاااااااااااااااهااااار في عقياااادة ترعاااااهااااا إيرا  و حميهااااا النظااااام 
اريا هذا التحالد أنهى إمكانية أ  تعود الد مقراصية  البلااااااا 

ابق رونقها على النحو الذي  انت عليه حتى الربع إلى ساااا
األو  من السااااااااااااااابعيناتا والداللة على ذلك ما  جري في 
لبناا  من تع يال للمؤساااااااااااااااسااااااااااااااااات ومن محااوالت يلتحد 
القاااائمو  بهاااا باااالثوب الاااد مقراصيا ومن هاااذي المحااااوالت 
جلسااات الحوار بين رموز لبنا  الذين ير دو  ضاامنا  بقاءي 

ك ال تنجح فكرة الحواري تماما  على مر ْاااااااااااا  ومن أجل ذل
 نحو ما هو حا ل في ليبياا

وعندما تنعقد جلسااااااااة ثالثة في يوم  كو  مْااااااااى على 
يوما ي وال تقو   485خلو منصااااااااااااااار رئاساااااااااااااااة الجمهور ة 

المرجعياااات الااادينياااة وال تحر اااات خجولاااة في هيئاااات في 
المجتمع المدني على المرجعيات السياسيةي فإ  ذلك ليس 

اصية في شيءا وعندما  قو  الجنرا  عو  رمز من الد مقر 
التحالد المثير لنستغراب بين صرف  حاو  إبقاء جمهوري 
المساايحي ملترا  حوله ومرتْاايا  تور ا  ااهري عمال  بتقاليد 
عر قة في لبنا  وهي تور ا الباء لألبناءاا أو للصاااااااااااااهر 

ال يهوِ   علينا أحد و خيِ رنا بين »كما  حدث للمرة األولى 
ي «لروضى أو الرئيس الدمية فلتكن الروضى إذا إست اعواا

فإ  ذلك أ ْاااااااااا  ليس من الد مقراصية في شااااااااايءا وعندما 
هااذا الحليس الااذي ينااادي بااإساااااااااااااااترداد  «هللا حزب»  مااال 

حقوق المسيحييني وليس تجاوبا  وإنسجاما  مع ما ينادي به 
وال  جير نصرهللا على اإلستغراب المستلري  «هللا حزب»

الجمهور اللاااااااااايعي حو   يس أننا نساااااااااااير مثل هكذا بين 
حليس فيمااااا هو يرفض أ   كو  هنااااالااااك أي بحااااا في 
مؤتمر دسااااااااااااتوري  عيد النظر في الصاااااااااااايا ات والِنساااااااااااار 
التقليد ة للمحا اااااااااااااصاااااااااااااة  ما يرفض حتى مبدأ أ   كو  
هنااالااك نااائاار رئيس جمهور ااة شااااااااااااااايعي  مااا حااا  النااائبيسن 

لحكومةاااإنه عندما المساااايحييسن لرئاسااااة البرلما  ورئاسااااة ا
تحدث هذي المماألة و توا اااال اإلسااااتغراب وعدم التوضاااايح 

تنخر في  ل مرا اااااااال  «الد توقراصية» فإ  ذلك  عني أ 
الجسد اللبنانيا وفي حا  نر ذ جبرا  باسيل  هر الجنرا  
 عو  تلميحاااتااه  ير العاااقلااة وإقتحم على مسااااااااااااااامع ومرأ 

ا  نبيه بري رئيس البرلم «حر ة أمل» ورئيس «هللا حزب»
القصااااااااااااااار الجمهوري وأجلس عمااه الجنرا  الااذي من أجال 
ذلك تناز  عن رئاساااااااااااة التيار الحزبي الذي أنلاااااااااااأيي على 

فليبلِ ن الخرو  »كرسااي الرئاسااة ولسااا  حاله يلهج بعبارة 
ي والقاضااااااااي هو الحليس «البحر ما دام القاضااااااااي راضااااااااي

إنه عند ذلك  صااااااااح القو  وبكامل اإلقتناع ااا«هللا حزب»
 إ  لبنا  الذي إشااااااااتهر بد مقراصيته بات محكوما  بصاااااااايغة

وليرساااااااااااااار  ٌل  ما ير د معنى هذا المزسه ا «الد توقراصية»
من جاااااانبي  كااااااتااااار بين المصااااااااااااااا لحيسنا الاااااد مقراصياااااة 

 والد تاتور ةا
 2015)أيلول(  سبتمبر 24 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

ف المرشد والسيد   لو تصرَّ
 نيكما فعل الروسي والصي

إنتهى موسااااااااااااااام الحج الااذي  نااا نتمنى أ  ينتهي على 
نحو ما ير دي الملك سلما  مبرورا  لكل  ٍت من فج عميقي 
 حل ضاايرا  على بقاع مقدسااة وَ لقى خير عنا ة و عود  ل 
حاه إلى بلدي حامدَا شاااااااااااااااكرا  ممتنا االحمد واللااااااااااااااكر لرب 
العالمين واإلمتنا  للبيادة الساااااااااااااعود ة التي وضاااااااااااااعت  ل 

اناات التي توفر الراحاة واألماا  والساااااااااااااااالماة للمليو  اإلمكا
ونصاااااااااااااااد المليو  مسااااااااااااااالم التين من بالد العااالم لتااأد ااة 

بن  الرر ْااااااة التي تصااااااادف للمرة األولى في ظل ساااااالما 
عبدالعز ز وقد بات خادما  للحرميسن اللر ريسن وملكا  سادسا  
بين أبناء الملك المؤسس عبدالعز ز الذي حلت قبل أسبوع 

ء موسااااااااااااااام الحج الذ ر  الخامساااااااااااااااة والثمانين ليوم من بد
تأساااااايسااااااه المملكة الصااااااامدة توحيدا  المثابرة خدمة وت و را  
لألماكن المقدساااااااااااااة التي لم تلاااااااااااااهد مثيالت لها من حيا 
القداساااااة ما تلاااااهدي هذي األماكن في مكة المكر مة والمدينة 

رةا  المنو 
والذي  حدث أ   ل ملك  حرص على إضاااااااافة المز د 

إلهتمام لما سااااااااااااااابق أ  حققه إخوانه من قبل وبالذات من ا
منذ أ  بدأت ملاااااااااااااااار ع التوساااااااااااااااعات والت و ر مع الملك 

هللا  بن عبدالعز ز ثم َتزاَيد الت و ر في زمن الملك عبد فهد
رحمة هللا عليهماي وها هو الملك سااااااااالما   ْااااااااايس المز د 
من الت و را وإستنادا  إلى ما ينو ه و ت لع إليه فإ  هنالك 
الكثير في برنامجه من خا ن الت و ر لألماكن المقدسااااااااةي 
و سااااااااااعى جاهدا  إلى أ  يؤدي خير واجر  خادم للحرميسن 
اللاااار ريسن المحاصيسن بكل إهتمامه مثل إهتمام إخوانه الذين 
ساااااااااااابقويي  ما يتمنى أ   كو  خادما  للحرم الثالاااا ومن 
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 دو  التوقد عند بعض اللكلياتا
الحرص وتلك نوا ا هذا اإلنسااااا  وعندما  كو  هذا هو 

المرهد إ مانا  وإخال ااااااااا  ألمتيهي فإ  المرء  سااااااااتهجن أ  
 كو  هناااالاااك َمن ال يتوقد عناااد اإلنجاااازات المبهرة التي 
تحققت للحرميسن اللااار ريسن ملكا  بعد ملكي وإنما عند حادثة 

سبتمبر الموافق اليوم العاشر  24قْى فيها ويوم الخميس 
الحجااااه بين قتيااال وجر ح برعااال التااادافع وحاااالاااة اإلزدحاااام ه يوم رميس الجمرات  علااااااااااارات من 1436من ذي الحجة 

رحمة  فْاااااال  عن ثغرات في تسااااايير أمور الحج المليونيا
هللا على الذين فاضااااااااااااااات أرواحهم وشااااااااااااااارى الرحمن جراح 

 الراقدين في المستلفياتا
وهؤالء الذين سااااااااااارعوا إلى تسااااااااااجيل اللوم والغيرة على 

 عيش بعْااااااااهم حالة ضاااااااايق في النرس ألنه  أرواح النا 
نتيجة تعكيري  ااااااااااااارو العالقات ال  حج  ما ببية المؤمنين 
وال حتى يؤدي العمرة وفي الوقت نرسااااااااااااااه   لق للسااااااااااااااانه 
ر قولهي  العنا  لكي  قو  من  ليظ الكالم ما ال  اساااااااااااااااتح 
فْااااااال  عن أ  هذا الكالم الذي قاله بالذات المرشااااااد علي 

دف البعيد المد  للملاااااااااااااااروع خامنئي يندره ضااااااااااااااامن اله
ع الياااديسن أو إحاااداهماااا على األمااااكن  اإليراني وهو وضاااااااااااااااس
المقاادسااااااااااااااااة في مكااة والماادينااة وعلى المراقااد والعتبااات في 

 «هللا حزبل»النجد و ربالءا أما الذي  قوله األمين العام 
السااااااااااايد حسااااااااااان نصااااااااااارهللا فال  عدو  ونه تنا ما  مع  الم 

 قوله إزاء حادثة  المرشااااااااااااااادا وعندما ال  جد المرشاااااااااااااااد ما
إ  للعالم »الناشااااااااااااااائة عن التدافع ساااااااااااااااو  ةبارة  «منى»

اإلسااااااااالمي الكثير من التسااااااااااالت وعلى حكام السااااااااعود ة 
اإلقرار بالمسااااااااؤولية وعدم التنصاااااااال من مسااااااااؤولياتهم عن 
الكارثة بتوجيه اإلتهامات ل خر ن والمبادرة لنعتذار من 

ظا  حزنه على فإنه بذلك يبدي شااكال  ولر «العالم اإلسااالمي
من قْاااااااااااى والترحم عليهمي لكنه ضااااااااااامنا  يوظِ د ب لسقات 
كالميااة حااادثااة  مكن لاادواعي اإلزدحااام والتاادافع حاادوثهاااي 
للكيد من الساااعود ة ردا  على إفلاااالها المخ ن الحوثي في 
اليمنا و ا  مأموال  أ   أخذ المرشااد وبالتالي السااايد حسااان 

الذين يؤدو  في اإلعتبار تلك العنا ة الصاااااااااااااااحية لأللوف 
الرر ْااااااة والتسااااااهيالت والسااااااهر على تأمين راحة الحجاه 
وتنقالتهم و ذلك التوساااعات المساااتمرة والق ار السااار ع بين 
الملااااااااااعر وفي الوقت نرساااااااااه  اساااااااااأ  بعض البياديين في 

و ااااذلااااك األلوف من رجااااا   «أماااال»وحر ااااة  «هللا حزب»
ونساااااء في ال ائرة اللاااايعية أدوا الرر ْااااة إن باعهم حو  

نعمة ز ارة دينية شاااااااااااااعروا بها خال  موسااااااااااااام الحج أو  أي

مناسااااااابة أداء العمرة وتمنوها للسااااااايد حسااااااان ولكل َمن  كيد 
بالسااااااعود ة وبالتالي ال يؤدي الرر ْااااااةا وأما دعوة الساااااايد 

وإبداء األسد على حادثة تدمي  «لجنة تحقيق» حسن إلى
بن عبدالعز ز  القلوب فإ  ال أحد يزايد على الملك سااااالما 

اعري اإلنساااااااااانية قبل  ل شااااااااايءي وفي موضاااااااااوع في ملااااااااا
التحقيق البعيد عن المساااااااااااااااايرة في أي حادث مأسااااااااااااااااوي 
 حصاااااااال مثل حادثة سااااااااقوط الرافعة أو حادثة تدافاع ألوف 

 الحجاه في منى من دو  مراعاة السير بهدوء المؤمنينا
وما نقوله تعليقا  على ما ساااااامعناي من المرشااااااد خامنئي 

نا مثيله من نائر رئيس   «حزب العدالة والتنمية»سااااااااااااااامعس
اإلساااااااااااااااالمي المحافظ الحاكم في تر يا الذي قا  إ  تر يا 

 مكن أ  تانظ م الحج بلااااااكل أفْاااااال من السااااااعود ة ومن »
هل  مكننا »ي مْيرا  القو  «دو  أ   صاب أحد بأذ ااا

أ  نتحدث عن القْاء والقدر في ما  حدث؟ هناو إهما  
ن هااااذا في مجااااا  الساااااااااااااااالمااااة وهااااذي الوفيااااات نجماااات ع

 ا«اإلهما ااا
و ماااااا الغر  اإليراني من هاااااذا التصاااااااااااااااو ااااار على 

الحز  الذي »الساااااااااااااعود ة حاضااااااااااااانة الحرميسن في معر  
ومن دو  توق د الحز  المرتَعل على الذين  «يدمي القلوب

قْااااااااااااااوا وسااااااااااااااتعوِ   المملكة ذو هم بما  خرد من وصأة 
الحز ي وعلى الذين يتلقو  أفْل العاله في المستلفيات 

د ة و حيا  عودو  في  امل التعافي واللاااااااااكر م الساااااااااعو 
على مااا أرادي لعباااديي فااإ  الغر  التر ي المجتزأ واحاادا 

 ااأمال  «اإلخواني» اإليراني عينااه على الحرميسن والعثماااني
تكحيال  للعينيسن بااااأ   كو  جزءا  من حماااااة الحرميسن وهو 
الذي  اد  ْااااااااااااايِ ع مصااااااااااااار وأزهرها اللااااااااااااار س على نحو 

 الداعلي لسور اا -الروسي-يرانيالتْييع اإل
لقد  ا  المسااااااااااااااالمو  حيا هم في بالد هللا يتمنو  لو 
د  كا  المرشااااد خامنئي والساااايد حساااان ومعهما التر ي المغرِ 
خاره ساااارب حزبه تصاااارفوا  ما الرئيس الروسااااي فالد مير 
بوتين والرئيس الصااايني شاااي جين بينغ ومئات المساااؤولين 

بياااة الاااذين هزت في حكوماااات دو  إساااااااااااااااالمياااة ودو  أجن
ملاااعرهم الحادثة المأساااو ة فأبرقوا معز ن خير تعز ة إلى 
الملك سااااااالما  الذين  عرفو  ضااااااامنا  أي إهتمام يبد ه وِمن 
له إخوانه وشااعر المملكة تجاي ضاايوف الرحمنا ولو أ   َقبس
إتصاال  هاتفيا  تم أو برقية تعز ة أارسلت لكا  ذوو الحجاه 

منهم مرتاحين أكثر من الذين قْاااااااااااااااوا أو أولئك الجرحى 
 كالم البغْاء والتلريا

وفي نها ة األمر ال  صاااااااااااااح إال  الصاااااااااااااحيحا وال خادم 
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للحرميسن ساااااااااااااااو  َمن يبغي مرضااااااااااااااااة رب العالمين ونبيه 
الكر ما وهااذا واجاار  ااأنااه فر ْاااااااااااااااااة يؤديهااا أبناااء الملااك 
عبدالعز ز خير تأد ةا شاااااااااارح هللا لساااااااااااد  األبناء الملوو 

ر له بن عبدالعز ز الم سااااالما  ز د من ساااااعة الصااااادر و سااااا 
 األمر لما فيه خير األمتيسنا

 2015( تشرين األول) أكتوبر 4 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 « لعبة الوطن»
 «الحرب اللبنانية الباردة»في

إفتر  اللبنانيو  المكتوو  بنار المتالعبين بهم من   
والتياريي معظم رموز العمل الساااااااياساااااااي الحزبي والحر ي 

 ثيرا   يالت« األمملعبة »من  ةالمتررع« الوصنلعبة » أ 
ماا أفرزت مغاامرات إنقالبياة في بعض دو  العاالم العربي 

حدا  لها  عالحقا ي ساااتْاااأساااسااات لما باتت تعيلاااه المن قة 
بعدما تهاد  النظام اإليراني مع اإلدارة األمير ية و  لر 
الااذين  معنو  إساااااااااااااااااءة بااالوصن الصاااااااااااااااغير اإلعتااذار من 

نااااانيين على مااااا ألحقوي بهم من أذ  متالعيبهم صوا  اللب
 علر سنين ذاق الموصن اللبناني فيها مر  العيشا

اإليراني الذي يتوا ااااااااااااال بعد إبرام  ولكن الْاااااااااااااجيج  
اإلتراااق النووييوإصالق الكثير من الكالم الااذي يرمي منااه 
قااائلوي ومن بينهم المرشااااااااااااااااد خااامنئي وبعض رجااا  الاادين 

ية إرشاااد ة وسااياسااية و ذلك رموز الممسااكين بمنا اار دين
التلاااااااااااااااادد المتحااالد مع جنراالت الحر  الثورييالتغ يااة 

لعبة »على القبو  الْااااااااامني واإلضااااااااا راري باإلتراقيجعل
في المياادا  اللبناااني ال تتوقد و زداد تبعااا  لااذلااك  «الوصن

التع يل على الصاااااااعيد اإلقتصاااااااادي والتجاري والساااااااياحي 
األساااااااواق الكبر   حيا شااااااابح اإلفالساااااااات  خيم في محين

والصاااغر  على حد ساااواءيوعلى الصاااعيد الدساااتوري حيا 
خال موقع الرئاسااااااااة األولىوحصااااااااة ال ائرة المارونية  في 
ل المع ِ لو يومن بينهم  النظااام من اللاااااااااااااااخص الااذي ع اا 
أق اااب موارنااة أبرزهم الجنرا  ميلاااااااااااااااااا  عو  المتحااالد 

إنتخابه وفسق األ ااااااااااااااو  وتكلاااااااااااااارت بذلك  «حزب هللا»مع
ر من نوا ااا هم  ير المنز هااة عن الخبااااولو أنهم على قاادس

ن النياااة لكاااانوا فعلوا العكس بحياااا  جتمع مجلس  ساااااااااااااااس حا

د دسااااااتور ا  و تم  النواب وبكامل أعْااااااائه في الموعد المحد 
في الجلساااة إنتخاب رئيس للجمهور ة وبعد ذلك فليتوا ااال 
الصاااااااراع إلى أ   حل التعر على همة المتصاااااااارعينالكن 

حاق المز د من الْاااااااااااارر بمصااااااااااااالح النا  الغر  هو إل
والكثير من اإلسااااااااااءة إلى األ اااااااااو اولو أ  المؤساااااااااساااااااااة 
العسااكر ة في لبنا  ليساات على شاااكلة المؤسااسااات المدنية 
من حيا المحا ااصااة ال وائفية لكا  اللبنانيو  المكتوو  
بنار المتالعبين من معظم رموز العمل السااياسااي والحزبي 

مليااااة إنقالبيااااة تنهي هااااذا والحر ي رحبوا خير ترحياااار بع
الجنوح المؤذي نحو تع يل البلد من جانر رموز قيادات 

الساااااايئة   «لعبة الوصن»سااااااياسااااااية وحزبية أسااااااوأ األدوار في
 بإمتيازا
وإفتر  اللبنانيو  المكتوو  إ اهم بعد مناشاااادة صيِ بة   

أتتهم من المملكة العربية الساااااااااااااااعود ة في الوقت الذي بلغ 
سايتصارفو  بما من «لعبة الوصن»الْايق أشادي أ  نلا اء

شاااااااااااااااأنه تحقيق إنرراه في الوضاااااااااااااااع الذي بلغ درجة عدم 
التحم ليخصااااااااااااو ااااااااااااا  مع حلو  إسااااااااااااتحقاقات األقساااااااااااااط 
واإللتزامات المدرسااااااااية تزامنا  مع أزمة النرا ات المتكدسااااااااة 
في معظم شاااااااوارع العا ااااااامة والبلداتيفْاااااااال  عن أزمات 

إلى أاخر   كثيرة معيلااية وأخالقية و ااحية تتنقل من ساانة
أو فلنقل التالعر به ال «لعبة الوصن»نتيجة أ  نلااااااااااااااا اء

يتوقرو  عند حد اوهذي اللعبة أفرزت حالة أكثر ساااااااااااااااوءا  
جديدة على األحوا  العامة في األوصا  ذلك أ  المتعاَرف 
عليه هو أ  اللااااااعوب تكو  عادة هي الملااااااكلة في وصن 
كسم هي الحلالكن الوضاا ع من األوصا  وتكو  مؤسااسااة الحا

إنتهى إلى العكس حيا أ  «لعبة الوصن»في لبنا  ونتيجة
كسم أل   ثرة من  الملاااااكلة الحبيبية تكمن في مؤساااااساااااة الحا
أعْاااااء البرلما  إما ال  حْاااارو  إلى جلسااااة تم تحديدها 
إلنتخاب الرئيس وهو حْاااااااور واجر ينص عليه دساااااااتور 
البالدي وهم إذا حْاااااااااااااااروا فاااااإنهم للتع يااااال وليس ألداء 

لة من الوزراء في الحكومة يتصرفو  ضد الواجريوحيا ق
ماااا   لباااه المواصن أو ينتظري منهماومثلماااا أناااه لو  اااانااات 
المؤسااسااة العسااكر ة عكس ما هي عليه بمعنى أنها ليساات 
إنعكاسااا  لظاهرة المحا ااصااة ال وائفيةيلوضااعت حدا  لكل 
سااااياسااااي أو حزبي  مار  دورا  تع يليا  مكل را  به من خاره 

مااة لو أ  تلاااااااااااااااكيلهااا يتم خاااره مااا هو الحاادوديفااإ  الحكو 
حا اااليأي أ  من يترأساااها  كو  واجبه خدماتيا  أكثر منه 
ساااااااااااااياسااااااااااااايا  و كو  هو َمن  ختار فر ق عمل ينرِ ذ خارصة 
صر ق إ االحية وت و ر ة وليس  ما الحا  المألوف تنريذ 
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مْاااااااااااااااااامين بياااا  وزاري في معظمهاااا م اااالااار تعجيز اااة 
و  ا  أمر الحكومة ألصراف تلااااااااااارو في الحكومةاااإنه ل

على نحو ما نلااير إليه فإ  المواصن ساايلااعر أ  الحكومة 
حكومته وليسااااااات حكومة صرف خري أو أنها بالملاااااااار ين 
فيها وبما  مثِ لو  لهذا الحزب أو التيار أو الحر ة ليساااااااااات 

 حكومة تسيير أمور العباد وتنلين اإلزدهار في البالدا
ر إلى أ  البيادة وبالعودة إلى المناشدة السعود ة نلي  

السعود ة أرادت ولمناسبة حلو  الذ ر  الخامسة والثمانين 
لليوم الوصني أ  تقو  لرموز التع يل ولسااااائر الملااااار ين 

هااااااااذي اللعبااااااااة المزدوجااااااااة المكروهاااااااة «لعبااااااااة الوصن»في
والمدمِ رةيإ  األوصا  تسااتمر وتت ور و هنأ المواصن عندما 

علياااااااه ودرء  كو  هناااااااالاااااااك توافاق ووالء للوصن وحرص 
مخاصر تلاااجيع المتدخلين على ممارساااة تدخالتهماوعندما 
 صمد التأسيس للمملكة خمسا  وثمانين سنة وفي  ل سنة 
يزداد حرص البيادة على وحدة الصاااااااااااااااد الداخلي وتعز ز 
اإلساااااااااااااااتقراريفاااإ  ذلاااك خير دليااال على أ  الحراااا  على 
األوصا  ال  كو  باألساااالوب الذي هو سااااائد في لبنا يوأ  

الح يباااادأ بااااالااااذين في السااااااااااااااال ااااة و اااااااااااااااوال  إلى اإل ااااااااااااااا
المواصنيناومن المؤ د أنه إذ  اااااااالاح الرأ  تسااااااااتبيم أمور 

 الجميع في الكيا  الواحدا
 انت المناشاااااادة السااااااعود ة ةبارة عن  لمة من نوع    

دة  ما قل ود   وخلااااية على وصن عز ز من الدولة المناشااااِ
علي ألقاها سااااااااااااااارير خادم الحرميسن اللااااااااااااااار ريسن لد  لبنا  

 ̸سااااااااااااااابتمبر 17عوا  عسااااااااااااااايري مسااااااااااااااااااء يوم الخميس 
في حرل شاااااارو فيه بتلقائية وعرو ة اللبنانيو   2015أيلو 

ني إلى  بكافة أصيافهم وصوائرهميالماروني إلى جانر الساااااااااااااا
جانر اللااايعي إلى جانر الكاثوليكي إلى جانر السااار اني 
إلى جاااااانااااار األرمني إلى جاااااانااااار الااااادرزي إلى جاااااانااااار 

ئر ممثلي المجتمع المدنيا و ما أهل األرثوذ ساااي إلى ساااا
السااااااياسااااااة  ذلك أهل المؤسااااااسااااااة العسااااااكر ة والدينية بكافة 
ر ن نوا ااااا المملكااااة وحرص الملااااك  المااااذاهااااراجاااااءوا مقاااادِ 

لبنا  الذي »سلما ا ولقد سمع هؤالء من الكالم أصيبه عن
يدعو خادم الحرميسن اللاار ريسن الملك ساالما  بن عبدالعز ز 

دتاه وساااااااااااااااياادتاه وتحصاااااااااااااااين أمناه إلى المحاافظاة على وحا
وإسااااااتقراري والعيش الملااااااتَرو بين أبنائه ليتمكن من إجتياز 
هذي المرحلة اإلساااااااااتثنائية التي تمر بها المن قة و ساااااااااتعيد 

لبنا  النموذه النهْااوي »و«دوري ال ليعي وعصااري الذهبي
لبنااا  »و«والنهْااااااااااااااااة العربيااة التي  ااا  اللبنااانيو  رو ادهااا

لينتهي  «  الكرااااءة والحْااااااااااااااااااارةلبناااا»و«الرقي واإلنرتااااح

هذي الصااارات هي ثروة و نى »السااارير عسااايري إلى القو ا
ثوي ألبنااائكم وليس الخالفااات  للبنااا  وهي أفْاااااااااااااااال مااا تورِ 
السااااااااااااااايااااساااااااااااااااياااة والقلق على المساااااااااااااااتقبااال والتركير الااادائم 
بالهجرةاأرجو م أحبوا لبنا  ال تدعوي  سااااااااااااااتغيايتلاااااااااااااابثوا 

وأحرااد م بهاااتعاالوا بهيتجاذ روا بأرضاااااااااااااااكميجذِ روا أبنااءكم 
على الخالفات وعلِ موهم أنه في سااااااااااااابيل مصااااااااااااالحة البالد 

 ا«تهو  الصعابااا
عناادمااا  ااا  السااااااااااااااارير عسااااااااااااااايري  قو  هااذا الكالم    

ال يِ ريالذي لم  ساامعه اللبنانيو  من أي ساارير لد  بلدهم 
ماضااااايا  وحاضااااارا يوعدا ساااااماعهم مثيال  له شاااااعرا  ونثرا  من 

عبدالعز ز خوجة يناقال  ملااااااعر السااااارير الساااااابق الد تور 
أمنيات المملكة و مالها في أ  تر  لبنا  »الملك سااااالما  و

دا  مساااااااااااااااتقرا  رائااااادا  في محي اااااه شاااااااااااااااااااام  أرزي إلى  موحااااا 
كانت بعض األ ااااوات التي ال تر د خيرا  للبنا  «الغمامااا

تقو  من الكالم المكروي في حق السااااااااعود ة ما من شااااااااأنه 
على الصاااااااااااراع في لبنا  حربا   واإلبقاء«لعبة الوصن»تعز ز

باردةاااإلى حين إشاااااعالها وبحيا تكو  أكثر ساااااخونة من 
الذي  جري في سااور ا منذ خمس ساانواتا و ا  أ ااحاب 
األ اااااااااااااااوات جزءا  من رماة المز د من الح ر على النار 
الملتعلة من حورا  إلى دملق إلى حمص إلى حماي إلى 

في إنتظار  حلر إلى ملارف الالذقية وفي  ل اإلتجاهات
أ   اكمل الدور البوتيني إهالة التراب على ساااااااااااااااور ا إحد  
جواهر األمة العربية التي إنتهت سااااااااابية من سااااااااابا ا الزمن 
العربي الااااذي  لاااااااااااااااهااااد في بعض دو  المن قااااة حكااااامااااا  

لم يبلغوا سااااااااااااااان »أحزاب وتيارات  لومساااااااااااااااؤولين وزعماء 
على نحو تو اااااايس الرئيس اللبناني الراحل اليا  «الرشااااااد

اوييومع ذلااك فااإنهم  كثرو  من الكالم السااااااااااااااايء في الهر 
معظمه  ونه  صلي األزمة المز د من التعقيد والبغْاءااا 
مع أ  اإلماااااام علي بن أبي صاااااالااااار رضاااااااااااااااي هللا عناااااه 

والكالم هنا هو بعض ا«من  ثار  المه  ثار خ أي» قو ا
هد  هللا ا«لعبة الوصن»ما نسااااااتمر سااااااماعه في مساااااالساااااال

ثر ن من الكالم إل ى سااااااااااااواء الساااااااااااابيل ووقى لبنا  من المكس
الاااااادائرة في ربوعااااااه إلى حرب «الحرب الباااااااردة»إنتقااااااا  
 ساخنةا
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 ما يحفظ ماء الوجه...وربما الوطن
و اااااااااااااال الوضااااااااااااااع في لبنا  إلى حد أنه ال بد من    

ة رموز اللعب وجه بعض اااااااااااايغة ما للتسااااااااااااو ة تحرظ ماء 
ذلك على   الوصنا ونقو الساياسايةاااوربما المحافظة على 

 ̸أكتوبر 17السااااااااااااابت والمقا  أساااااااااااااا  أنه حتى  تابة هذا 
إنقْااااااااى على فراغ القصاااااااار       كو 5201األو  تلاااااااار ن 

ذلك في  ثيوما ي و حد 511الجمهوري اللبناني من رئيسااااااه
بلد ال  مار  فيه البرلما  واجبه ضاامن األ ااو  وال تدير 

ور البالد والعباااد وفق مااا هو واجاار الحكومااة حكومتااه أم
س  عالعالمي مفي أي بلد من بلدا   أ  الساامعة ظاهر ا  عكس

 ذلكا
األساااااااااااااباب التي جعلت األزمة تنلاااااااااااااأ ثم ت و  هي   

تلخيصا افي السنة األخيرة من وال ة الرئيس ميلا  سليما  
بدأ الحزب ا«حزب هللا»سااااااااءت العالقة بين الرئاساااااااة وبين

جااااااهيسناق سع ال ر ق على التمااااادياااااد للرئيس  عمااااال في إت
سليما   ما التمديد سابقا  للرئيس اليا  الهراوي ثم للرئيس 
ار  إمياااال لحودواإلثنااااا  محساااااااااااااااوبااااا  على الرئيس بلاااااااااااااااااا 
األساااد اكا  الرئيس ميلاااا  ساااليما  عاقال  فإساااتبق إنتهاء 
واليته الرئاساااااااااااية وأعلن أنه ينتظر برارغ التحمل إنقْااااااااااااء 

إلى بيتاااهيو اااا  عناااد  الماااه لكناااه عااااد وفي  الوال اااة ليعود
خاصري أمرا اإحتما  إعادته بصاايغة إسااتثنائية لمدة ساانتيسن 
يتم خاللهماا اإلترااق على إنتخااب رئيس وباذلاك ال  حادث 
الرراغيهذا أمر أما الثاني فهو أ   مار  العمل السااااياسااااي 
كاارئاايااس سااااااااااااااااااااااابااق عاالااى نااحااو مااااااااا فااعاااااااال إثاانااااااااا  ماان 

ميل وإميل لحود مع أنه لو السااااااااااابقينوالرئيسااااااااااا  أمين الج
حذا حذو نظيري في الجنرالية الرئيس فؤاد شهاب لكا  وف ر 
على نرساااه ملاااقة التعارو الساااياسااايابعد إنصاااراف ميلاااا  

ردا  على خدول «حزب هللا»سااااليما  المخدول بقساااااوة من
بالقساااااااااااااااوة نرسااااااااااااااها أحدثها في هيبة الحزب ومنها إعتبار 

 «إعال  بعبدا» اااااااااايغة المقاومة خلاااااااااابية صارحا  بديال  لها
لقيت القبو  اللعبي من حيا المْمو   ما لقيت ترحيبا  
ودوليا  الفتيسنيرفع الحزب منساااااااااوب التع يلاثم فجأة أعلن 
ح لرئاساااة الجمهور ة متكال   الد تور سااامير جعجع أنه مرشااا 

وللخن «حزب هللال»على ال يس المسااااااااااااااايحي المنااااااهض 
التي  « ذار 14»الساااااااااااااااوري عموما  وعلى حر ة -اإليراني

هذي المرة  «حزب هللا»فإلتد«تيار المساااااااااااتقبل»يتصااااااااااادرها
حو  حليره ميلا  عو  ليس من أجل إ صاله إلى رئاسة 

الجمهور ة وإنما لكي ال تتوافر إرادات عربية ودولية تحقق 
حزب »الروز للد تور جعجعاداخل الصااااد األو  في قيادة

يه أعْااااااااء  ير مقتنعين بترا  عو  بل و نظرو  إل«هللا
على أنه  ساااااتعمل موقد الحزب لغر  تحقيق الروز وأنه 
في حبيقة ملااااااعري ليس مع ملاااااروع الحزبانجحت خ ة 
التع يل الذي إرتبن أ ْاااااا  بالوضاااااع الساااااوريابدأ الحليس 
ميلاااااا  عو    رح موضاااااوع تعيين  اااااهري العميد شاااااامل 
رو ز قائدا  للجيش وبذلك  قا ض هذا المنصااااار بالرئاساااااة 

إلى العميد رو ز تتساااااام «حزب هللا»نظرة التي يت لع إليهاا
بااالحااذر ومن أجاال ذلااك  اااناات مجاااراة الحليس في األمر 
خجولةاإعتمد ميلااااااا  عو  التصااااااعيد ورقة ضااااااغن جديدة 
وقااا  من الكالم مااا جعاال هااامش الحااذر المسااااااااااااااايحي منااه 
يتساااااااع  ما أ  ةبارات أاخر  وردت في ساااااااياق التصاااااااعيد 

ني بهاإلى ذل حزب »ك بدأأساااااااااق ت أي مجا  للقبو  الساااااااااا
ير  أ  الجنرا  الحليس عرء وأ  الوقوف معه سيرتد «هللا

مسااااااااتقبال  على الحزباأورث عو   ااااااااهري جبرا  باساااااااايل 
ن إرتباكات داخل التيار «التيار العوني»رئاسة ما سمي وسس

الذي  قودييو رضه من ذلك القو  إنه بالتخلي عن رئاسة 
عترا  التيار  كو  أقرب إلى اللاااخص التوافقي الذي ال إ 

عليه إال  أنه أبقى شااارسط تعيين  اااهري الثاني العميد شاااامل 
رو ز قائدا  للجيشاهذا اللاااااااااارط سااااااااااقن تلقائيا  بعد التمديد 
لقااااائااااد الجيش الحااااالي الجنرا  جااااا  قهوجي المت لع هو 
الخر إلى أ   كو  قاااائاااد الجيش الرابع الاااذي ينتقااال من 

لتي يبعد كرسي وزارة الدفاع إلى  رسي رئاسة الجمهور ة ا
قصاااااارها مسااااااافة قصاااااايرةوعلاااااارات األمتار عن مبنى وزارة 
الدفاعابعد التمديد لقائد الجيش و ا  العميد رو ز و اااااال 
ع المنصاااااااار العسااااااااكري ضاااااااامن  إلى ساااااااان التقاعد فإنه ود 
األ و  التي ينص عليها دستور البالد وقوانين المؤسسة 
رف منذ خروجه  العساااااااااااااااكر ةاكانت مغادرته الئقة وتصااااااااااااااا 

شاااااديد للنرس معبِ را  عن ذلك في  لمة ألقاها وسااااان  بإحترام
حلااااااااااد من األ اااااااااادقاء مدنيين وعسااااااااااكر ين نأ  فيها عن 
األسااااااااااااااالوب الذي  عتمدي عمهووالد زوجته ميلاااااااااااااااا  عو  
وعديله جبرا  باسااااااااايل في التخاصراقا   الما  من نوع ما 
قل ود  أمام الجمع القليل العدد في السااااحة نرساااهاوسااااحة 

على منصة فيها با ع العم عو  الصهر اللهداء التي ِمن 
جبرا  باسيل زةيما  للتيار وقا  الصهر المباَ ع من الكالم 
ما ال  حر النا  ساااااااااااااماعهاالذي قاله الْاااااااااااااابن المغوار 

أنا شااامل رو ز ضااابن مغوار في الجيش ترقيتا »السااابقا
منذ ساااااااعات إلى رتبة مواصناسااااااأبقى في رحم مؤسااااااسااااااة 
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رني في هذي اللحظات الجيش من خال  إلتزامي وتحْااااااااااااااا
ذ ر  اللاااااااااااااااهااااااداء وأهاااااااليهميوأقو  لهم أنتم القْااااااااااااااايااااااة 
واألساااااااااااااااا يولن  كو  جيلااااااااااااااانا في أي وقت  ير جيش 
لللااااعريلن أتقاعد أل  النْااااا  وحر الوصن ال  قد عند 
بزة أو منصاااااااااااااااااااار أو وظيرااااااةيوسااااااااااااااااااااأكو  دائمااااااا   مااااااا 

ه إلى ا«عرفتمونييوبيننا سااااااااااااااايكو  أكثر من لقاءااا وتوج 
أنتم من أو االتم الروه »مغاو ر بالقو اعنا اار وضااباط ال

إلى أعلى مراتر الكرامة والعزة واإلنتصاااااراتيسااااتبقو  أمل 
النا  والتْااااااامن بينهم  ونوا إلى جانر قائد الروه الجديد 

ه أ ْااااااااا  إلى  ل عسااااااااكر وضااااااااباط ا«ليبقى الروهااا وتوج 
أنااا معكم وإلى جااانبكم مثاال  اال »الجيش اللبناااني بااالقو ا
وأتااماانااى لااكاام الاامااز ااااااااد ماان الااقااوة  اللااااااااااااااااعاااااااار الاالااباانااااااااانااي

واإلنتصااااااااراتاإ  التْاااااااامن مع الجيش من ِقَبل اللاااااااعر 
كا  أقو  ساااااااااااااااالح وهذا ما  ميز الجيش عن  ل جيول 

 ا«المن قةيوال مرة سيكو  الجيش اللبناني لغير اللعرااا
 كو  الْااااااابن «كل جيول المن قة»بإسااااااتثناء ةبارة  

اإلختبار األو  المغوار السابق شامل رو ز نجح نا قا  في 
كبيادي من نوةية الرئيس عبدالرتاح السااايساااي يوم  ا  ما 
زا  وز را  للدفاع وأصلق  ااااارخة التغييريو ساااااتحق أ  يتبوأ 
منصاااااااااااااااااااااار رئاااااااااسااااااااااااااااااااااة الجمهور ااااااااةاوهااااااااذا ممكن في 

نرترضاااااااه على النحو التياالكالم الذي «ساااااااينار و»ساااااااياق
قاااالاااه مؤشااااااااااااااار إلى أ  الرجااال سااااااااااااااايخو   ماااار العماال 

السااااااااان والوظيرة ال  مكنه أ   كو  الساااااااااياسااااااااايامن حيا 
مراوسااااااااااااا  لجبرا  باساااااااااااايل الذي  صااااااااااااغري بإثني علاااااااااااار 

ارو ز من 1970حز را   ̸يونيو21عاما وباسااايل من مواليد 
 اكونااه مااارنيااا  وفي حااا  1958أيلو   ̸سااااااااااااااابتمبر 8مواليااد

دولية من أجل عقدة الرئاساااااااااااااااة -كانت هنالك رغبة عربية
شااااااااااامل رو ز الذي اللبنانية يتحقق ذلك من خال  إختيار 

 جمع الصاارتيسناالعسااكري سااابقا  المدني حاليا  وبذلك  كو  
األو  الذي  حمل هاتيسن الصارتيسن فيما الوصن  عيش أزمة 
رئاساااااااااااااااةابإختياري يتحقق ِحرسظ ماء الوجه لعمه والد زوجته 
جد حريد سه على أسااااااااا  أ  ميلااااااااا  عو وإبن الْاااااااااحية 

رئاساااااة لنرساااااه أما  الجنوبية المتزعم  ساااااروانيا    ا  صالر
وأنها باتت لصااااهري فإ  ذلك يرضاااايه معنو ا  ومن ال بيعي 
أ  ينصاااااااارف بأقل األرباحاإختيار شااااااااامل رو ز للرئاسااااااااة 
برعل التوافق يرتبن بموا ااارات أقرب إلى اللاااروط الموث قة 
بعااد ز ااارات ولقاااءات عربيااة ودوليااة معلنااة أو تحاات جنسح 
ة السااااااااااااااار ة وهياال مجا  للساااااااااااااااالح خاره المؤساااااااااااااااسااااااااااااااا

العساااااااكر ةاالساااااااالح لد  المقاومة ينتقل تلقائيا  إلى الجيش 

على أساااااااااااا  أنه ساااااااااااالح من إيرا  التي تعر  منذ مدة 
المساهمة في تسليح الجيشابعد اإلتراق النووي مع أمير ا 

على الحاااا  التي هو عليهاااا «حزب هللا»وأوروباااا ال  عود 
دولة أقو  من الدولة اللاااااااارةيةاصبيعة عمله  قائد مغاو ر 
تجعاال رو ز إبن البترو  ذلاك اللاااااااااااااااااصىء الكسااااااااااااااارواني 
م الااااااذي يت لبااااااه التعاااااااصي مع  الجمياااااال يتسااااااااااااااام بااااااالحزس

إذا إرتْااااى شااااامل رو ز توثيقا  مثل ا«حزب هللا»موضااااوع
الم الر ال  عود التدخل في سااااااااور ا  –هذي اإلشااااااااتراصات 

واردا  خصاااااااو اااااااا  أ  ظروف ترئيساااااااه تتواكر مع تساااااااو ة 
 السوريا دولية للموضوع-إقليمية-عربية
في حا  ساااااااااااااااارت األمور في هذا اإلتجاي  صااااااااااااااابح   

التوافق حبيقااة ماااثلااة أمااامناااا رعاال عاله ِحرسظ ماااء الوجااه 
له عند الجنرا  عو ا صااااابح حر ة ساااااياساااااية «حزب هللا»ِفعس

إجتماااةيااة بتساااااااااااااااميااة مختلرااة تعماال على ت و ر ال ااائرااة 
الكتلاااة »كتلاااة سااااااااااااااايااااساااااااااااااااياااة مثااال «التياااار العوني»و نتهي

ي تر ها الرئيس األو  لنسااااااااتقال  اللااااااااي  الت«الدسااااااااتور ة
بلااااااااارة الخوري ود عة وال تجد من يوا اااااااال إحياء تجربتها 

التي تر ها خصااااامه الراقي مثله  «الكتلة الوصنية»العاقلةيو
إميل إدي إلبنه العميد ر مو  ادي و ؤدي الواجر مْاااااااااا را  
النائر  ارلو  إدي نجل شاااااااابيقه بيار  ما مارسااااااااه رئيسااااااااا  

دوري شاااامعو اوفي ضااااوء ذلك «ن األحرارحزب الوصنييل»
 مار  جبرا  باساااايل الواجر رئيسااااا  للحر ة التي أسااااسااااها 
عمه الجنرا  عو اواألهم من ذلك  صاااااااااااابح للبنا  حكومة 
تعماااال من أجاااال الوصن وتاجر  إنتخااااابااااات  مااااار  فيهااااا 

 المواصن حر ة اإلختيارا
وهكذا يبدأ لبنا  مسااااااايرة اإلساااااااتقرار وال  عود هنالك    

 لو على  وت التعقلا وت  ع
 2015( 1ت) أكتوبر 17 بتاريخ« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

عندما تؤخذ المطالب تحرشًا باألخ القريب 
 البعيد «العدوب»وتهوياًل 

عن  2015يوليو/تموز 14مااااااااا أ  تم اإلعال  يوم 
التو ااااااااااااااال في فيينا إلى اإلتراق النووي بين إيرا  والدو  

جوالت الصااااراع على العوائد و يس حتى بدأت  1الخمسو
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 مكن لمراكز القو  اإلحترا   ل بمر زيا ورأيسنا على سبيل 
المثا  ال الحصر المرشد علي خامنئي نرسه  ستبق إنعقاد 
الدورة الساااااااااااانو ة العاد ة للجمعية العامة لألمم المتحدة في 

التي شااااااااااااارو فيها  2015النصااااااااااااد الثاني من ساااااااااااابتمبر 
سبتمبر/أيلو   9و  يوم األربعاء الرئيس حسن روحاني و ق

مساااااااااااااااتهاادفااا  عاادم إنرتاااح روحاااني على األمير ااا   2015
بهدف جذسب الكثير من اإلساااااااااااااااتثمارات األجنبية في إيرا  
وهو مااااا يت لع إليااااه اإليرانيو ي وعلى إحتمااااا  ساااااااااااااااعيااااه 

ع حد »لترصير عالقات إيرا  مع الساااااااااااااااعود ة  إ  وضاااااااااااااااس
هو الساااااااابر  للمصااااااااالح األمير ية الالملااااااااروعة في إيرا ي

الرئيساااااااااااااااي لحقاد أمير اا وعادائهاا الاذي ال ينتهي مع إيرا  
الخ وة التار خية لنمام الخميني » ولرت إلىا «وشاااااااااااعبها

َمن » ألمير اي منتقدا   «اللاااي ا  األكبر»في إع اء  ااارة 
 سعو  إلى تلميع  ورة أمير ا وتصو رها على أنها مالو 

ر أي عقل وضاااااامير  ساااااامح أ  نصااااااو  »و سااااااأ ا ي «ومنقذ
؟ «مجرمااا  مثاال أمير ااا على أنهااا  ااااااااااااااااديق وجااديرة بااالثقااة

في إيرا ي  «سااياسااات أمير ا وأساااليبها للتغلغل» من روحذ
اللااااااااي ا  الذي صردي اللااااااااعر من البابي » منبها  إلى أ 

لنا   عتزم العودة من النافذةي وعلينا أال  نساااااااامح بذلكا لقد قبس
اب التراو  مع أمير ا في الملد النووي فحسااااااري وألسااااااب

معي نااةي وبحمااد هللا  ااا  أداء وفاادنااا المراااو  جياادا ي  مااا 
 االمحادثاتا لكننتصاار ف األمير يو  في شااكل جيد خال  

ا «لم ولن نسااااااااامح بالتراو  مع أمير ا في قْاااااااااا ا أخر  
أعلن الصاااااهاينة بعد المراوضاااااات النوو ة أنهم »وأضاااااافا 

المقبلةي  25لتخل صااااااااوا من هاجس إيرا  خال  الساااااااانوات ا
ني أقو  لنسااااااااااااااارائيليين إنكم لن تبلغوا ذاو اليومي لكن

ساااااانةي شاااااايئا  إساااااامه  25وبملاااااايئة هللا لن  كو  هناو بعد 
الكيا  الصهيونيي  ما أ  روح الجهاد والنْا  لن تسمح 

م الراحة ولو للحظةااا لكن ا «للصااااااااااااااهاينة بأ  يذوقوا صعس
في الوقت الذي  ا  المرشااااااااااد يتوعد بعبارات صالما رددها 

الرئيس اإليراني المثير للجد  محمود أحمدي نجادي ساااابقا  
إ  الكيااا  »و ااا  قااائااد الجيش الجنرا   ااااااااااااااااالحي  قو  

الصاااااااااااااااهيوني ينجح وإننااا نتوق إلى إرتكااابااه عمال  عاادائيااا  
المؤ دة  «إبتكار»ي  انت  ااااااااااااااحيرة «ضاااااااااااااادنا لكي ندمري

 14لن اااااااااااالحيين نلااااااااااارت في عددها الصاااااااااااادر اإلثنين 
في شااااااااااأ   «تكهنات»هناو وفيما  2015ساااااااااابتمبر/أيلو  

لقاء بين الرئيسااااااااااااااايسن روحاني وباراو أوباماي على هامش 
الجمعيااة العااامااة لألمم المتحاادةي إ  الرئيس روحاااني هنااأ 
 اليهود لمناسااااااااااااااابة رأ  السااااااااااااااانة العبر ة وتمنى على موقع

تاعمِ ق جاااااذورناااااا اإلبراهيمياااااة الملاااااااااااااااتر اااااة » ي أ «تو تر»
وأنهى التغر دة ا «ليسناإلحترامي وتجلر سالما  وتراهما  متباد

ي وأرفقها بصورة إليرانيين «نتمنى سنة جيدة»بعبارة عبر ة 
يهود  صااال و  في  نيس في صهرا ا و ا  الفتا  أ  تغر دة 
روحاني إقتصااااارت على حسااااااب باللغة اإلنكليز ةي ولم ترد 
في حساااااااابه بالرارسااااااايةي ِعلسما  أ  الرئيس اإليراني  ا  هنأ 

 «تو تر» بر ةي من خال  رسالة عبسراليهود برأ  السنة الع
اكما فعل ظر س 2013بعد فترة وجيزة على إنتخابه عام 

 الف يهودي  9األمر ذاتاااااها وترياااااد تقاااااار ر باااااأ  حوالى 
 عيلااو  في إيرا ي معظهم في صهرا  وأ اارها  وشاايرازي 

 ولديهم نائر في البرلما  وفق الدستورا
اإلتراق المهم أنه ما أ  تم اإلعال  عن التو ااااااال إلى 

النووي حتى بدأ رموز المسااااااااااؤولية الرساااااااااامية في ق اعات 
النرن واإلقتصاااااااااااااااااد والتجااارة  عياادو  قراءة ملرااات أعاادوهااا 
مسااااااااااااااابقا  على هامش تهو الت المرشاااااااااااااااد ووعيد جنراالت 
الحر  وتتْمن ت لعات بخصوص ملار ع للنرن والغاز 

بليو  دوالر بحلو  العام  185 حتاه اإلسااااااتثمار فيها إلى 
ومن شاااااااااااااااأ  هذي اإلساااااااااااااااتثمارات في نظر هؤالء  ي2020

تحسين الوضع اإلقتصادي والمعيلي في البالد خصو ا  
أ  حاالت  ثيرة من الرسااااد في عهد الرئيس الساااابق نجاد 
الذي  حظى بمسااااااااااايرة المرشااااااااااد خامنئي لهي تسااااااااااببت في 
إتسااااااااع هامش خن الرقر في مناصق مثل إقليم سااااااايساااااااتا  

رب وبلوشاااتا  حيا ال  حصااال ثلثا ال ساااكا  على مياي اللااا 
في المئة من ال الب تعليمهما وفي الوقت  50فيما يتابع 

نرسااااااااااااه  انت اللة اإلعالمية تاكثر من التباهي بأ  وزراء 
إ ااااااااااااااا روا في الدور بعد توقيع اإلتراق النووي »أوروبيين 
 ا«لز ارتناااا

وقبل خامنئي الذي  انت خ بة عيد الر ر التي ألقاها 
أزعجاات للغااا ااة الرئيس  «سااااااااااااااااة األمير يااةالغ ر »متناااوال  

 أوباماي  ا  الجنرا  محمد رضاااااااااااااااا نقدي قائد ميليلااااااااااااااايا
ومت وعو الحر  الثوري  وبينما اللااااااااااااارصة  «الباسااااااااااااايج»

 تصااااادر ثيابا  صابعت عليها أعالم أمير ية وبر  انيةي  قو 
رت إلى العالمي إذ أ  المسااااااالمين » دِ  إ  الثورة اإليرانية  اااااااا

اليمن  قارعو  اإلساااااااااتكباري ما يد  في لبنا  وفلسااااااااا ين و 
على قوة الثورة وشااموخهاا  ما بات المرضااى األجانر من 

 ا«دو  العالم  أتو  إليهاااا
 16ثم عاد خامنئي و رر لد  إساااااااااتبباله يوم اإلربعاء 

على  «الالف من قادة الحر  الثوري اإليراني» ساااااااابتمبر
ما  في كال «أرنا» حد قو  و الة األنباء اإليرانية الرساااااااامية



200 

 

اإلتجاي نرسه وهو عدم إتاحة المجا  أمام الذي يت لع إليه 
روحاااااني على هااااامش لقاااااءاتااااه في نيو وروا وممااااا قااااالاااه 

ختراق اإلإ  »الحر ا المرشااااااااااااااااااااد خااااااامنئي أمااااااام قااااااادة 
وله تداةيات ثقيلةي ي مني للبالد خ يرقتصاااااااااااااااادي واألاإل

ختراق السااااااااااياسااااااااااي والثقافي المعادي أخ ر بكثير لكن اإل
زاء مؤامرات إالتحلي بااااااالتيقظ و  الجميع التنبااااااه لااااااه وعلی

م القاائد العاام للحر  وفي مساااااااااااااااتهال اللقااء قد  ا «عداءاأل
أشااااااااااااااااار فيااه إلی  الثوري اللواء محمااد علي جعرري تقر را  

ق النصااااااااااااااارة االلهية في جبهات المقاومة في أرجاء حق  تَ »
وتينا من أاننا ساااااااااااانحمي وندافع بكل ما »وقا  ا «المن قة
ولن نسمح ي سالميةن مبادئ وقيم ومنجزات الثورة اإلقوة ع

ل لمعارضااااااااااااي هذا الدرب االلهي تعبيد ال ر ق لنروذ وتو   
 «الحر »أعلن نائر القائد العام لقوات ي بدوريا «عداءاأل

يرانيي العميد حسااااااااين سااااااااالمي في مقابلة مع التلرز و  اإل
تلك سااتيا منق ع النظير ولربما تميبال ننا نمتلك  اااروخا  إ»

 ميرکا منه فقن وإ  التصاادي له  ير ممكن تقر با  أروساايا و 
ميرکية  مكن أأي قاعدة جو ة »لرت ساااااااالمي إلى أ  ا و »

يرا  وحامالت صائراتهاي إلی ساااااااااماء إل ائراتها الو اااااااااو  
ساااااااااااااااتية بالغة الدقة ييرا  البالإهي في مرمی  اااااااااااااااوار   

الحر  الثوري  متلك صائرة من  ي  ما أ ومنق عة النظير
 ااابااا  مع إکيلومتر ذهااابااا  و  3000  صيااار تحلق لمااد  دو 

ا وإساااااتبق رئيس مجلس »سااااات الع والهجوم إلالقدرة علی ا
خبراء البيادة اإليرانية   ة هللا محمد يزدي ما قاله المرشاااااااد 

في بدا ة اإلجتماع  وبعض جنراالت الحر  بعبارة أوردها
يلو  سبتمبر/أ 1السنوي لمجلس خبراء البيادة يوم الثالثاء 

إ  اإلتراق النووي مع القو  الكبر   جر »وهيا ي 2015
أ  ال  غيِ ر ساااياسااااتنا الخارجيةي والجمهور ة اإلساااالمية ال 
تزا  تعتبر الوال ااات المتحاادة العاادو رقم واحاادي حيااا أنهااا 
ووراءها إساااارائيل تقرا  وراء  ل المؤمراتي إنهما تلااااعال  

 ا«المن قة لحما ة إسرائيل
هذي المرردات  سااااااااااااتعملها المرشااااااااااااد كا  واضااااااااااااحا  أ  

خااامنئي وجنراالت الحر  هي لرفع المعنو ااات أكثر منهااا 
كموقد ثابتي فْاااااااااال  عن أ  اإلتراق النووي تم من دو  
تنريذ شرط المرشد بأ  تارفع العقوبات وبينها حظسر إستيراد 
السااالح قبل التوقيع على اإلتراقا و ا  واضااحا  أ ْااا  أ  

أو في الحد األدنى تتجزأ في  هذي العقوبات ساااااااااااااااتساااااااااااااااتمر
لبااا  أقرب إلى اللااااااااااااااارط من جاااناار  إنتظااار تنريااذ إيرا  م س
م  الوال اااااااات المتحااااااادة والااااااادو  األوروبياااااااة وهو وقسد دعس

وعناااااادمااااااا زار وز ر الاااااادفاااااااع ا «حمااااااا »و «هللا حزب»

 21األمير ي أشاااااااااااااااتو   ااااارتر إسااااااااااااااارائياااال يوم الثالثاااااء 
إلتراق صمأ  نتنياهو بأ  ال  خلااااااااااااى ا 2015يوليو/تموز 

اي مجلس األمن بااااإلجمااااع في اليوم الساااااااااااااااااابق  الاااذي تبنااا 
أل  الخيار العساااااكري ضاااااد إيرا  ما »يوليو   20واإلثنين 

 ا«زا  على ال اولة
حققت التهو الت من جانر المرشاااااد وجنراالت الحر  
تغ ية للقبو  باإلتراق المجل ل باللاااااااااااااااروط وبدأت الجولة 

ة الرفع للعقوباااتا الثااانيااة من التهو الت التي تغ ي خ و 
ونالحظ هنا أنه قبل أ    لر الرئيس أوباما يوم الساااااااااابت 

من إدارته اإلستعداد لرفسع  5201األو  أكتوبر/تلر ن  17
ر نصاااااااوص العقوبات للتذ ير  العقوبات مرفقا  ال لر بنلاااااااس
بتعليقها في حا  عدم اإللتزام باللاااااااروط وأبرزها منسع إيرا  

 ا  التهو ل  صل إلى  من الحصو  على السالح النوويي
الذروة حيا أ  نائر قائد البحر ة في الحر  الثوري قا  

قااادر على مالحقااة القوات األمير يااة إلى »إ  جيش إيرا  
ب  خليج المكسااااااااايك وألننا نعتقد أ  العدو قادر على ضااااااااارس
نا في  ل الخليج وبحر  القواعد اإليرانية الثابتة لذلك إنتلاااااارس

 ا«عاما ااا
ز ة  انت إيرا  تسااااااتعمل التحرل في وفي تحد ات موا

دو  الجوار مثل السعود ة واليمن من خال  تمرد الحوثيين 
هللا  اااااااااااااااااالح  بااالتحااالد مع الرئيس الساااااااااااااااااابق علي عبااد

وباااالبحر ني مع إساااااااااااااااتمرار اإلبقااااء على لبناااا  في أحوا  
التع يل الدسااااتوري التي  عيلااااها وعلى سااااور ا التي تتلكل 

د يوم وعلى العراق الذي يتوا اااال إيرانيا  ثم روساااايا  يوما  بع
 التالعر في أحوالها

وهكذا وخالفا  لقو  اللاااااااااااعر نر  إيرا  تأخذ الم الر 
البعيد ومن  «العدو» المغلرة بأشاااااااااااد اللاااااااااااروط تهو ال  من

 الجار العربي والمسلم بأسلوب التحرل ترجيرا  وتع يال ا
 2015( 1ت) أكتوبر 19 -« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

 القبول الدولي مصر بين 
 وعدم اإلقبال اإلنتخابي

قبل أ  تبدأ المرحلة األولى من اإلنتخابات البرلمانية 
 17األولى في عهد الرئيس عبدالرتاح السيسي يوم السبت 
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ضاااااااايس إلى إنجازات ي  ا  أا 2015أكتوبر/تلاااااااار ن األو  
العهد المصاااااااااري الجديد فوز معنوي  صااااااااا د إلى جانر 

ن أدخال ال مأنينة في نرو  المصااااااااااار ين إنجاز سن ساااااااااااابقيس 
التي أضاااااناها اللاااااقاء و ثرة الديو  المليار ة و يس أنه ما 

خليجية أو دولية  -أ  تحصااااااال مصااااااار على نجدة عربية 
 الروائد على القرو  الدولية قرزت حتى تكو  مسااااااااتحقات

 بْعة أرقاما
عْاااااااوا   179ب ز المعنوي هو أ  مصااااااار إنتاخبت و الر

بعدما  ا  األرد   لمدة سااانتيسن األمن  ير دائم في مجلس
 لااااااغل هذي العْااااااو ةا وأهمية الروز هي بعدد األ ااااااوات 

   حق لهم اإلقتراع 193 وتا  من 179التي نالتها مصر و
سااايوي واألفر قي إرترع عن مما  عني أ  القبو  الدولي واأل

وتالشااااااااااااااات تماما  العزلة التي صالما عانت منها  ذي قبل
أفر بية ردا  على العزس  الصاااااعق مصاااار وبالذات من دو  

الااااد تور محمااااد مرساااااااااااااااي وهو عزس   «اإلخواني» للرئيس
شاااااااااااااجعته إدارة الرئيس أوباما ومعظم الحكومات األوروبية 
ومعهااااا تر يااااا ودولااااة ق ر متااااذرعااااة هااااذي الاااادو  بتعليق 

 اعْو ة مصر في اإلتحاد األفر قي
ومع أنها ليسااات المرة األولى التي تحصااال فيها مصااار 

سبق أ  شغلت المقعد  في مجلس األمن إذ عْو ةعلى ال
 السااااداتي -مرة في العهد الملكي ومرة في العهد النا اااري 

ومرتيسن في العهد المديد للرئيس السابق حسني مباروي إال  
أ  الظروف التي تعيلااااااااااها مصاااااااااار على مد  الساااااااااانوات 
الثالث الماضية تت لر في إستمرار دعامات معنو ة ومن 

الجديد تأمين دعامة قو ة نسااااااابيا  لمصااااااار شاااااااأ  هذا الروز 
و ااااااااااا  لجهة إنعال عالقات مصاااااااااار مع محي ها صااااااااااوخ

األفر قيي فْااااااااااااال  عن القدرة المدعومة خليجيا  في تحر ك 
قليميا  من بينها إمواقد تتصااااااااااااااال بقْاااااااااااااااا ا عالقة عربيا  و 

والموضوع اليمني  الموضوع السوري والموضوع الرلس يني
 اناهيك بالموضوع اللبناني

ا  العاميسن اللذين سااااتلااااغلهما مصاااار في عْااااو ة وصو 
سااااااااتكو  هنالك  2016من م لع العام بدءا  مجلس األمن 

الكثير من اإلسااااااااااااااتحقاقات التي تت لر جهدا  دبلوماساااااااااااااايا  
إساااااااتثنائيا  حيا هنالك رئاساااااااة جديدة في الوال ات المتحدة 

أي بما ي من المهم التعامل معها بغير أسااااااااالوب الماضاااااااااي
اإلدارة األمير يااة مااا تتعهااد بااه ال أ  تكو  ذ معناااي أ  تنراا ِ 

كثر من الوعود والتحرو تا  الية حكسااااااااااااااابقتها والرئاسااااااااااااااة ال
الساااياساااي لكنها في نها ة الم اف أضااااعت على المن قة 

ومن هنااا  جوز التوقع بااأ   فرص التساااااااااااااااو ااات المتوازنااةا

نهوضاااا  على  اااعيد الخ اب الدبلوماساااي سااايبادر الرئيس 
محه مع إقتراب بدء العْااااااااو ة الساااااااايسااااااااي إلى إصالق مال

ولقد إكتلاااااارت ضاااااارورة ذلك في ضااااااوء علاااااارات  الجديدةا
 الز ارات العربية والدولية التي قام بها في فترة قياسيةا

إلى الروز المعنوي الذي نلير إليه  ا  هنالك اإلنجاز 
الجديدة و يس أ  مصاار  «قناة السااو س» بالمهم المتعلق 

ماليا  لن تظهر عوائدي بهذا العمل المبهر حققت مكسااااااااااااااابا  
العوائد وفيرة عندما سااتنلاان حر ة لكن ي في المد  القر ر

المرور ذهااابااا  وإ ااابااا  بعاادمااا  اااناات خ ااا  واحاادا اإال  أ  مثاال 
هذي الحيو ة في حر ة عبور الساااااااااارن رهن بتهدئة في مياي 
المتوسااااان والخليج وإنصاااااراف حامالت ال ائرات األمير ية 

ك وقسد هذا التدخل المر ر والروساااااااااااااااية عن المن قة و ذل
من جانر روسيا التي يتذرع رئيسها بأ  حربه على سور ا 
هي إساااتباق لهجمات إرهابية قد تتعر  لها روساااياي وهي 
في أي حا  ذر عة ال تلغي اإلن باع الساااااااااااااااائد بأ  بوتين 
ير د هذا اإلساااتعما  الحربي المؤذي في بلد عربي ترصاااله 

أمير ا على أمور بعيدة عنه ألوف األميا  ورقة لمقا ْاااااة 
كال البعاد عن المن قاةا وبعاد إنجااز الممر الماائي المبهر 
جااااااء اإلنجااااااز األكثر أهمياااااة والمتمثااااال بتوقعاااااات واعااااادة 
إلسااااااااااااتخراه الغاز من المياي اإلقليمية المصاااااااااااار ة بكميات 

 مليار ةا
هنا  جد المرء نرساااااااااه يتسااااااااااء ا أليس هذا  اإلنجازا  

ا ثم الروز الالحق بالعْااو ة وما رافق اإلهتمام الدولي بهم
 ير الدائمة لمدة ساااااااااااانتيسن لمجلس األمن تلااااااااااااكل في حد 
ذاتها حافزا  قو ا  للمصااااااااااااااار ين لكي  لاااااااااااااااار وا بكثافة في 
اإلنتخابات البرلمانية التي جرت المرحلة األولى منها يوم 

 أكتوبر؟ 17السبت 
إ  من ق األمور ير  أ  خير إبتهاااه بمااا َتحقق وفي 

تتجااااوز ثالثاااة أشاااااااااااااااهر هو الرد على ناااداء  فترة زمنياااة ال
الرئيس الساااااااااااايسااااااااااااي لنقتراع بكثافة هو أ  تكو  ال وابير 
صو لة أمام مراكز اإلقتراعا ولكي ال تقتصر المناشدة على 
الجانر الرئاساااااااااااااااي فإ  رجا  دين وفقهاء وأزهر ين دخلوا 
على خن التعبئااةي حيااا إعتبر البعض منهم أ  اإلمتناااع 

ا  لللااااااااهادة التي حذ ر منها النبي عن التصااااااااو ت هو  تم
محمد  ل ى هللا عليه وسل مي ومنهم َمن أفتى بأ  الملار ة 
واجر ديني ووصني وشااااااااااااااارعي لتثبيت دعائم الد مقراصية 
والنهو  باالبالد في مختلد المجااالتي ومنهم من إعتبر 
عدم الملاااار ة بمثابة إهدار لحقوق الوصن و سااااعد مدعي 

ر ال ملااااااهد السااااااياساااااايا ومن جانبها فإ  الدين على تصااااااد 
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ر في الحا على  وسائل اإلعالم المرئي والمسموع لم تقصِ 
الملااار ة بكثافةي ذلك أ  البرلما  الجديد هو المؤشاار إلى 
صبيعة المجتمع المصااري في العهد الذي حظي عند قيامه 

بإلتراف شاااااااااااااااعبي  ير  2014حز را  من العام /في يونيو
 مسبوقا

عاة لنستغرابي هو أ  اإلقبا   ا  لكن ثمة ما نراي مد
األفر قي  -العربي األساااايوي -خجوال ي بل إ  اإلقتراع الدولي

لمصااااالحة مصااااار عْاااااوا   ير دائم في مجلس األمن  ا  
أقو  بكثير من قيام المصااااااااااااااار ين بواجر إختيار برلمانهم 

 األو  في العهد السيسيا
هل أل   ااااااااااااايغة المرحلتيسن هي السااااااااااااابر وبحيا أ  

حيوي يتم في المرحلة الثانية وأ  المرحلة األولى اإلقبا  ال
ليسااااااااااات المبيا ؟ أم هل أل  المصااااااااااار ين رأوا أنه ما دام 
رئيساااااااااااااهم ومن دو  برلما  وال حكومة تامثل  ل شااااااااااااارائح 
وأصياف العمل الحزبي والسااااياسااااي إساااات اع تأمين نجدات 

دولية مجز ة  -مليار ة وإساااااااتْاااااااافة قمة إقتصااااااااد ة عربية
دور ة رافعة لللأ  والمعنو ات ثم ترو ض تليها قمة عربية 

العالقة مع دو   انت متحرظة على ما حصل خال  سنة 
واحدةي وتنلااااين عملية التساااالح من روساااايا وأمير ا وفرنسااااا 
و ذلك إنجاز الممر المائي الجديد واإلكتلااااااااااااااااف الغازي 
الواعدي قرروا أنهم في حا  أفْااااااااال من دو  برلما   تلك 

متقاعساااااااة عن أداء الواجر و تصااااااادر البرلمانات العربية ال
هااذي البرلمااانااات البرلمااا  اللبنااانيي ومن أجاال ذلااك  اااناات 
 ملار تهم خجولة في المرحلة األولى من عملية اإلقتراع؟

من الجائز إعتبار هذي اإلفتراضات واردة في الحسبا ي 
كما من الجائز إضافة الظروف ال بيعية مثل الجو الحار 

أو ترجيرات تحصااااااااااااااااالي  أو الخلاااااااااااااااياااة من حوادث عند
خصاااااااااو اااااااااا  أنه  كاد ال  مر أسااااااااابوع إال  وتحدث فرقعات 

هنالك اإلحسااااا   امصاااارا  مإرهابية في مناصق عدة من 
من جانر  خر بأ  البرلما  سااااااااااايكو  برلما  الرئيس ولذا 

 لماذا وجع الدماغ ولماذا اإلقتراع؟
في أي حا  إ  الذي حدث شاااااااااااااك ل عالمة إساااااااااااااترهام 

را وهااتاا  العالمتاا  بااقيتاا  إلى أ  مقروناة بعالماة تعجا  
نائبا  الذين  596 ليتم إجراء المرحلة الثانية وتتْاح هو ة ا

باتوا أعْاااء المؤسااسااة البرلمانية األولى في عهد الساايسااي 
خاااامس رئيس  حكم مصااااااااااااااار بعاااد محماااد نجيااار وجماااا  
عبدالنا ااااااااااااار وأنور الساااااااااااااادات وحساااااااااااااني مبارو ومحمد 

لي توالي المساااااااتلاااااااار مرساااااااياا هذا عدا سااااااانة ترا  إنتقا
 عدلي منصورا

وإلى حين زوا  اإلسترهام والتعجر تبقى ظاهرة القبو  
الدولي لمصااااااااار وفي خن مواٍز عدم اإلقبا  اإلنتخابي من 

 جانر شعبها مسألة فيها نظرا
 2015 (تشرين األولأكتوبر ) 28 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 قنابل إستباقية نْسلية للزمن القريب اآلتي
للساااااانة السااااااتين على التوالي تلااااااكو مصاااااار عهدا  بعد  

عهد وحكومات بعد حكومات من الكابو  المتمثل بز ادة 
ملار ع  1952يوليو 23عدد السكا ا ومنذ أ  بدأت ثورة 

تنمو ة وهي تص دم عند تقييم عوائد هذي الملار ع بنتائج 
محب ة فتبدأ تبعا  لذلك حمالت توةية لتحديد النسااااااااااااااالا 

تجابة بدليل أ  مصاااار في حالة من تزاياد عدد ولكن ال إساااا
الساااكا  تهدد أي ملاااار ع تنمو ةا وها هي مع حلو  العام 

اد  سااجل مليونا  ونصااد المليو  من  2020  كو  بدأ العد 
المواليد  ل سااااااااااااااانة تْااااااااااااااااف إلى رقم المئة مليو  الذي 

 عني أ  الدولة م البة بتأمين نصااااد مليار  او اااالتسها مم
 رغيس يوميا ا

دو  إعتماااااااد الحاااااال الصااااااااااااااايني ال عاله لهااااااذي  من
المعْالةاا هذا مع األخذ في اإلعتبار المساألة الدينية في 
مصااار حيا ال مجا  لرتاو  تجيز للدولة إساااتصااادار قرار 
ب راااال واحااااد لكاااال زوجيسنا ونقو  ذلااااك أل  دين الاااادولااااة 

فيما المساااااااألة  «الما  والبنو  ز نة الحياة الدنيا»اإلساااااااالم 
ات المذهر الدنيويي ِعلسما  بأ  اإلبتكار محسومة للصين ذ

الصاااايني  انت له ساااالبيات لجهة أ  الدولة تساااات يع بقرار 
فرس   ااااااااااااااايغااة ال راال الواحاادي إال  أنهااا ال قاادرة لهااا على 
تحادياد هاذا ال رال ذ را  هو أو أنثىا وفي هاذي الحاا  فاإ  
عدم تواز  المواليد بمعنى صغيا  عدد اإلناث على الذ ور 

كل عصاااية على العاله وذلك أل  خ ن التنمية يولِ د ملاااا
تت لر ساااااااااااااواعد رجا  أما النسااااااااااااااء فإ  دورهن إجتماعي 
و اااااااااااااااحي وتربوي وخدماتيا وعندما حدث تعديل وبات 
مجااااازا  إنجاااااب صرليسن باااد  ال راااال الواحاااد فاااإ  شاااااااااااااااعورا  

 ماااا للتعاااديااال مبرراتاااه  بااااإلرتيااااح  مر نرو  المتزوجينا
يس ورقة رابحة لدولة مثل ذلك أ  ساااالح الكثافة البلااار ة ل

الصين أدخلت تعديالت جذر ة على نهجها المار سي من 
أجل تحقيق تنمية تنقلها من العالم الثالا إلى العالم الثاني 
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فاإ ااااااااااااااا راافاا  إلى جاانار الادولاة األكبر الوال اات المتحادةا 
وحتى إذا  انت الكثافة البلاااااااار ة في الهند حيا علاااااااارات 

ل العمارات الساااااااااااااكنية نتيجة ألوف الوالدات تتم على مداخ
الرقر المدقع والتخلدي واردة في خارصة القلق الصااااااااااااااايني 
وتقترب الهند بعد ساااااااابع ساااااااانوات من البليو  وثلا البليو  
نساامة فيما الصااين تكو  و االت إلى رقم بليوني أقل قليال  
من الرقم البليوني الهناادي ي إال  أ  األولو ااة هي للنهو  

ا ومن هنا اإلنرتاح المتوا ل من السر ع في عملية التنمية
جانر رئيس الصااااااااين على أمير ا وبر  انيا وفرنسااااااااا التي 
أبرم معها قبل أ ام  ااااااااااااااارقة صائرات ر اب تندره على ما 
 جوز اإلساااااااتنتاه ضااااااامن النهج التنموي الذي من مقوماته 
 أ   كو  للدولة صيرا  مدني متقدم على النتاه الصااااااااااااايني

الميساااااور ن من السااااارر والروساااااي  ذلك  حيا يتردد حتى 
 على متن صائراتها

اإلثنتيسن  نالصاااااااااااااااينا لكحااالااة مصااااااااااااااار نبيض حااالااة 
تندرجا  في قائمة الملااااااااااااااااكل اإلجتماةية التي ال عاله 
لهاا وساااااااااااايبقى الصاااااااااااايني والصااااااااااااينية المتزوجا   غب ا  
المصري والمصر ة المتزوجيسن اللذيسن ال  ستعمال  وسائل 

ل وتمأل بيوتهم في المد  والر س بالمواليد التي  لمنع الحمس
 ا«أفواي وأرانر»أوجز صبيعتها ذات يوم فيلم 

وفيما تكو  تلك هي الحالة المصاااااااااااااار ة مقارنة بالحالة 
الصاااااااااااااااينية نجد أمامنا حالة ثالثة تتولى فيها الدولة دعوة 
النا  وتر يبهم وتحريزهم ومسااااااااااااااااعدتهم على اإلكثار من 

هبي اإلنجابا وتلاااااااااااء الصاااااااااادف أ  ر نيس الصااااااااااراع المذ
ني  اإلسااااااالميي الر ن اللاااااايعي المتمثل بإيرا  والر ن السااااااا
المتمثل بتر ياي  خوضااا  منذ أ   لااد  ل من النظاميسن 

إجتماةيا  عنوانه  «جهادا  » فيهما عن أحالمه األمبراصور ة
لا وقبل أ    لع علينا يوم الجمعة  العر ض ز ادة النساااااااااااااااس

رئيس أحمد داوود أو لو  2015أكتوبر/تلااااار ن األو   23
وزراء تر يا األردو انية المت لعة إلى إحياء األمبراصور ة 
العثماااااانياااااةي بااااادعوة األتراو وعلى المأل إلى اإلكثاااااار من 
اإلنجابي  ا  مرشااااااااد الثورة اإليرانية علي خامنئي ساااااااابقه 
إلى ذلاكا ومن لق الركرة واحاد أي إ  خاامنئي يت لع إلى 

ذهر إحياء أمبراصور ة فارساااااااااااااااية إنما على أرضاااااااااااااااية الم
الليعي وأ  أو لو  ستبق األمر برفع منسوب عدد السكا  
ني الذي تتلكل منه األمبراصور ة العثمانية  في المحين السا

 األردو انية المحلوم بهاا
الذي قاله أو لو عبسر الرْائية التر ية مخاصبا  أنصاري 

لااد كم عماال وراتاار وصعاااما ماااذا »إنتخااابيا خال  تجم ع 

تر بو  في الزواهي تقصااااااااادو   ادمالزوجةا عنينقصاااااااااكم؟ 
بدا ة  أهلكمي وبإذ  هللا ساااااااااايجدو  اللااااااااااخص المثالي لكما 
وإذا لم تكن النتيجة  ذلكي ما عليكم ساااااااااااااااو  التوجه إليناا 

والرتيا ي عند فتسح  تالبلدا للرتيانر د أ  يزداد عدد سااااكا  
 20حساااب مصاارفي تحْاايرا  للزواهي سااتاْاايس الحكومة 

ذي أودعااااااه األهاااااالي من أجاااااال في المئااااااة من المبلغ الاااااا
 مكن أال   حااااار المرء مثااااال هاااااذي  سالمساااااااااااااااااااااعااااادةا  ي

 ا«الحكومة؟ااا
وبأكثر ة  لكم يتمنى المصااااري لو  ا  تر يا ي وهو الذي

ملحوظة وبالذات في األر اف والعلااوائيات  ينقصااه العمل 
والراتر وال عام لكن مع ذلك  مد الدولة العاجزة عن إ جاد 

 ل ثالث ساااااااااانوات حساااااااااار مسااااااااااتو  حلو  بولد أو إثنيسن 
 الخصوبةا

أما الذي أرادي المرشااااااااااد فكا  أكثر من  لمة تقا  أمام 
 14تجم ع إنتخابي  ما فعل أو لو وإنما إ اااااادار بيا  يوم 

ماااااادة تتْااااااااااااااامن أوامري إلى  14من  2014ماااااايو/أ اااااار 
الساااااااال ات التلاااااااار عة والتنريذ ة في شااااااااأ  ضااااااااروة الز ادة 

مليو  نساامة  150لوغ رقم إ  هدفنا هو ب» السااكانية ومنها
 جااار توفير خاادمااات تااأمين لتغ ياااة تكااااليس  كحاااد أدنىا

اإلنجاب وعاله العقم لد  الرجا  والنسااااااااااءا رفسع العببات 
التي تمنع اللااااااااباب من الزواها تقد م تسااااااااهيالت للحوامل 

 ااإلنجاااابا حاااوتوفير خاادمااات التاااأمين لتغ ياااة تكااااليس 
لعودة والبيااااااااام اإليرانيين المبيمين خاااااااااره البالد إلى ا

بإساااااااتثمارات في إيرا ي أي اإلنجاب على أر  إيرا ا إ  
اإلجراءات الهااااادفااااة إلى التعو ض عن إنخرااااا  معااااد  
السكا  واإلنجاب خال  األعوام الماضية جاءت في إصار 
أهميااااة الز ااااادة الساااااااااااااااكااااانيااااة في تحقيق اإلقتاااادار الوصني 

من و ا «والحيلولة دو  إنخرا  نسبة اللباب في البالدااا
لية بعض  جملة ما إسااااااااااتند إليه المرشااااااااااد في دعوته النسااااااااااس

في المئة  61األرقام اإلحصاااائية التي رافعت إليه وتريد أ  
من العائالت اإليرانية تْااااااااااام زوجا  وزوجة وولدا ي فيما أ  

في المئة منها تقتصر على زوه وزوجة بال أصرا ي  14,6
من  وأ  معد  العائالت التي تْاااام شااااخصااااا  واحدا ي إرترع

في المئة وأ  هناو  7,1ي إلى 2006في المئة عام  5,2
امرأة تعيل عائالتهما لكن دعوة المرشاااااااااااااد تصااااااااااااا دم  2,5

بحقائق  اااااااااااادمة من بينها وفق إقرار رسااااااااااامي من جانر 
وز ر العمل في حكومة الرئيس روحاني بأ  هنالك سااااااابعة 

بين »ماليين إيراني  عيلااااااو  في حالة الرقر المدقع مقابل 
ماليين شخص  نيي ثروة هؤالء تعاد  ثروة  خمسة وستة
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كما  لاااااااامل اإلقرار ز ادة مئة ا «بعض األثر اء في الغرب
في المئاااة نساااااااااااااااباااة إدماااا  المخااادرات بين األصراااا  خال  

-وأي السااانوات الخامنئية 2014إلى  2003السااانوات من 
سنة   19و 15النجاد ة  وأ  الرئة العامر ة وبين -الخاتمية

ل نساااااااااااابة  لمئة من المدمنين في إيرا ا وفي في ا 3تلااااااااااااكِ 
ضااااااااوء ذلك هل أ  المرشااااااااد خامنئي بدعوته إلى تنلااااااااين 
اإلنجاااب يت لع إلى جياال جااديااد  ير ماادمن  عوِ   إيرا  

 واقع الحا  المزري إجتماةيا ؟
والالفت أ ْااااااااااااااا  في أوامر خامنئي هي إشااااااااااااااارته إلى 

ضاااااااارورة تكو ن بؤر سااااااااكانية جديدة خا ااااااااة في الجزر »
الرارسااااااي والتساااااامية  ير العربية  وبحر وشااااااواص  الخليج 

 ا«عاما 
و جوز اإلفترا  هنا أ  المرشد خامنئي بإلغائه شعار 

  «الحياة األفْاااااااال في ظل مواليد أقل»المرحلة الماضااااااااية 
 -لدواع إقتصااااااااااااااد ة وإمكانات إساااااااااااااتنزفتسها حرب الخميني 

امي يتوقع حروبا  في المن قة وأنه يتحساار لألمر ساالرا    ااد 
ر إيرا  ما أ اااااااااااااااابها خال  الحرب مع بحيا ال  صاااااااااااااااي

العراقي  ماا أناه في إصاار الكثاافاة الساااااااااااااااكاانياة يت لع إلى 
نية لدو  ذات  تكافؤ ساااااااااااكاني شااااااااااايعي مقابل الكثافة الساااااااااااا
حْاااااور في المعادلة الساااااياساااااية في المن قةي فْاااااال  عن 
اللاااأ  العساااكري المت ور حاضااارا  واألكثر ت ورا  مساااتقبال  

  والسااااااااعود ة و يس أ  لكل من مصاااااااار وتر يا وباكسااااااااتا
عالقاااة األخيرة باااالااادو  الثالث تجعااال إيرا  تركر سااااااااااااااالراااا  
بإستحداث بؤر سكانية في الجزر اإلماراتية الثالث وصمر 
الكبر  وصمر الصاااااااااااغر  وأبو موساااااااااااى  التي يتوا ااااااااااال 
إحتاللها منذ عهد اللااااااااايي وفي سااااااااواحل شااااااااواص  الخليج 

ني عدم وبحر عاما ا ولقد حدد المرشد خامنئي ذلك وال  ع
 اإلفاضة في التوضيح أ  النوا ا ليست  ما نرتر ا

إزاء هااااااااذي الت لعااااااااات اإليرانيااااااااة والتر يااااااااة والغر  
األمبراصوري منهاي هل تبقى دو  مجلس التعاو  الخليجي 
على حجمها بلاااااااار ا  بالخمسااااااااين مليو  نساااااااامة ثلثاها عدد 
ساااااااكا  الساااااااعود ةي أم تخ ن لتجم ع ساااااااكاني أكبر وتحت 

ال يبقى خليجيا  فقنا ولقد أثبتت تجربة  مسمى  خر بحيا
التحالد المسااااتجدة في موضااااوع األزمة اليمنيةي وإنْااااواء 
المملكة المغربية ومصااااااااااااااار والساااااااااااااااودا  وجيبوتي واألرد  
ومور تانيا وفلس ين إلى هذي المنظومة  ل دولة من خال  

م»را تها للتحالد الذي بدأت به  أ  الزمن  «عا اارة الحزس
ه بند الحجم الساااااكاني في خارصة العمل التي يت لر إدرا

العربي الملااااااتَروا وهذي الدو  الساااااابع مْااااااافا  إليها اليمن 

ل مع حلو  العام  بعد إسااااااتعادته  امال   ير منقوص تلااااااكِ 
ثقال  سااااااكانيا  بالغ األهمية إذ  صاااااابح عدد السااااااكا   2020

حوالى ربع ملياااار نساااااااااااااااماااةااا وباااذلاااك ال تعود الت لعاااات 
مرشااااااااااااااااد خااامنئي والتر يااة األردو ااانيااة اإليرانيااة بمرهوم ال

 بمرهوم أو لو هي ال اغيةا
وقااد تباادو هااذي المنظومااة أنهااا باادياال لكيااا  موجود هو 
الجاااامعاااة العربياااةا ولكن هااال أ  التكتالت المتزايااادة على 
مسااااتو  القارات الخمس بين دو  متجانسااااة هو فكاو لهذي 

 الدو  من روابن سياسية دولية أهما
 2015 (تشرين الثاني)نوفمبر  5 -« طالشرق األوس»صحيفة 

   

ْلزم مصرياً   لزوم ما ي 
في لرتة أخو ة تندره في مساااااااااااااالساااااااااااااال حرسص المملكة 
العربية السعود ة على أ  توا ل مصر السيسي نهوضها 
في إنتظار الخاتمة المساااااااااااااااتَحبة لهذا النهو  وتتمثل في 
تحقيق مصااااااااااالحة وصنية مصاااااااااار ة وبذلك ال تعود األمور 

ه خام الحرميسن اللر ريسن عالقة عل ى نحو ما هي عليهي وج 
بن عبدالعز ز بعدما إسااااااااتْااااااااافت الر ا   الملك ساااااااالما 

القمة الرابعة  2015نوفمبر/تلاار ن الثاني  11و 10يوميس 
الالتينيااة ومن قباال أ  يتوجاه في اليوم التااالي إلى -العربيااة

في تر يا للملار ة في قمة العلر ن اإلقتصاد ة  «أن اليا»
تي سبق أ  شارو في دورتها السابقة في أوستراليا و ا  ال

زمنذاو وليا  للعهدي بإسااااااااااااااتمرار تساااااااااااااايير رحالت الخ وط 
م اللاااااااااي  من الر ا   الجو ة العربية الساااااااااعود ة إلى شااااااااارس
وجدة مع تأكيد ثقته التامة في األمن المصاااااااااااااااري والجيش 
المصاااااااااااااااريا ولقاد نقاال هاذا التوجيااه إلى وز ر الساااااااااااااااياااحاة 

عزوع خال  إتصااااااااا  هاتري تزامن مع المصااااااااري هلااااااااام ز 
م اللاااي  قادما   الو اااو  المراج  للرئيس السااايساااي إلى شااارس

الالتينيةي  -من الر ا  بعد ملاااااااااااااااار ته في القمة العربية
رئيس الهيئة العامة للسااياحة والتراث الوصني في السااعود ة 

بن عبدالعز ز رائد الرْاااااء في  بن ساااالما  األمير ساااال ا 
د الساااياحة المنز هة عن اللاااوائر والتي زمن الثمانينات ورائ

ق عت أشااااااااااااااواصا  الفتة على  ااااااااااااااعيد السااااااااااااااياحة التراثية 
 والمجتمعية والدينيةا

صماااااأناااااة الرئيس  يالمعاااااانيا ههاااااذي اللرتاااااة مزدوجاااااة 
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السااااااااااايساااااااااااي بأ  مصااااااااااار على أولو ة اإلهتمام من جانر 
المملكة وبالذات عندما تعيش المحروساااااااااااااااة ظروفا  صارئة 

ر منتخيااة للتخفيس من وصااأة هااذي فتجااد الساااااااااااااااعود ااة تباااد
الظروف متجاوزة الغيوم الكالمية المصااااااااااااااار ة التي تتكاثر 
في بعض وساااااائل اإلعالم في مصااااار والتي تنعكس سااااالبا  
على الساااااااعي الداوب من جانر الرئيس السااااااايساااااااي إلبقاء 
أوتاد الخيمة الخليجية التي تظلل األحوا  الصااعبة لمصاار 

  ير  يلة لنهتزازا
المراقار مثال حاالناا ماا تنلاااااااااااااااري بعض وعنادماا يالحظ 

وساااائل اإلعالم المصااار ة أو تبثه بعض الرْاااائياتي فإنه 
 ساتغرب مثل هذي الصارخات فْاال  عن هذا التر يز على 

كذلك  سااااااتغرب ا «ماسااااااتوصى حائ ها خليجيا  »أ  مصاااااار 
المرء  يس أنه عندما  كو  وز ر خارجية مصاااااااار سااااااااامح 

الملك سااااااااالما  شاااااااااكري يترجم وهو في الر ا  نتائج لقاء 
-بالرئيس السااااااااااااااايساااااااااااااااي على هامش أعما  القمة العربية

الالتينية التي  لااااااارو فيها الرئيس الساااااايسااااااي للمرة األولى 
وخال  اللقاء جر  توقيع محْاااااار إنلاااااااء مجلس تنساااااايق 

و لااااادد الوز ر  «إعال  القاهرة»مصاااااري لتنريذ  -ساااااعودي
تعمل دائما  على إقامة عالقات وثيقة » على أ  مصااااااااااااااار

مع األشاااااااقاء في الساااااااعود ة  صاااااااعر إختراقها من وروابن 
تكو  األجواء الناشاائة عن  «أ ااحاب المصااالح المغرضااة

 كتابات وإجتهادات في وسااااااااائل إعالم مصاااااااار ة توحي بأ 
أقو  شاااأنا  من  ااااحر  «أ اااحاب المصاااالح المغرضاااة»

القرار وتلك معادلة تحتاه إلى تصاااااااحيح فال يتكاثر الكالم 
دهسس المصااااار ين في »ة مثل وبعناو ن الفتة وألسااااانة حامي

ل في الكو تا وما زا  »و «الخليج جلسد في الساااعود ةاساااحس
هذا عدا إجتهادات في شأ  ظروف حادثة ا«الكريل   غى
و يرها من وقائع من الواجر معالجتها  «ِمنى»التدافع في 

بالحسنى وليس بالتهو لي حر ا  على إستمرار التحو الت 
ج إلى أهاليهم في مصااار من جانر العاملين في دو  الخلي

وهي تحو الت تخرد  ثيرا  من الْاااااااااااااااااائقاااة المعيلاااااااااااااااياااة 
 واإلقتصاد ة التي تزداد إتساعا  مع إنقْاء  ل شهرا

ال نعتقد أ  الرئيس السااايساااي  ا  مْااا را  لكي   لر 
خال  لقائه بالملك ساااااااااااااالما  لرتة من جانر المملكة تكو  

موز ردا  وعالجا  في الوقت نرسااااااااااهي فالملك ساااااااااالما  أحد ر 
المباادرات في األزما  الصاااااااااااااااعباة تتخاذها المملكاة عنادما 
تواجه دولة عربية أو إسااااالمية ظروفا  صارئة وتت لر وقرة 
إسااااااتثنائية من حادبينا وهنا تأتي الوقرة للرد على روساااااايا 
التي لم يتصااااااااااارف رئيساااااااااااها بحكمة رجل الدولة فإتخذ من 

ة اإلجراءات التي ألحقت بالغ الْااارر في المرافق الساااياحي
متناساااااايا  وقرة الرئيس الساااااايسااااااي الذي صرق باب الكرملين 
قبل أ  يترأ  ثم بعد الترا  مساهما  في ز اراته بلد إزر 
الرئيس بوتين معنو ااا  بعااد العقوبااات الاادوليااة المرروضااااااااااااااااة 
عليها والعاله بحيا  عو  األ  الساااااااااااااااعودي والخليجي 
عموما  سااااااااياحيا  فقدا  الصااااااااديق الروسااااااااي الذي لم  كتد 

م اللااااااي  وإنما أمر الرئي س بوتين بوقد السااااااياحة إلى شاااااارس
بنقل علاااااااااااارات األلوف من الرو  في جساااااااااااار جوي وفي 
الوقت نرساااااااااه  ا  هنالك الجسااااااااار الجوي الخر في إتجاي 
سااور ا ناقال  من الصااوار   والعتاد والمسااتلااار ن وال يار ن 
ار األسااااااد من  ما من شااااااأنه تحت ذر عة نجدة الرئيس بلاااااا 

قصااااره من جيوب تعار  النظامي خال  قصااااد ما  جر 
 إبقاء الحر ق السوري يزداد إشتعاال ا

وما  قا  بالنسااابة إلى روسااايا  قا  أ ْاااا  حو  الموقد 
البر  اني الذي أخذ المنحى نرساااااه مع إضاااااافة الفتة وهي 
أ  الرئيس السااااااااايساااااااااي بد  أ  يوظد ز ارته إلى بر  انيا 

التينية ال-قبل أربعة أ ام من ملاااااااااااااااار ته في القمة العربية
ومحاااادثااااتاااه التي بلورت ماااا من الْاااااااااااااااروري بلورتاااه في 

إعال  »موضااااوع العالقات وعلى قاعدة مْاااامو  وروحية 
الذي  اايغ ليكو  أشاابه بمعاهدة خال  ز ارة ولي   «القاهرة

بن  بن سااااااااااااااالماااا  ولي  العهاااد وز ر الااادفااااع األمير محماااد
ي 2015يوليو/تموز 30عبدالعز ز إلى القاهرة يوم الخميس 

وجد نرسه بد  إقناع الحكومة البر  انية بتعاو  فعا  فإنه 
وتنلااااااين اإلسااااااتثمار البر  اني في مصاااااار وبتغيير موقرها 

حزب » المترهم لجماعة اإلخوا  المسااااااااااااالمين و ذلك تهدئة
المعار  الذي  حتْااااااااااااااان قياديين من اإلخوا   «العما 

ناااااائباااااا  على ز اااااارة  49مبيمين في بر  اااااانيااااااي وإعترا  
م الساااايدة جيها  السااااادات وخاصبتهم الساااايسااااي تصاااادت له

كسايدة مصار ة من أم بر  انية وزوجة رئيس ساابق قْاى 
برعل إرهابيي  حاو  صمأنة البر  انيين حكومة وشاااااااااااااااعبا  
ل  ل هذي  إلى أ  حادثة ال ائرة الروسااية  جر أ  ال تلااكِ 
اإلجراءات التي تنعكس ساااااااالبا  على السااااااااياحة في مصاااااااار 

م  اللي ا ومنها تعليق الرحالت إلى شرس
ما نر د قوله إ  الملك سلما  باللرتة التي  درت عنه 
كا  في معر  صمأنة مصااااااااااااار يلرت إنتباي أصراف دولية 
وبالذات روسااااااايا وبر  انيا إلى أ  ما إتخذتاي من إجراءات 
هو عقاب لمصااار الدولة المعتد  عليها من اإلرهابي وأ  

الوقت هذي اإلجراءات وقائية شااااااااكال  وإسااااااااتباقا  إال أنها في 
نرساااااه تجعل ال رف اإلرهابي  لاااااعر أنه في الموقع القوي 
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مع أ  الرد على الااذي جر  هو إشااااااااااااااااعااار اإلرهااابيين 
 بأنهم ال  خيرو ا

وبالعودة إلى ما بدأناي نقو  إ  التعاصي اإلعالمي 
في مصااااار من جانر وساااااائل مكتوبة وفْاااااائية  حتاه 
 إلى وقرة تأم ل بل إ  الدولة أ ْااااااااااااااااا  تحتاه إلى وقرة

التحياااة من دو  الرد عليهاااا  -ممااااثلاااة فال تبقى اللرتاااة
 -اللرتة ببأحساااااااااااااان منها أو حتى بمثلهاا وال نقصااااااااااااااد 

ه بها الملك سلما  في شأ  تسيير  التحية تلك التي وج 
م اللاااااااااااااااي  فهذي  الرحالت من جدة والر ا  إلى شااااااااااااااارس
أحاادث اللرتااات الكثيرة باادءا  من األولى المتمثلااة بوقرااة 

بن عبدالعز ز المليار ة رحمة هللا عليها  هللا الملك عبد
وحيا أ  الجرح اليمني  جر أ  يندمل بوقرة عسكر ة 
مصااااار ة مسااااااِندة وعدم إساااااتصاااااغار الخ وة العساااااكر ة 

متاجرة من جانر الرئيس » السااااااااودانية المساااااااااِندة بأنها
على حد قو  الساااايد  «عمر البلااااير بالجيش السااااوداني

مبيم إضااا رارا  ال «األمة»الصاااادق المهدي زةيم حزب 
في القاهرة من خال  منبر إعالمي مصاااااااريي فإ  قرارا  
في هذا اللااااأ  من جانر الرئيس الساااايسااااي صا   ثيرا  
أمااد إتخاااذي و ااذلااك إتخاااذ خ وات في شااااااااااااااااااأ  إقناااع 
الوساااااااااااااااااائاال اإلعالميااة التي ال تخاادم في أي حااا  بمااا 

ع  «إعال  القاهرة»تنلاااااري أو تبثه روحية   ريد في وضااااس
الساااااااعود ة على ساااااااكة الساااااااالمةا -صااااااار ةالعالقات الم

وعندها فإ  هذي الوسااااائل بإعتمادها المرردات المتعقلة 
وقو  ما  حقق التللد ونبسذ الكالم  ير المستَحر قوله 
على  اااااااااااااااارحات من الوسااااااااااااااااائل الورقية أو من خال  
اإلنرعاالت اللساااااااااااانية عبسر الرْاااااااااااائياتي تجعل صر ق 

ال يتوقد هؤالء اللرتات اإلساااااااااتثنائية ساااااااااالكا ا ثم لماذا 
ال »أمام القو  ال يِ ر لرسو  هللا  ل ى هللا عليه وسل م 

حتى  سااااااتبيم قلبه وال  سااااااتبيم قلبه   سااااااتبيم إ ما  عبد
 ا«حتى  ستبيم لسانه

هااال  حااادث ماااا نتمنااااي؟ من مصاااااااااااااااالحاااة مصاااااااااااااااار 
والمصاااااااااااااااار ين حاااادوثااااها فهو إذا جاااااز القو  لزوم ماااا 

لسزمااا وبذلك تستبيم بعض األمورا  َي
 2015( تشرين الثاني) نوفمبر 19 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 سنوات 4اللحظة الصادمة إلسرائيل بعد 
 بين كيري المتعامي ونتنياهو المتعالي

ن النيااة  ساااااااااااااااس لو أ  اإلدارة األمير يااة على درجااة من حا
ه ال بعااااة  لكااااا  وز ر الخااااارجيااااة جو   يري الاااذي جاااذبتااااس

ها شااااااااااابا  الجديدة من اإلنتراضاااااااااااة الرلسااااااااااا ينية  خوضااااااااااا
بالسااااكاكين فيسااااق و  على الرور بالر اااااص اإلساااارائيليي 
فقام بز ارة قد ال تتكرر إلسااااااااااااااارائيل ثم للسااااااااااااااال ة الوصنية 
الرلسااااااااا ينية أل  اإلدارة األوبامية على أهبة اإلنصااااااااارافي 
باااذ  من الجهاااد ماااا لم يباااذلاااه صوا  ز ااااراتاااه المتكررة إلى 

حالة الجانبيسن صوا  أربع ساااااااااانواتي لكا  على األقل حقق 
من التراهم شااااااااااااااابيهة بتلك التي حدثت مع إيرا الكن يبقى 
ع  من المهم بد  التعامي عن جوهر حبيقة الصااااااااراع وضاااااااس
اإل اااابع على الجارح وليس اإلكتراء بالتنظير بأ  الصااااراع 

اإلساااارائيلي قد  خره عن السااااي رة إذا لم يتم  -الرلساااا يني
 25تداراكه على حد قو   يري في بوسااااااااا ن يوم األربعاء 

بعااااد عودتااااه من جولتااااه  2015وفمبر/تلااااااااااااااار ن الثاااااني ن
الجاااادياااادةااا وربمااااا األخيرةاكااااذلااااك من المجاااادي أ    لع 

اليهودي فيااااه على الثااااار  «اللوبي»الكونغر  وبااااالااااذات 
التي ساااتنعكس مساااتقبال  على إسااارائيل جر اء تعالي نتنياهو 
حتى على رئيس الوال ااااات المتحاااادة وأساااااااااااااااياااااد الكونغر  

مع إنتراضااة شاابا  السااكاكين المتمسااكين وتعاماله الوحلااي 
بحق األجاااداد والبااااء في أر  فلسااااااااااااااا ين وحمااااة الحرم 
الثالا المسااجد األقصااىافهذي اإلنتراضااة وإ   ا  البعض 
ال  حبذها  ونها ترتقد إلى التكافؤ شااااااأنها شااااااأ  إنتراضااااااة 

األولى نتيجة رفسع  متصاااااااااااالة بمسااااااااااااألتيسن الفتتيسناالحجارةي 
 2015أيلو  /ساااااااابتمبر 30م األربعاء الَعَلم الرلساااااااا يني يو 

بألوانه األبيض واألخْااااار واألساااااود واألحمر على ساااااار ة 
عالية في حد قة الورود في مقر األمم المتحدة في نيو ورو 
جنبااا  إلى جناار مع َعَلم المنظمااة الاادوليااةي على أ  يارَفع 

ها األعْااااااااااااااااء ومع 193ل الحقا  إلى جانر أعالم الدو  ا
ذي هو  ما فلساااااااااا يني حتى تدق ساااااااااااعة َعَلم الراتيكا  ال

الدولة الكاملة العْااااو ةي دولتا   ير مكتملتيس العْااااو ةا 
ولمجرد رفسع هاااذا العَلم  اااا  اللاااااااااااااااعااار الرلسااااااااااااااا يني في 
األراضاااااااااااااااي المحتلاة يلبي دعوة رئيس السااااااااااااااال اة الوصنياة 

 ا   دعاليا ا ملاااااااااااااااهمحمود ةبا  من نيو ورو رفسع الَعَلم 
له فقرر إجها  الررحة  ااااااااااعبا  على حكومة نتنياهو تحم  

بكل الوسائل و انت إحداها إنتهاو حرمة المسجد األقصى 
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دي من ذلك إهانة أمة المليار ونصاااااد المليار مسااااالم  وقصاااااس
را ولم  خ ر في باالاه أ  شاااااااااااااااحناة  ر إلى القا اس من القا اس
معنو ة عالية للنرس الرلسااااااااااا ينية اللااااااااااابابية نلاااااااااااأت عن 

سااااااااااا ين في أر  الملاااااااااااهد التار خي المتمثل برفسع عَلم فل
تمثل  ل شااعوب العالمي وبرعل هذي اللااحنة تحو   اللاابا  
الرلس ينيو  إلى ملروع مقاتلين بالسكاكين ت و را  لمقاتلة 

 جنود اإلحتال  بالحجارة جولة تلو جولة تلو جوالتا
المساااااألة الثانية فتتصااااال  ااألولىا أمتلك هي المساااااألة 

ذ على نرو  بحيو ة التناسااااال الرلسااااا يني والقلق المساااااتحوِ 
الحكوماااات المتعااااقباااة في إسااااااااااااااارائيااال من هاااذي الحيو اااةي 
ل من جانر  خصاااااااو اااااااا  أنه في في المقابل هنالك تكاساااااااا
األزواه والزوجاااااات اليهود ومن أجااااال ذلاااااك يتزاياااااد عااااادد 
الرلساااااا ينيين بساااااارعة فيما هنالك نساااااابة قليلة في المجتمع 

 اإلسرائيليا
أ  هذا المساااااااااااااألة الثانية نتوقد متأملين فنالحظ  عندو 
المسااااااااتحوذ على نرو  الحكومات اإلساااااااارائيلية مردي  لقالق

الخلاااااية من يوم  صااااابح اليهود في فلسااااا ين المحتلة أقلية 
و صااااااااااابح الرلسااااااااااا ينيو  أكثر ة وهذا له محاذيري في نظر 
ساااااااااااااال ات اإلحتال  وبالذات عندما يتم صرسح الموضااااااااااااااوع 

 الرلس يني أمميا  وقانونيا  من زاو ته السكانيةا
ل القلق اإلساااااااااااارائيلي أ  ساااااااااااال ات اإلحتال  ومن دالئ

ر أعداد من اللاابا  الرلساا ينيين على أسااا  أ   تتعمد أسااس
هؤالء ملاااااااااااروع خصاااااااااااوبة لمجرد أ  يتزوجوا و بدأ الَحمسل 
لد  النسااءي وال تمر علار سانين إال  وهنالك بْاعة ألوف 

وعندما يتم  فلسااااااااااا ينيين أضااااااااااايروا إلى التعداد الساااااااااااكانيا
ي ألحد اللاااابا  الرلساااا ينيين األساااار  تهر ر السااااائل المنو 

جديدا  في نظر ساااااااااال ات  «فدائيا  » وبعد ساااااااااانة تلد زوجته
اإلحتال  بينماااا اإلسااااااااااااااارائيلي واإلسااااااااااااااارائيلياااة يتهرباااا  من 
اإلنجابي فإ  ذلك  جعلهم ب بيعة الحا  أكثر خلاااااية من 
الزمن التي وربما يرو  أ  قنبلتهم النوو ة أقل تأثيرا  لجهة 

القنبلة المنو ة » ب وصن  يرهم منإسااااااااااااااتمرار ة إ تصااااااااااااااا
 «االرلس ينية

ما يلرت اإلنتباي أ  العدوا  اإلسااااااااااااااارائيلي  ساااااااااااااااتهدف 
اللااااابا  الرلسااااا ينيين فيرمي َمن يرمي في الساااااجو  و قتل 

وهو  رعل ذلك على أسااا  أ   ل شاااب متزوه ا َمن  قتل
ساااااااااااايلد المز د من األصرا  و ل شاااااااااااااب  ير متزوه ال بد 

الوحيد لق سع ال ر ق على ذلك  والحل سااااايتزوه وساااااينجرا
وبحياا ال يتكااثر الرلسااااااااااااااا ينيو  هو القتال العماد باذر عااة 
محاولة إعتداء من فلس يني بالسكين على جندي إسرائيلي 

أو مواصني وإما إع اب قدرة اللااااااابا  على اإلنجاب وذلك 
ر وجبات فيها مواد تري بالغر   بإصعامهم وهم في األساااااااااس

رائيليو  البارعو  في إبتكارات وهذا أمر مألوف و تقنه اإلس
 تع يل القدراتا

وعنااادماااا ير  اإلسااااااااااااااارائيلي أناااه حتى عقااااقير تع يااال 
الخصاااااااااااااااوبااة ال تاحقق المبتغى و ر  اإلقبااا  المتزايااد من 

هم ومن دو  التحرظ أمام اللااااااابا  على إكما  نصاااااااد دينِ 
تأجيل اإلنجاب أو تقنينه  ما ير  أنه من باب تساااااااااااااااهيل 

د الز جات باتت هنا لك المأذونة اللااااااااااااااارةية التي تنظِ م عقس
عقود الزواهي و ر  أ ْااا  وأ ْااا  والديس شاااب شااهيد وفتاة 

مناساااااابة إسااااااتلااااااهادهما لشااااااهيدة  حترال  في مجلس عزاء 
بزواجهمااا وتلااك أعمق حااالااة التحاادي لنحتال ي  مااا ير  
د الز جاااات في مجتمع البااادو في النقااار وبين  ظااااهرة تعاااد 

إ  الحاكسم  ميو ااامتعااااااددي الز جااااااات شااااااااااااااابااااااا  وأكاااااااد 
اإلساااااارائيلي عندما ير  هذي الظواهر في الملااااااهد أمامه ال 
يتصاااارف بتعقل بحيا  قرر اإلسااااتجابة إلى اإلرادة الدولية 
الجامعة واألخذ بصيغة الدولتيسن ِصبسقا  للمبادرة التي صرحها 

بن عبدالعز ز رحمة هللا عليه وحققت موافقة  هللا الملك عبد
ة العربيااة الاادور ااة الثااانيااة في بيروت باااإلجماااع خال  القماا

ا وبااااد  ذلااااك  معن عاااادوانااااا  2002 ذار /مااااار  28يوم 
و اااااااااااااالفة و ر  أ  الحل هو بإرتكاب أساااااااااااااالير العدوا  
ن  ح النهار بذر عة محاولة صعس وأحدثها إعدام شبا  في وضس

 جنديا
هل ساايبقى نتنياهو والحلقات المحي ة به على عنادهم 

 وعدوانهم وإلى متى؟
  إسااااااااااااااارائيااال ردت على المباااادرة العربياااة بموقد لو أ

م المنااااااااز  وإحراق األصراااااااا  وإعااااااادام  عقالني باااااااد  هااااااادس
المنترْاااااااااااين في اللاااااااااااوارعي لكانت الدولة قامت ولما  ا  

حكومة حمل تلهذي الروضاااااااااااااى تعصاااااااااااااد بالمن قة والتي ت
 في الدرجة األولى مسؤولية إستمرارهاا نتنياهو

  عااادد بعاااد سااااااااااااااااات سااااااااااااااانوات على تلاااك المباااادرة  اااا
مليونااا  من بينهم  11الرلسااااااااااااااا ينيين في العااالم إقترب من 

أربعة ماليين وبْااعة ألوف داخل فلساا ين بكامل أرضااها 
و وم  ااااااااادرت إحصااااااااااءات في هذا  من البحر إلى النهرا

اللااااااااااااااااأ  باادأت إسااااااااااااااارائياال تهاادم البيوت وتبيم المز ااد من 
المساااااااتوصنات وتمعن عدوانا  وتختار الرتية واللااااااابا  الذين 

ري و ل ذلك في الع قد الثالا من العمر تزه بهم في األسااااااس
من أجل إنحبا  ظاهرة اإلنجاب خلااااااااااااية تصاااااااااااااعاد الرقم 
المليونياهذا بالنسااااااااااابة إلى البالغينالكن هنالك الصاااااااااااغار 
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تحت سااان العاشااارة وهؤالء يتم سااالرا  تدميرهم نرسااايا امخ ن 
لن  حقق في أي حا  األما  إلسااااارائيل واللاااااعر اليهودي 

ا ااااااالت سااااااال ات اإلحتال  إعتمادي وبحيا لكن مع ذلك و 
لين في الرترة بين  ااااادور بلغ عدد الرتية القا ااااار ن المعتقَ 

 المبادرة العربية وحتى ال  حوالى علرة  الف فتىا
ة سااتكو  عندما  صاال عدد ماللحظة الحاساامة والصاااد

الرلسااااااااااااااا ينيين بعااد أربع سااااااااااااااانوات  مااا هو المتوقع بلغااة 
 أي أكثر من عاادد مليونااا   11اإلحصاااااااااااااااااءات إلى حوالى 

اليهودي مع مالحظة أ  العدد  ا  متساااااااو ا  بين اللااااااعبيسن 
في العام المتبقي على إنصاااارافه بْااااعة أسااااابيعي وأ  عدد 
الرلسااااااااا ينيين في العالم تْااااااااااعد بنحو ثماني مرات منذ 

 ا1948عام 
بعد هذي اللحظة الصااادمة ساايرترع علم فلساا ين الدولة 

ن أنرساااهم ألنهم ساااايروا الكاملة العْاااو ة و خجل اليهود م
حكوماتهم في الباصل ضد الحق وفي العدوا  ضد التعقلا 

 وَمن  عش يَرا
 2015( كانون األولديسمبر ) 8 -« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 
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 لو أنهم أخذوا بعبارة األمير سعود
كاااانااات ةباااارة من تساااااااااااااااع وأربعين  لماااة قاااالهاااا وز ر 

والراحل  األمير سااااااعود الفيصاااااال يوم  الخارجية السااااااعود ة
إلى حد ما  ريلة بوضاااااااااااااااع  2014أ ار /مايو 13الثالثاء 

عالقة النظام اإليراني مع المملكة العربية السااااااااعود ة على 
صر ق اإلساااااااااااااااتقراري لو أ  ذلااك النظااام قرأ العبااارة بااالنيااة 
الحساااااااااااانة ورد متجاوبا  على مْاااااااااااامونها وعلى نحو القو  

 بأحسن منهااا  ما التحيةا ال ي را الرد بالمثل أو
في ذلك اليوم إ تنم أمير الدبلوماسااااااية العربية مناساااااابة 

مع دو   سااااااااااااااايااا  «منتااد  اإلقتصاااااااااااااااااد والتعاااو  العربي»
اف في الر ا   الوسااااااا ى وجمهور ة أذربيجا  المساااااااتْاااااااَ
والاذي يلقى من المملكاة إهتمااماا  نوةياا  بجمهور اات ممتادة 

ود ةي وعقد مؤتمرا  جغرافيا  مع إيرا  أكثر منها مع الساااااااااااااااع
ب مع الذي   اااااحافيا  ساااااألناي فيه عما إذا  ا  هنالك تجاوا
قاله الرئيس اإليراني الجديد حساااااااااااان روحانيي أ ْااااااااااااا  في 

  ولقي في 2013حز را  /مؤتمر  اااااااااااااااحافي عقدي ويونيو
بن عبااادالعز ز  هللا حيناااه اإلرتيااااح من جاااانااار الملاااك عباااد

هللا خال  فترة أتمنى أ  تكو  لنا إ  شاء »رحمة هللا عليه 
م المقبلة عالقات جيدة مع الجيرا  وخصاااااااااااااااو اااااااااااااااا   كس الحا

كا  رد األمير سااعود الفيصاال رحمة هللا عليه ا «السااعود ة
 لمة وبالنص  49في ةبارةي تعم دتا أ  أحصااااااااااااااايهاي من 

هناو رغبة في إعادة التوا ل مع إيرا  وقد جر  »التيا 
 س لز ارة إرسااا  دعوة لوز ر خارجية إيرا  محمد جواد ظر 

المملكة ولكن هذي الز ارة لم تتحققا مل أ  تساااااااااااااااهم إيرا  
في إساااااااتقرار المن قة وأال  تكو  جزءا  من ملاااااااكلة التدخ ل 
في المن قةا إيرا  جارة ولدينا عالقات معها نتحدث معهم 

 ا«ونأمل في إنهاء أي خالفات بين البلديسنااا
الوز ر ساااااد اإلن باع بعد الذي قاله األمير سااااعود بأ  

اإليراني سااايلبي دعوة نظيري الساااعوديي وأ  الز ارة ساااتكو  
خ وة نوةية على صر ق توضااااااااااايح مساااااااااااار العالقات بين 
الدولتيسن اللتين إسااااااااااتقرار األمتين العربية واإلسااااااااااالمية من 
إسااتقرار العالقة بينهماي وهو أمر يؤ دي سااوء الحا  عندما 

 اإليرانيةا - قتحم التوتر العالقة السعود ة
ا  ادت ةبارة األمير ساااااااااااااااعود تتناقلها الرْاااااااااااااااائيات م

العربية والدولية واإلقليمية وتبني األوساااااااط السااااااياسااااااية في 
دو   ثيرة األماال على باادا ااة إنرراجااات نوةيااة تحصاااااااااااااااال 
عناادمااا يرد الوز ر اإليراني على دعوة نظيري الساااااااااااااااعوديي 

العمل على ضرسب ما  مكن  «الثور ة اإليرانية»حتى بدأت 
وبدا ذلك واضاااااااحا  بعد  «الدبلوماساااااااية اإليرانية»أ  تحققه 

اللهيا  نائر وز ر  تصاااااااااااااار ح أدلى به حسااااااااااااااين أمير عبد
وأي بعد شاااااااااااااااهر  2014يونيو  13الخارجية اإليرانية يوم 

من إصالق األمير ساااااااعود الدعوة  لو الة األنباء الرسااااااامية 
إ  صهرا  لم تتلق بعد الدعوة »قا  فيه  «إيرنا»اإليرانية 

لقااااااااءا  بين الوز ر سن مااااااادره على جااااااادو  مكتوباااااااة لكن 
واضااااااااااح أ   الم اللهيا   ا  بدا ة تهر ب من ا «األعما 

إنه عندما يوجه األمير ساااااااعود الدعوة من  مالدعوةا ثتلبية 
خال  مؤتمر  اااااااااااااااحافي فإ  ذلك أكثر أهمية من توجيه 
الدعوة عبسر رسااااااااااااااالة تبعا بها الخارجية السااااااااااااااعود ة إلى 

ن هنا فإ   الم اللهيا   ا  بدا ة الخارجية اإليرانيةا وم
في النظااااام  «اإلساااااااااااااااتكبااااار الثوري » خ وات من جاااااناااار

اإليراني تسااتهدف عدم حصااو  أي تقاراب في العالقة بين 
السااااعود ة وإيرا  وأ  القرار في شااااأ  هذي الخ وات حدث 
بعاادمااا أوحى الرئيس روحاااني بااالعبااارة التي أشااااااااااااااارنااا إليهاا 

في النظام وأ   «الثوري اإلسااااااتكبار »وإسااااااتنتج منها جناح 
الرئيس روحااااني ير اااد عكس ماااا  خ  و  أي بماااا معنااااي 
يت لع إلى بناااء عالقااات مساااااااااااااااتقرة صااالمااا إزدادت تعقياادا  
وتوترا  في الحببااة النجاااد ااة التي  اااناات متنااا مااة إلى أبعااد 

الذي يرعاي المرشاااااد علي  «اإلساااااتكبار الثوري »الحدود مع 
 في إيرا ا الجيش والحر  الثوريا بين ر نيس األمن خااامنئي و حقق من خال  رعااايتااه وفاااقااا  

عدم »برر  ذر عة  «اإلساااااااااااااااتكبار الثوري »لم  كتِد 
كما صالر من اللهيا  التصاار ح في  «تلقي الدعوة المكتوبة

شااااااااااأنهاي وإنما بدأت تتكلااااااااااد أسااااااااااالير المكايدة المتمثلة 
هااااة من خال   بز ااااارات من دو  دعوات مكتوبااااة أو موج 

لذي فعله األمير ساااعودي قام بها الوز ر مؤتمر  اااحافي  ا
محمااااااااد جواد ظر س إلى معظم دو  مجلس التعاااااااااو  
الخليجيي مستثنيا  السعود ةي مع تر يز على سل نة عاما  

العامااانيااة  ااانااتي ومااا زالااتي حااالااة  -كو  العالقااة اإليرانيااة
تغر اااد خااااره السااااااااااااااارب الخليجياثم بااادأت أشاااااااااااااااكاااا  من 

ن واليمن وسااااااااااور ا ولبنا  الممارسااااااااااات اإليرانية في البحر 
والساااااااااعود ة عكسااااااااات إن باعا  بأ  عدم تلبية دعوة األمير 
سااااااااااعود هي لعدم تع يل خ ة تسااااااااااتهدف إحاصة المملكة 
بزنار من القالقلي وهذا ب بيعة الحا  ما  ا  ليتم لو أ  
هها األمير سااااااااااااااعود قوبلت باإل جاب وربما  الدعوة التي وج 

 كا  مردودها وفيرا ا
ى أساااااااااااااا  أ  النوا ا الساااااااااااااعود ة  انت ونقو  ذلك عل
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 اااااافية وتر د المملكة إ جاد نقاط توافاق ملاااااتَركة لمعالجة 
حاالت عالقة مثل الحالة السااااااااااور ة والحالة اللبنانيةاثم إنه 
من ال بيعي حدوث الخ وة الالحقة وهي أ  يوجه الوز ر 
محماااد جواد ظر س في ختاااام ز اااارتاااه الااادعوة إلى األمير 

الحا  ساااااااايزور إيرا ا وعندما  حدث  سااااااااعود الذي ب بيعة
ذلك فإ  إنرراجات نوةية ساتحدث في ساماء العالقات بين 
الدولتيسن الممساااااااااااكتيسن بأهم الملرات العالقة على مساااااااااااتو  

 المن قة العربيةا
وبالتدره  ساااااااحر الجانبا  من الملرات أبرز المساااااااائل 
الخالفيااة و ْااااااااااااااايرااا  نهااا ااات واقعيااة لهاااي بمااا في ذلااك 

تعلقة بالحراو اللاااايعي في أوساااااط مناصق من المسااااألة الم
المملكة خصاااااااااو اااااااااا  أنه برعل تحر ك وشاااااااااحن من جانر 

في إيرا ا وال  ستبعد المرء في  «اإلستكبار الثوري »مراكز 
هذي الحا  حدوث نوع من التجاوب من جانر ولي  األمر 
في المملكة في شااأ  أحكام صالت متسااببين في أعما  من 

اإلساااااااااااتكبارا وإساااااااااااتكماال  لذلك  العند موحى بها من ذلك
تهدأ النرو  و ساااااااااااتعيد عافيته مجتمع المواَصنة عن إ ما  
بااااالوصن ووالء لبيااااادة تر ااااد الخير للجميع وال تبحااااا عن 

 ساحات خارجية لتأكيد شأنهاا
في إيرا  رأوا في  «اإلسااااااتكبار الثوري »قد  كو  رموز 

 هذا المنا  المرشاااااح لنساااااتقرار أنه ورقة  عود الرْااااال في
إسااااااااااااااتنباط رااها إلى السااااااااااااااعود ة ولذا ال ير دو  مثل هذا 

 اإلنجاز للمملكةا
ملاااااروعهم  «أجندة»وقد  كو  الرموز إ اهم حذفوا من 

اإلساااتكباري مثل هذي الرر اااة في إنتظار أ  ياثمر الساااعي 
إلنجاز اإلتراق النووي وأنهم بعد هذا اإلنجاز  ررضاااااااااااااااو  

لهيمنة وربما على المملكة ودو  مجلس التعاو  الخليجي ا
عن ساانوات ساااعدت هذي الدو  فيها العراق  «الجز ة»دفسع 

امي الذي وإ   ا  لم  حقق النصر بالمرهوم الحربي  الصد 
المتعاَرف عليه إال  أنه بالمساااعدات الخليجية أحدث تلااققا  
في هيبة الثورة اإليرانية ومهابة اإلمام الخمينيي وهذا جارح 

مينية أنهم بالنووي والباليساااااااااااااااتي لم يندمل و عتقد ورثة الخ
قااادرو  على إخْاااااااااااااااااع الجميعا وفي هااذا التهيؤ  اااناات 
المغامرة الحوثية تخفيرا  عن الكبوة السااااااور ة و ا  إشااااااعا  
بعض اإلق اعات اإليرانية وبالذات في لبنا  والعراق حربا  
إعالمية على المملكة وخصو ية مجتمعها إنعكست سلبا  

دي فْااااااااااااااال  عن أ  ساااااااااااااامعة على مصااااااااااااااالح البالد والعبا
اإلق اعات تراجعت إلى درجة ليس من الساااااااااااااااهل تبييض 
 ااااااارحة هذي السااااااامعة في المد  القر را و يس سااااااايكو  

هنالك تبييض عندما  سااااااااااتعر  المرء ملاااااااااااهد ترتقد إلى 
األ ااااو  و ساااامع  الما   رتقد قائلوي إلى التعقل وتصاااارفات 
ترتقد إلى اللاااااااااجاعة وإعتداءات على حقوق مصاااااااااانة  ما 

ألرواح بتعاليم الدين الحنيس وباإلتراقيات الدولية التي ال ا
 مغررة لمن يتجاوزها وال أعذاري  ادقةا

ومن جااادياااد نكرر القو  إناااه لو أخاااذ النظاااام اإليراني 
بعبارة األمير ساااااعود الفيصااااال ذات التساااااع واألربعين  لمة 
لكا  أنقذ أرواحا  بمن في ذلك أرواح أشاااااااااااااااخاص مدانين 

د في المملكة صالما تم بموجبه عتق رقاب عمال  بتقليد سااائ
وإساااااااتلهاما  للقو  المأثور الذي  عتبر العرو عند الْااااااارورة 
من شاايم الكبارا وباألهمية نرسااها  انت ظاهرة اإلسااالميسن 
لن تلااااااااااق صر قها إلى ملااااااااااارف الثبات وبذلك يبقى الدين 
الحنيس بعياادا  عن التقسااااااااااااااايماااتاااأي إساااااااااااااااالم واحااد ال 

ترمي إليه الدو  الكبر  التي تسااااتعذب إسااااالما ا وهذا ما 
اللقاق بين أبناء األمة و تصرف بعض المنظ ر ن والكت اب 

م الدسم ممزوجا  بالَسما  في هذي الدو  تصر ف من  قدِ 
 2016( كانون الثانييناير ) -« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

 صحوة عربية في لحظة الضرورة
امعة العربية يوم األحد هذا الذي حدث في رحاب الج

ي  ا  إذا جاز التو ااااااااااايس 2016كانو  الثاني /يناير 10
 ااااااااااااحوة عربية تأخرت  ثيرا  لكنها في نها ة األمر حدثت 
وجاء حدوثها في لحظة الْاارورة لدرء إحتماالت الْااررا 
ونتيجة تأخرها مار  النظام اإليراني الكثير من الصاااوالت 

كياااد على أناااه ساااااااااااااااياااد والجوالت التي أراد من خاللهاااا التاااأ
المن قةا ولقد إقترف من الممارساااااااااااااااات ما  عتقد أنه من 
خاللها  قوم بإخْاااااع اللااااأ  العربي مسااااتندا  في ذلك إلى 

  «المااارد»أ  األنظمااة العربيااة  ير متوافقااة على مواجهااة 
اإليراني الذي ير د مجهولو  معلومو  إخراجه من القمقما 

ينلااااااااااااااان في  «ردالما»وفي ظل عدم التوافق هذا بدأ هذا 
جاذسب بعض العرب إلياه وتوصياد المصااااااااااااااااالح معهما وفي 
الوقاات نرسااااااااااااااااه تعز ز الجموع المااذهبيااة في بعض الاادو  
المحلقة في فْااااء الثورة الخمينية من خال  تعز ز اللاااأ  

 العسكري لهذي القو  واللحن المذهبي لجماهيرهاا
هذا السلوو الذي بات إذا جاز القو  حالة إستعالء أو 
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ي جعاال النظااام في إيرا  أو بعض «كبااار الثوري اإلسااااااااااااااات»
ع اليد  ع دائرة الت لع إلى وضس األجنحة ذات اللأ  فيه تاوسِ 
على أنظمة عربية  ير مستقرة و وال  إلى إقالق المستقر 
من األنظمةا وشاااااااااااااجع هذي األجنحة المختالة أ  المجتمع 

ا  «دولااة نوو ااة» الاادولي أقر بعااد صو  مماااصلااة بااأ  إيرا 
قرار من جهة والعالقة المر بة بين النظام اإليراني وهذا اإل

وروسااااااااااااااايا البوتينيةي دفع بتلك األجنحة إلى أ  تقترف من 
الممارساااات ما تظن أنها من خاللها تمتلك  ااارة  ااااحبة 

 الرقم الصعر في المن قةا
لها أكثر الصاااااااوالت  «عا ااااااارة الحزم»وعندما أربكت 

د الحااالاة أهميااة والتي خ  اات أ  تكو  جوالتهااا إساااااااااااااااتيال
العربية الرابعة األكثر أهمية لمخ  ها بعد الحالة اللبنانية 
والحااالااة الساااااااااااااااور ااة والحااالااة العراقيااةي فااإ  هااذي األجنحااة 
أ ااااااااااااااايبت بحالة من فقدا  التواز  ولجأت إلى المز د من 
التع يل لمسعى التسو ة في سور ا ولمحاولة إنجاح مبادرة 

 ا وحياااا أ  متعقلاااة إلنتخااااب رئيس للجمهور اااة في لبناااا
مثل هذا التع يل لم  خرد من وصأة اإلرباو الناشااااا  عن 
إخراق ملروعها اليمني فإنها وجدت في واقعة تنريذ أحكام 
قْاااااااااااااائية في الساااااااااااااعود ة بحق مدانين بجرائم إرهابية من 
بينهم رجل الدين اللااااااااااااااايعي نمر باقر النمر الذي هو أحد 
و الء مخ ن الثورة الخمينيااااة على  اااااااااااااااعيااااد اللاااااااااااااااحن 

مذهبيي الرر اااااااة إلساااااااتعادة بعض التواز  المرقودا وهنا ال
جاءت ردود الرعل الكالمية المساااااااتهَجنة من جانر األمين 

في لبنا  السااااايد حسااااان نصااااارهللا ومن  «هللا حزب» لالعام 
الخامنئي -جانر األصياف المحلقة في الرْاااااااااااااااء الخميني

 بفي العراق واليمنا وأما رد الرعل األكثر ساااااااااااااااوءا  فتمث ل 
لمقر سااااااااااااااارااااااارة  «الخااااااامنئي -حراق الثوري الخمينياإل»

ر ما  المملكة العربية السااعود ة التي تحتْاان الحرميسن ونهس
في الخزائن واألدراه من أوراق ووثاااااااائقي وجر  الرعااااااال 

 السيء نرسه للقنصلية السعود ة في ملهدا
هااذا الرعاال الغو ااائيي خ ورتااه في أنااه منظ م وبتوجيااه 

ال ذلاااك ماااا  اااا  ليحااادثا قو  رسااااااااااااااامياااة في النظااااما ولو 
وخ ورته أنه ضد األ و  وال  حترم القوانين والمعاهداتا 
بل إنه ليس فقن ضااااد رمز إسااااالمي عربي وإنما ضااااد  ل 

أنه  اإيرا ا  مالسااااارارات العربية واإلساااااالمية والدولية لد  
إتراقية فيينا » بضاااااااااااااااد شااااااااااااااارةية القوانين الدولية المتمثلة 

إترااااقياااة فييناااا »و 6119عاااام  «للعالقاااات الااادبلومااااساااااااااااااااياااة
ا وفيينا للمناسااااااااابة هي 1963للعام  «للعالقات القنصااااااااالية

 ا«إيرا  النوو ة»المح ة التي شهدت والدة 

التعامل السااااعودي مع التصاااارف اإليراني المخِجل  ا  
في منتهى الرقيا وإنحصااااااااااااااار في إجراءات دبلومااساااااااااااااااياة 
وإقتصااااااااد ة من دو  المساااااااا  بحق المواصن اإليراني في 

 ْااااااااااااة الحجا وأما الساااااااااااارارة اإليرانية في الر ا  تأد ة فر 
والقنصااااااااااااالية في جدة فكانتا في دائرة األمن واألمانةا فهما 
في ضاااااايافة دولة تمار  أ ااااااو  الْاااااايافة  لااااااهد الرئيس 
الحالي اللااااي  حساااان روحاني والرئيسااااا  األساااابقا  اللااااي  
هاشمي رافسنجاني والسيد محمد خاتمي و ثيرو   خرو ا 

ساااااابق محمود أحمدي نجاد  لاااااهد على بل حتى الرئيس ال
ل الملااك الراحاال  ن تعااامااا ساااااااااااااااس ذلااك وال  غياار عن ذاكرتااه حا

بن عبدالعز ز معه خال  المؤتمر اإلسااااااااااالمي في  هللا عبد
 رحاب مكة المكرمةا

و ما التعامل السااعودي مع التصاارف اإليراني  ا  في 
منتهى الرقيي فااإ  الموقد العربي في اإلجتماااع ال ااارئ 

معة العربية على مساااتو  وزراء الخارجية  ا  لمجلس الجا
هو الخر من حيا اإلحساااا  بخ ورة التصااارف اإليراني 

فتحذير فتلو ح بما هو أكثر  ةالمسااااااااااااؤوليةا إدانفي منتهى 
من اإلداناااة بعاااد شاااااااااااااااهر سن في حاااا  أ  النظاااام اإليراني 
ساااااااااايوا اااااااااال إشااااااااااعا  مناصق من البيت العربي نارا ا ومن 

جاءت باإلجماع والتي ال  لااااااااااااااكل  المؤ د أ  اإلدانة التي
الموقد المرتجد من وز ر خارجية لبنا  جبرا  باسااااااااااااااايل 
في اإلجتماع ثغرة في هذي الصاااااااحوةي إنما جاءت للاااااااعور 

بن عبدالعز ز لواقع الحا  في  بصاااادق را ة الملك ساااالما 
األمة وسااااااااعيه لتحقيق اإلسااااااااتقرار والتْااااااااامني وهي حالة 

مكنة اإلنجازاكما أ  أثبتت مالمح الصاااااحوة العربية أنها م
اإلدانة جاءت للااااااعور بأ  من تساااااامح لها نرسااااااها بإحراق 
مقر ساااارارة الدولة اللاااابيقة بما تمثله من رمز ألمة المليار 
ونصااااااد المليار مساااااالم  مكن أ  تترو للغو اء إحراق أي 

مبدأ اإلسااااااااااتكبار » بمبنى ساااااااااارارة دولة عربية لديها عمال  
تكو  إيرا  دولااااة  الااااذي ال  كتري بااااأ  «الثوري الخميني

تحرظ الود وتتعا ش مع دو  األمتين وال تتدخل في شاؤو  
الغير وإنماااا أ  تكو  على النحو الاااذي أوجااار في نهاااا اااة 
األمر إدانااااة مااااا قاااااماااات بااااه بااااأماااال أ  ال تتكرر األفعااااا  

 المبغوضةا
و بقى أ  الصااااحوة التي حدثت في شااااكل مالمح أولية 

َ ثار التقليل من  إنما هي فر ااااة لتعز ز دور الجامعة التي
فعاليتها وإلى حد اإلسااااااااااااااتهانة بهااكما أنها مناساااااااااااااابة لكي 
يوا ااااااال األمين العام الحالي الد تور نبيل العربي الواجر 
سااااااااانتيسن جديدتيسن وهذا مأمو  البت بأمري في القمة العربية 
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الدور ة التية التي سااااااااااااايساااااااااااااتْااااااااااااايرها المغرب البلد الذي 
إلنعقاد والتي سااااتلااااكل إحتْاااان القمم العربية المسااااتحيلة ا

القمة األولى للملك محمد الساااااااااااااد  الرر ااااااااااااة الذهبية له 
لترا  قمة تكو  أكثر فعالية من ساااابقاتها وتحسااام بلاااكل 
ال تدليس فيه أمر العالقة مع إيرا  بحيا تكو  على نحو 
مااااااا  خرد من الغلواء الثوري اإليراني و جعاااااال األياااااادي 

العجمي بااالتااالي تتصاااااااااااااااااافحااا و لاااااااااااااااااد العربي من إزر 
 وبالعكسا

 2016( كانون الثانييناير ) 13 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

م على  «قاطرة سلمان» شاهد مخضر 
لم أجد  كاتر ومؤلد وشااااااااااهد على مد  أربعة عقود 
على تجربااااة رجاااال دولااااة متميز في زمن البناااااء والت و ر 
ماضااااايا  وفي زمن التحد ات تواجه األمة حاضااااارا ي أفْااااال 

د الم كتباااة العربياااة بعمااال تاااأليري عن هاااذا المتميز من رفاااس
قاصرة »بن عبدالعز زي إخترتا له تسااااااااااامية  الملك سااااااااااالما 

سلما ا الحزم والحسم والعزم على صر ق اإلستقرار العربي 
ي أاضاااااااااااايء فيه من من لق  وني أحد «والتأساااااااااااايس الثاني

اللااهود العرب بصاارتي  صااحافي ومؤلد على تجربة َمن 
شاااااااااااااااماااائلهم في اإلقتااادار وإدارة  أوجز أبو ال يااار المتنبي

على » شااااؤو  البالد بما يادخل ال مأنينة إلى العباد بالقو 
ر أهل العزم تأتي العزائم و أننا بالمتنبي إختصااااااااااااااار ا «قدس

اللتيسن  «الحزم والحساام»الصاارتيسن األاخر ين  «العزم» بكلمة
اها األمير ساااااااالما  ولي  العهد  هما عنوا  الواجبات التي أد 

دم الحرميسن اللاار ريسن الملك السااابع في اللااجرة فساالما  خا
الوارفة الظال  التي أثمرت ساااااااااااااااتة من الملوو األبناء وها 
ن  ساااااااااااااااس هي في عهدة الملك سااااااااااااااالما  ورعايته وتوجيهه وحا
تأهيله تحمل اللاااااااااااااجرة تباشاااااااااااااير ثمرة جيل األحراد في ما 
 جوز إعتباري التأسااااااااااااااايس الثانيا ولقد شااااااااااااااااءت إرادة رب 

ذاكرة تار   التأسااااااااايس قبل وبعد وحامل  العالمين أ   كو  
األثقا  الخا اااااة والعامةي هو َمن في ظله تاصااااااغ مالمح 
التأساااااااااااااايس الثاني مما  ع ي األمر صمأنينة في اإلصار سن 
الخاص والعام وعلى  ااااااااعيد األمتين العربية واإلسااااااااالمية 

 و ذلك على  عيد المجتمع الدوليا
شاااااااااااااااهر ونحن عندما نتأمل في خ وات حرلت بها األ

كاااااانو  الثااااااني /ينااااااير 23األولى التي تلااااات البيعاااااة يوم 
نر  أ  الحزم والحساااااااااااام والعزم  انت على خن ما  2015

إتسااااااااااااااامت به قيادة الملك سااااااااااااااالما  للبالد محاصا  بإرتياح 
العبادي و انت في إصار ثالث مهمات حددها في خ بة 

ع الكلمة والدفاع عن » بالبيعة بدءا   وحدة الصاااااااااااااااد وجمس
ولقد أكد اإلجماع العربي في مؤتمر وزراء ا «اقْااااا ا أمتن

المهمة  2015يناير/كانو  الثاني  10الخارجية يوم األحد 
األولى حيا  ا  التصاااااااو ت باإلجماع على إدانة األفعا  
اإليرانية المبغوضاااااااااااة وأظهر جنوح الدو  األعْااااااااااااء إلى 

ع الكلمة في وجه الجموح اإليراني وَمن وراءي  باألخذ  جمس
د به تدليساااااا   لبعثرة الكياناتا وأما المهمة الثالثة في ما تعه 

الملك ساااااااااااالما  في خ بة البيعة فإنها بالحزم الذي إعتمدي 
إزاء الموضاااااااااااااااوع اليمني والترشااااااااااااااايد الذي بلورت الميزانية 

معالمه في ضاااااااااااااااوء  2016الساااااااااااااااعود ة السااااااااااااااانو ة للعام 
الصاااادمات الناشاااائة عن إرتباكات عميقة في أسااااواق النرن 

دا  ال ر ق أمام وبعض مستهل األخذ بكل ما من »كيهي ممهِ 
ع الكلمة والدفاع عن قْاااااااااااا ا  شاااااااااااأنه وحدة الصاااااااااااد وجمس

وعندما أضاف ما أضافه سواء في الخ اب األو  ا «أمتنا
بحْااااااااااور  2015 ذار /مار  10له مساااااااااااء يوم الثالثاء 

قصاااااااااااااار »نخبة من المسااااااااااااااؤولين والعلماء إسااااااااااااااتقبلهم في 
بما حواي الخ اب يرسااااااااااام في الر ا ي فإنه  ا   «اليمامة

خاارصاة ال ر ق التي جااءت األشاااااااااااااااهر القليلااة التي تلااتي 
وتحديدا  التصاارف اإليراني الخالي من التعقل إزاء التحرل 
في اليمن من جهة وأحكام أ اادرها القْاااء السااعودي بعد 

اإللتزام »ذلااااكي تؤ ااااد بعض مْااااااااااااااااااامينااااه ومنهااااا ةبااااارة 
بماااا في ذلااك  باااالمعااااهااادات واإلترااااقياااات والمواثيق الااادولياااة

إحترام مبدأ الساايادة ورفسض أي محاولة للتدخل في شااؤوننا 
الداخلية والدفاع المتوا ل عن القْا ا العربية واإلسالمية 

ومن هنا فإ  ا «في المحافل الدولية بلاااااااااااااااتى الوساااااااااااااااائل
اإلجمااااعيسني العربي في مجلس الجاااامعاااة في القااااهرة بعاااد 

إذا جااااز الخليجي في مجلس التعااااو  في الر اااا   ااااناااا 
العربياااة  -القو  بمثااااباااة ورقتيس إقتراع باااالموافقاااة الخليجياااة

المحروساااااة بترهم إساااااالمي على روحية هذا الساااااعي للملك 
سااااااااالما   ما أوردي في الخ اب األو  تعز زا  لما حددي في 

 خ بة البيعةا
في ضااااااوء متابعة دائمة ولقاءات موساااااامية مع ظروف 

من أحداث  هذا المتميزي وفي ضاااااااااوء ما تعيلاااااااااه المن قة
أقرب إلى الو الت والصااااااااااااااااادماااات المتالحقاااة يبااادو الملااك 

اإلساااااااااالمي  -بن عبدالعز ز في الملاااااااااهد العربي سااااااااالما 
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التي ألقااات الظروف  «القااااصرة»العاااا اااااااااااااااد  ماااا لو أناااه 
والقدرات على  اهل الممساااااك بدفة قيادتها الدور الذي من 
شاااااااأ  إنجاز مراحله الو اااااااو  باألمة إلى مدار الساااااااالمة 

 اراواإلستقر 
ولعلني من أجل ذلك إنتهيتا إلى أ  التساامية المناساابة 

قاصرة سااااااالما ا الحزم »لهذا العمل التأليري الجديد لي هي 
مع  «والعزم على صر ق اإلستقرار العربي والتأسيس الثاني

التوضااااااااااااااايح باااااأ  المهماااااة الملقااااااة على القااااااصرة متعاااااددة 
المح اتا ولكن المهم هو اإلن الق الذي حدث والمهارة 

 في َمن  قودا
وتبقى اإلشااااااااارة إلى أ  هذا العمل التأليري المندره في 

النهج الساااااااااااااااعودي في ترو ض األزمات »ثالثية لي حو  
هو ورقااة إقتراع أاخر  من مواصن عربي  «والصاااااااااااااااراعااات

 عبِ ر بالقلم وعلى الورق عما هو في خاصري  صاااااااااااااااحافي 
و اتر ومؤلد من الجيل العربي المخْاااااااااااااااَرم الذي  ابد 

لااه وباااتاات أبناااا  ي من الصاااااااااااااااادمااات مااا ليس في القاادرة تحم 
عيونهم وعقولهم وساااااان غبار اإلحترابات المرروضااااااة على 
األمة واإلسااااتهانة باللاااارةيات والت او  على القامات التي 
كااااأنهااااا منااااارات وتركيااااك قاااادرات جيول األنظمااااة وإ راق 
المجتمعات في ملااااااااااكساااااااااات المذهبيةي شااااااااااخصاااااااااة على 

العالمين وإقتناع اللااااعر  اااااحر قرار يبغي مرضاااااة رب 
 بأنه على الصراط المستبيم  سيرا

ولمناسااابة ذ ر  السااانة األولى  أتي هذا العمل التأليري 
الجااااديااااد مقرونااااا  بعظيم المااااا  في أ  تصااااااااااااااااااال قاااااصرة 

 اإلستنها  السلمانية إلى المح ة األخيرة المرجوةا
 2016يناير )كانون الثاني(  -« الشرق األوسط»صحيفة أرسلت إلى 

   

 ثمن اإلنشراح اإليراني
من ال بيعي أ  يبتهج الرأي العام اإليراني و نلااااااااااااااارح 
 ااااااااااادر المرشاااااااااااد علي خامنئي وحرساااااااااااه الثوري بالخ وة 
المتمثلاااااة برفع العقوباااااات األمير ياااااة على إيرا  حتى إذا 
كاااااناااات جاااااءت مثاااال هااااد ااااة ثمينااااة ملروفااااة بورقااااة مأل  

ا نوع  خر باإلشااااتراصات وبعبارات اإلنذار والتحذير ومعهم
 من العقوباتا

أما لماذا اإلبتهاه واإلنلاااااااااراح فأل  السااااااااانوات العقابية 

كانت شااااااااااديدة المرارة على الحياة المعيلااااااااااية للنا  وعلى 
خ ن التنمية التي تراجعت أمام شاااااراهة الجنوح العلاااااوائي 
نحو التساااااااالح على أنواعه وعلى ت و ر الملااااااااروع النوويي 

م من شاااااااااااااابيقتها توأمها و أنما  ور ا اللاااااااااااااامالية النوو ة أه
الجنوبية المتقدمة  اااااااااااناةيا  المهتمة بساااااااااااعادة تغمر أبناء 

 شعبها المحسود من شبيقه اللماليا
ومقاااابااال هاااذا الجنوح  اااانااات عالقاااات إيرا  مع أكثر اااة 
دو  العاااااالم بااااااهتاااااة ومع جيرانهاااااا الخليجيين متوترة ومع 

 مصر معل قة ال هي تسوء أكثر وال هي تتحسن قليال ا
ت ور التوتر والبهتا  إلى ما هو أخ ر بكثير ومن ثم 

حياااا أ  النظاااام اإليراني إنلااااااااااااااا ر بين  الة التلااااااااااااااااادد 
ونواة اإل ااالحيين الذين  «الملااروع الثوري » بالمتمسااكين 

ير دو  تهدئة للجموح على أنواعه تصاااا لح في ظل األخذ 
بهااا أمور  ثيرة مع دو  العااالم التي باااتاات أكثر حااذرا  في 

 ي ودو  الخليج التي بااااااات التاااااادخااااال تعاااااااصيهااااااا مع إيرا
وأاخر  في بعض مناصق  « اااااااااااااولة ثور ة» الترجيري بين

منها  جعلها أكثر خلية من حصو  ما هو أعظما وعندما 
تجاوزت إيرا  من خال  الجناح المتلاادد األ ااو  وجعلت 
من اليمن هدفا  إلقالق المملكة العربية الساااااااااااااااعود ة ودو  

إ  النوا ا تكلااارتي وبات مجلس التعاو  الخليجي عموما  ف
الغر  واضااااااحا ي أي تحو ل اليمن إلى ساااااااحة من نوةية 
السااااااااااحة اللبنانية حياي وحتى إشاااااااااعار  خري تبدو الكلمة 
األسااااااااااااااااا  فيهااا لل يس المحلِ ق في الرْاااااااااااااااااء اإليرانيا 
وسااااااااااااااعدها على ذلك أ  الحوثي اإلبن هو مثيل السااااااااااااايد 

لرئيس وأ  ا «هللا حزب» لحساااااااااان نصاااااااااارهللا األمين العام 
هللا  الح هو مثيل العماد ميلا  عو ي  السابق علي عبد

كالهما من الجنراالت المتروقين ساااااياسااااايا  أكثر من التروق 
عسااااااااااااكر ا ي مع فارق أ  الرئيس  ااااااااااااالح ذاق صعم الحاكسم 
وإساااااااتعذب صوا  ثالثة عقود حالوة السااااااال ة و ا   خ ن 
 للتور ا إقتباسااااا  للصاااايغة األسااااد ة في سااااور ا التي تحققت
والصاااااايغة التي تعثرت في مصاااااار وتسااااااببت ليس فقن في 
صي  ااااااارحة نظام شاااااااا  وإنما في إنتقا  الرئيس حساااااااني 
مبارو من القصر إلى السجن قابعا  فيه حتى إشعار  خرا 

هللا  اااااااااااااااالح و أخذ بالتساااااااااااااااو ة  وعندما لم  قتنع علي عبد
الكر مة التي  ااااااا ها القادة الخليجيو  له فإنه  ما العماد 

ق حالوة الساال ة والتور ا بعد ميلااا  عو  ا لتواق إلى تذو 
ي إنخرط «هللا حزب»ذلااك ومن أجاال ذلااك أبرم تحااالرااا  مع 

في حلد تاادميري مع الحوثيااة الجاااهزة والمجه زة من إيرا  
فخساااااااااااار بذلك الدنيا الخليجية الكر مة والمتيساااااااااااارة والخرة 
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ار األسااااااااااد  اإليرانية  ير المْااااااااااامونة له  ما للرئيس بلااااااااااا 
 ين أمثا  العماد عو  على اللأ  اإليرانياوللمراهن

التسااااااااااالن الجزئي على اليمن  ما اإل ااااااااااارار للتسااااااااااالن 
الكامل على لبنا  والتسااااااااااااااالن على ساااااااااااااااور ا النظام  انت 

  «البازار»بْاااعة أرادت منها إيرا  الخامنئية تسااو قها في 
الاادوليي أي بمااا معناااي تبقى اليااد اإليرانيااة ضااااااااااااااااا  ااة ماا 

لى األوضاع في الدو  الثالث إست اعت بلتى الوسائل ع
لبنا ي سااااااااور اي اليمن ومعها العراقا وال تتوقد عن إرباو 
َمن في إساات اعتها إرباكهم من دو  الخليج أمثا  البحر ن 
التي في إعتقاد الملاااااااااااااااروع اإليراني أنها الباب الثاني إلى 
الساااااعود ة خصاااااو اااااا  أ  جسااااار الملك فهد في حسااااااباتها 

في الرْاء اإليراني إلى شرق  يو ل البحرانيو  المحلقو  
المملكة و بار الذهر األساااااااااااااود فيهاا أما الباب األو  فإنه 
اليمن الذي منه تقتحم الجحافل الحوثية الصاااااالحية الحدود 
تالقياه الجحاافل العراقياة اإليرانياة الهو  من البااب الثاالا 

المتخيال حادوثهاا أ   «الغزوات»وفي ظن راسااااااااااااااامي هاذي 
 وأ  القلعة من دو  حر ا ااألمور بهذي البساصة 

مااا نر ااد قولااه هو أ  رفسع العقوبااات عن إيرا  تم على 
أنقا  تساااااااااااقان سااااااااااور ا تدميرا  وتهجيرا  وإحتالالت أجنبية 
جو ة وأرضاااااااااااااايةي وعلى ر ام إسااااااااااااااقاط لبنا  في أزمة تلو 
أزمااات أحاادثهااا وأكثرهااا خ ورة مااا يتعلق بتع ياال إنتخاااب 

إساااتنادا  إلى إجتهادات رئيس للجمهور ة وتالعار بالقْااااء 
 ير محتَرمااااااااةي فْاااااااااااااااال  عن تراجاع مخيس للوضااااااااااااااع 
اإلقتصااادي والمعيلااي واإلسااتثماري في بلد  ا  في الزمن 
الذي مْاااى هادئ البا  مر وب الساااياحة واإلساااتثمار فيه 
إلى أ  صغى من ق الوجود المساالح على العيش الملااتَرو 

العقوبات  وعلى قاعدة التوافق في أبعد حدوديا  ما أ  رفسع
تم على موا اااااالة اإلمساااااااو بالقرار السااااااياسااااااي والمكساااااار 
مه العم ساااااام على  المالي واإلقتصاااااادي في العراق الذي قد 
صبق من اإلجتثااااث وإلغااااء الجيش العر ق والتهميش لمن 
هم ليسااااااااااااااوا شاااااااااااااايعةي للعيو  اإليرانية الجاحظة على بالد 

حابها ثأرا  الرافديسن واألفواي الرا رة لنلتهام والتي أمعن أ ااااا
امية التي نالت من مهابة   ير شااااااااجاع من الحرب الصااااااااد 

   ة هللا الخمينيا
ال  وقااد تم رفسع العقوبااات من جهااة وفرس  عقوبااات 
ملااااروصة من جهة ثانية  صااااح القو  إ  أربع دو  عربية 
دفعت مْااا رة ثمن هذي الصااارقة التي تمت وهذا اإلبتهاه 

لذين  أملو  بأ  اللعبي فاإلنلراح الذي حدث من جانر ا
يتجدد نمو ر ش أجنحتهم التي نترها على مد  سااااااااااااااانوات 

في النظام اإليرانيا وقد  خ ر  «اإلستكبار الثوري »رموز 
الخامنئي -في با  الذين رفرفوا صو ال  في الرْاء الخميني

أنهم سااااينالو  من المكساااار اإليراني تعو ْااااات عما بذلوي 
ات من إيرا  من تْحيات في سنوات الق يعةا ولكن هيه

هذا التعو ض ذلك أ  األموا  التي سااااااااااااااايتم اإلفراه عنها 
ساااتجي ر وفي أسااارع مما يتصاااور الجميع إلى تساااديد أثما  
 ااااااااارقات على أنواعها وتعو ْاااااااااات جاهزة سااااااااالرا  األرقام 

 والقوائم والوثائق واألسماء في شأنهاا
وأما سياسة إيرا  ما قبل التعو ْات فإنها ليست فقن 

أ   امقنعااةا  مااولاة بعااد ال  وإنمااا ليساااااااااااااااات لن تكو  مقب
هاااااامش الت ااااااو  الكالمي من دو  مراعااااااة لأل اااااااااااااااو  
وللقامات والمقامات ساايصاا دم بقائمة المحاذير وساايْاايق 

اللي ا  »و صبح الكالم عن  «التعالي الثوري »تبعا  لذلك 
أمير ا وتهديد إساارائيل بالرناء والتلو ح بالصااوار    «األكبر

اقا  م و ة من مساااااااااااااااتلزمات الزمن الذي البعيدة المد  أور 
مْااىااا و ا  درسااا  برساام َمن  عتبر فيتعظ عمال  بقاعدة 

بن أبي صالر ورضي هللا عنه  بعبارةا  أوجزها اإلمام علي
 ما أكثر الِعَبر وأقل  اإلعتبارا

 2016)كانون الثاني(  يناير 18-« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 تأمالت في التغريب والتفريس
ي الاااااااذي ماااااااا زلناااااااا نعيش 2015إزدهرت في العاااااااام 

إرتدادات زالزله اإلنسااااااااانية واإلسااااااااتكبار ة والنر يةي ظاهرة 
 الفتااة لننتباااي تكاااد تناادره من ناااحيااة مْااااااااااااااااارهااا في بنااد

 التي لها مرعو  التلوثا «الريروسات»
وتتمثاال هااذي الظاااهرة بااأ  زمن اللغااة العربيااة  ااااااااااااااارفااا  

هج الاادراسااااااااااااااايااة في أكثر ااة ونحوا  تتراجع ولم تعااد في المنااا
المدار  في د ار األمة ذات أولو ةي وهذا أوجد أجياال  من 
أبناء األمة  خل و  المنصاااااوب بالمْاااااارع بالجر والمثنى 
بالجمعي وهو ما نالحظاه أحياانا  لد  بعض الذين  قرأو  
نلاااارات األخبار من الرْااااائيات واإلذاعاتا وأما الصااااغار 

العصاااااااار التي باتت متيساااااااارة من أبناء األمة فإ  إبتكارات 
في أيااديهم وحقااائبهم  ساااااااااااااااتعملونهااا حتى وهم في الررالي 
أخذت الكثير من صر ق اإلهتمام بإتقا  اللغة العربية على 
قواعااااد الصااااااااااااااارف والنحو الغااااائبااااة من مْااااااااااااااااااامين تلااااك 
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اإلبتكاااااااااراتي فمااااااااا عاااااااااد هؤالء يلرظو  العبااااااااارات وفق 
 األ و ا

 ع العمرانية كما أ  الظاهرة تتمثل في موجة الملاااااااااااااااار 
في مصاااار التي تحتْاااان األزهر وأئمة الرقه ورواد الحرا  
في الزمن الغابر على لغة الْاااد لكي تبقى في منأ  عن 
التالعر برصاااااااااااااااحاهاي وهي ظاهرة تزايدت و كاد ال تمر 
أساااااابيع إال  ونر  على  ااااارحات الصاااااحد المصااااار ةي أو 
على شااااااشاااااات بعض الرْاااااائياتي إعالنات عن ملاااااروع 

دا ونسااااااااااااااتغرب  يس أنه نادرا  ما يتم إصالق سااااااااااااااكني جدي
أسااااماء عربية على هذي الملااااار عي وإنما التسااااميات أجنبية 
وبااالحرف األجنبيي مع أنااه في لغتنااا العربيااة وفي دواو ن 
شاااعرائنا من األساااماء التي يليق الملاااروع الساااكني بإصالق 

 تسمية وبالحرف العربي على هذا الملروعا
ألمثلة أ  تكو  مادة أخلاااااااااااااى في حا  أوردتا بعض ا

إعالنية مجانية للملااااااااروعي أو أ  أ ااااااااحابه يرو  في هذا 
النقد للتسااميات نوعا  من التع يل لتسااو ق ملااار عهما ولذا 

 نتراد  التسمياتا
المهم في أي حا  هو أ  الظاهرة سااااااااااااايئةي وأ  تعديل 
التسااااااااااااااميات بحيا تكو  عربية و ذلك  تابة التسااااااااااااااميات 

لو  باللغة العربية وبر لاة ال خ اصين المصار ين الذين  حوِ 
الحروف إلى  لمات فإلى ةبارات أشاااااااااااااابه باللوحات الرنية 

 الجميلةي هو المأمو  حدوثها
كذلك إزدهرت ظاهرة مماثلة وتثير اإلساااااااااااااااتغراب أكثر 

األ اني التي  اااااااادرت وتتوالى  «ألبومات»وتتمثل في أ  
الصاااااااااااااااادور للم ربين وم ربااات من العااالم العربي  غنو  

ع إسااااااااااااااام الرنا  بالعرب ية وبلهجات متنوعة لكن يتم وضاااااااااااااااس
الم رب أو الم ربااااااة باااااااللغااااااة األجنبيااااااةي اإلنكليز ااااااة أو 
الررنساايةي و ذلك أسااماء األ اني وأسااماء باقي الملااار ين 
في عملياااااة التنرياااااد من الملحن إلى نااااااظم األ نياااااة إلى 
الرنيينا واألمر في منتهى الغرابةي بل ومنتهى اإلسااتهجا  

سااااااااااااماء في هذي الحا  ال  عود  ااااااااااااحيحا ي أو أل  لرسظ األ
فلنقل إ  اللرظ  صااابح على نحو ما  قوله صرل خليجي أو 
عربي تاعنى به مربية فلبينية أو بنغالدشاااية وهو برفقة أهله 

ي أي أنه «أنا أبي هالوة»يتساااااااااااااااوقو   «الموالت»في أحد 
 ير د حلو ا

إذا  اااا  الغر  من ذلاااك هو التجااادياااد والت و ر فاااإ  
ع الااذي  خره بااه المرء وهو ير  هااذي الظاااهرة أ  اإلن بااا

ذلاااااك ليس فقن نوعاااااا  من التخلد وإنماااااا هو إفتراءي بااااال 
 وإعتداء على لغة الْاد  أتي من بني قومهاا

هااذي الظاااهرة تقودنااا إلى أمر سنا األو  هو أ  الجزائر 
ماااا زالااات إلى ال  تخو  معر اااة التعر ااارا ور م أنهاااا 

 ق إال  أ  إزدواجية التحدث ق عت أشااااااواصا  على هذا ال ر 
باللغتيسن العربية والررنساااااااااااية في وقت واحد ما زالت مألوفة 
وإلى درجاااة أ  المتحااادث الجزائري وهو يتحااادث باااالعربياااة 
يلرظ فجأة بالررنساااااااااية  لمات أو ةبارة إساااااااااتعصاااااااااى عليه 
التعبير عنهاااا بلغاااة عاااالماااه العربيالكن مع ذلاااك ماااا زا  

من أجاال التغلاار على هااذي الجزائري يبااذ  جهاادا  ملحوظااا  
اإلزدواجيةا ثم هاهي األماز غية تلاااااق صر قها إلى سااااااحة 

 اإلزدواجيةا
أما األمر الثانيي وهو باألهمية نرسااهاي فهو أ  ترر س 
اللهجة العربية بأمل أ   صااااااااااابح اللساااااااااااا  اللبناني العربي 
مساااتقبال  فارساااي الن ق باتت هي األاخر  ظاهرة تنمو بعد 

نبااا  إلى جناار مع ترر س الهناادامي حتى العراق في لبنااا  ج
أ  هنالك في مناصق من لبنا ي  ما في مناصق  ثيرة في 
العراقي جمهورا  عر ْاااا  يلرظ العربية باللكنة الرارساااية هذا 
عدا إعتماد الحرف السااااااااائد في إيرا  عند  تابة  الم على 
 اف ات وتعليقهاا وعلى سااااااااااااابيل المثا  ال الحصااااااااااااار فإ  

تأثروا في مسااااااألة الن ق باللكنة الرارسااااااية بعض اللبنانيين 
مسجد » إلى درجة بدا هؤالء وهم  قولو  على سبيل المثا 

ي بد  مسااجد اإلمام الحساايني و ما لو أنهم «إمامي حسااين
إيرانيو  أبا  عن جد وليسااااااااااااوا عربا  من بلدات في المناصق 
اللاااااايعية من البقاع وبعلبك والجنوب والْاااااااحية البيروتية 

 ا«هللا حزب» معقل
يبقى أ  مناسبة هذا الر د العابر لظاهرة بالغة السوء 
من حيا تغر ر لغة الْااااااااااااااد وترر ساااااااااااااهاي فْاااااااااااااال  عن 
محاوالت قد مة إلساااااتبدا  الرصاااااحى بالعامية ووهو ساااااعي 
بذ  من أجله الكثير اللاعر اللبناني سعيد عقل رحمة هللا 
عليهي ِعلسما  بأ  أرقى وأجمل ما في تراثه اللااااااااااااعري  انت 

لك القصاااااااائد بالرصاااااااحى  هو ما حدث في إحترالية العام ت
بن  يونيسكو عندما عزز األمير خالد لفي منظمة ا 2015
م اللغة  سل ا  بن عبدالعز ز بتبرع سخي نسبيا  برنامج دعس

العربية الذي  ا  ولي  العهد الراحل رحمة هللا عليه األمير 
ز ارة ساااااال ا  البادئ بزرع هذي الغرسااااااة عندما تبر ع خال  

بثالثة ماليين دوالر إلنلاء  2007قام بها إلى بار س عام 
البرناااامج وباااذلاااك بااااتااات اللغاااة العربياااة واحااادة من اللغاااات 
الدولية األاخر  في المنظمة المعرفية الثقافية الدوليةي وزاد 
من تنلاااااين الركرة أ   ااااااحر اإلقتراح مندوب الساااااعود ة 

رة على الركرة لد  المنظمة ز اد الدر س  ا  العين السااااااااه
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اللغة العربية » التي أنتجت أربع إحتراليات حتى ال  هي
بعد  2014عام  «الخن العربي»و 2013عام  «واإلعالم

 2015اإلحتراااالياااة األولى عاااام لكن تبقى إحتراااالياااة العاااام 
هي الالفتة  و نها إرتب ت  «اللغة العربية والعلوم»حو  

ات المنظمااااة بتاااادةيم للركرة التي باااااتاااات جزءا  من فعااااالياااا
بن سل ا  بخمسة  الدوليةا والتدةيم  ا  تبر ع األمير خالد

ماليين دوالر لتعز ز أعماااا  برناااامج اللغاااة العربياااة خال  
الساااااااااااااانوات الخمس المقبلةي مرفقا  التبرع بما  نا نساااااااااااااامعه 
أحيانا  في مجلس ولي  العهد الراحل األمير ساااااااااال ا  حو  

 جيا اأهمية زرع التراث العربي في نرو  األ
وحياااااا أ  األمير خاااااالاااااد أورد بعض الحيثياااااات في 
معر  تاادةيم الركرة التي إرتب اات بوالاادي الراحاالي ومنهااا 

إ  اللغااة من أهم مقومااات الهو ااة لكاال أمااة وأنهااا الوعاااء »
عد  الثقافي والركري الذي  جمع األمة و وحدها َتقسو  وَتْااس

ة فإننا نتمنى أ  تكو  إحترالي «بقوة أبنائها وضاااااااااااااعرهمااا
بعد تسااااااعة أشااااااهر مناساااااابة لمعالجة أسااااااالير  2016العام 

تهدد جوهر لغة الْااااد من فصاااحى  صااايبها التلاااو ه إلى 
تراجاع رقعة التر يز على الرصحى لرظا  ونحوا  و رفا  إلى 
تغر ر تعممه الرْااااائيات واإلذاعاتااا وأخيرا  إلى ترر س 
 لااق صر قه بحيو ة إلى اللسااا  لد  شاارائح من بني األمة 

نا بعض األمثلة حوله في هذي المقالةا ا لعربية وهذا ما أوردس
 وهللا الموفقا

 2016فبراير )شباط(  9 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 رؤية سعودية في 
 «قاعة جمال عبدالناصر»

على هاااامش الساااااااااااااااجااااالت العبيماااة بين رموز العمااال 
الحزبي والحر ي والتياري التي لم تتسااااااااابر بغير الْااااااااارر 

لى لبنا  لجهة اإلقتصاد واإلستثماري والتي  انت الرادح ع
المملكاااة العربياااة باااالاااذات تر ز من خال  ساااااااااااااااريرهاااا علي 
عوا  عساايري على أمر أساااسااي  ا  يرددي في إسااتمرار 
و ز ااادي تثبيتاااا  عنااادماااا  عود من الر اااا  مزودا  بتوجيهاااات 
البيادة الحكيمة وهو أ  المملكة في موضاااااااااااااااوع رئاساااااااااااااااة 

 ق عليااااااه اللبنااااااانيو ي  ااااااا  هااااااذاالجمهور ااااااة مع مااااااا يتر

الدبلوماسي المحر للبنا   ما الذين سبقوي والذين سيمثِ لو  
ِمن بعااادي المملكاااة لاااد  لبناااا   عكد بحثاااا  وتااادقيقاااا  على 
ل الد تورايي و ا  بما  رعله  مثِ ل ظاهرة  إعداد أصروحة لنيس
الفتة وهي أ  إكتساااااااااااااب المعرفة والِعلسم عملية مسااااااااااااتدامة 

 ْات القلراشأنها شأ  نب
عصااااااااااااار يوم  «جامعة بيروت العربية»وعندما حددت 

قاعة »موعدا  في  2016كانو  الثاني /يناير 19الثالثاء 
كبر  قاعات الجامعة لمناقلاااااااااااااااة  «جما  عبدالنا ااااااااااااااار

علي عوا  عسااااااااايري أصروحته لنيسل  «السااااااااارير ال الر»
الد تورايي فإ  هذي المعلومة  ير المسااابوقة في محين أهل 

ي ة الذين مث لوا بالدهم لد  لبنا  حدثت فيما الدبلوماسااااااااااااااا
السااااجاالت بين أهل السااااياسااااة متوا اااالة و تمحور جوهرها 
ل اإليراني في شاااااااااااااااؤو  دولة عربية والدعوات  حو  التدخ 
و  ل دولة تدير أمورها  الساااااااااااااعود ة لوقسد هذا التدخل وترس
في منأ  عن سااااااااااااااا وة األمر الواقع من خال  الساااااااااااااااالح 

حاادثاات في وقاات يواكاار التاادخال واللاااااااااااااااحن المااذهبياكمااا 
الروسااي وبأساالوب المنتقم من األصياف السااور ة المنتِرْااة 
على النظامي التدخل اإليراني الذي  ا  البادئ والمساااااااتمر 
دو  رحمااة ومن خال  مقاااتلين من أحزاب وميليلااااااااااااااايااات 

ي «هللا حزب»عربية وأسيو ة أبرزهم أولئك الذين يبعا بهم 
النجدة المحر مة شااارعا  أليس  و دير الحر  الثوري اإليراني

َمن  ا  »النبي محمد و ااال ى هللا عليه وسااال م  هو القائلا 
وإذا  ا  هذا قو  ا «يؤمن باهلل واليوم الخر فال يؤِذ جاري

الرساااااااااااااااو  عن األذ  وَمن يؤذي فكيس عَمن  قتاال عماادا  
و دمر عمدا  و لااااااااااااااارِ د عمدا  و رعل ذلك تحت مقوالت ال 

 ا  ثرت التبر رات والترسيرات والرتاو ا قرها اإلسالم مهم
لم يترو سرير خادم الحرميسن اللر ريسن حالة تأزام بالغة 
التعقياااااد في األزماااااة اللبناااااانياااااة إال  وحااااااو  بتكرار تاااااذ ير 
المؤزِ مين والمتااااأزمين بمااااا تر اااادي المملكااااة من توافاق لهما 
و ا  في الوقت نرسااااه  غتنم ما أاتيح من الوقت لكي ينجز 

د األصروحة التي بدأ بتحْيرها بعدما سجل إسمه في إعدا
 الجامعةا

األمني  ونه  -والالفت أنه لم  ختر الموضوع السياسي
أضاااااااااااف من ساااااااااانوات عمله سااااااااااريرا  لد  لبنا  المز د من 
التبصاار لما إكتساابه من ساانوات عمله سااريرا  قبل ذلك لد  
باكسااااتا  التي هي من حيا التعقيدات والمنا  السااااياسااااي 

وقراصي والصاااااااااااااااراعاااااات الحزبياااااة والااااادور الرااااااعااااال الاااااد م
للمرجعيات الدينية أو المتِخذة من الدين ورقة لنلااااااااااااااااصها 
السااااياساااايي توأم لبنا  بل حتى هموم باكسااااتا  من جوارها 
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أشااااابه بهموم لبنا  من جاري اللاااااقيق الساااااوري وجاري العدو 
  «الساااارير ال الر»اإلساااارائيليا أما الموضااااوع الذي إختاري 

ري فكا  اإلقتصاااد  ونه قْااية الساااعة علي عوا  عسااي
خصو ا  في ضوء إقتحام الحروب لحقو  الخير المأمو  
من الزراعااة والنرن و يس أ  معظم حقو  ساااااااااااااااور ااا بعااد 
حقو  العراق أجدبت أو أاحرَقت بساااااااااااابر الحرب التي  ا  
ار   مكن تراديها لو أ  إيرا  لم تتدخل وتغري الرئيس بلااااااااا 

ما  ا  عليه في لبنا  وبذلك  األسااااااااااااد بإمكانية إعادته إلى
يز ل من النرس المرعمة ضاااااااااايقا  مما جر  له و يس أاجبر 
على اإلنسااااااااااااااحاب مكرها  بعدما  ا  الب ل في عيو  أهل 
النظام الذي هو  ما والدي من قبل  ختار رئاساااااااااته الثالث 
وما يتررع عن هذي الرئاساااااااااااات من إدارات ومؤساااااااااااساااااااااااات 

من المؤسااد أ  وق اعات مصاارفية وتجار ة و ااناةيةا و 
ار دخل م واعا  في الر  اإليراني لير  نرساااااااه  الرئيس بلااااااا 
بعد رها  إساااااااااااااااتمر أربع سااااااااااااااانوات عجاف  قع في الجر 
البوتيني إعتقادا  منه أنه يداوي بالبيصاااااااااااار الروسااااااااااااي ظنه 
الذي خاب بالمرشااااااااااد اإليراني تار ا  بوابة نظامه ملاااااااااار عة 

 «فيرو » لأمااااااام فالد مير بوتين الباااااااحااااااا عن عاله 
 األصلسي الذي هلهل أحالمه البيصر ةا

التعاو  »كا ا  «السااااااارير ال الر»موضاااااااوع أصروحة 
اإلقتصااادي اإلقليمي في العالم العربيا الخيار األمثل بعد 

والالفت أنه أعدها باللغة اإلنكليز ة وأنها ا «الربيع العربي
أو سااارورد ة  -لبنانية -من حيا اللجنة التحكيمية مصااار ة

يها مصااااااااااداقيةي وجاءت متزامنة مع حلو  وهذا أساااااااااابغ عل
وإساااااااااااااتيقا  الحالمين في مصااااااااااااار  «الربيع العربي»ذ ر  

 وتونس من أحالم بالتغيير األفْل التي إنتهت  وابيسا
في أصروحته بعد  «السااااااااااااااارير ال الر»ما إنتهى إليه 
وأسااااااااااااباب اإلنتراضااااااااااااة  «الربيع العربي»التأمل بعمق في 

عد اإلسااااتحْااااار في اللاااابابية في دو  ذات تراث ثوري وب
أ  العاالم » المقاابل لدو  عربياة محاافظاة ومساااااااااااااااتقرةي هو

العربي بحاجة إلى الت ور التدر جي وليس إلى الثورة أل  
الجااذور اإلجتماااةيااة والثقااافيااة والتااداةيااات الساااااااااااااااياااسااااااااااااااايااة 

أثبتت أ  الخ ن السياسية البحتة  2011إلنتراضات عام 
ر بمز د إ  لم تكن مصااااااحوبة ببرامج إقتصاااااااد ة قد تتسااااااب

كما رأ  ا «من عدم اإلسااااتقرار اإلجتماعي في المن قةااا
مستندا  إلى أرقام وِنَسر مئو ة تتصل بالتر يبة الد مغرافية 

التي أ اااااااااااابحت تلاااااااااااامل مجتمعا  أكثر »في العالم العربي 
شاااااابابا  وأكثر تعل ما  لكنه أ اااااابح أ ْااااااا  أكثر ب الة وت لبا  

 50وحوالى أ  عنصاار اللااباب  «على الصااعيد السااياسااي

في المئة من السااااااكا  في مصاااااار والسااااااعود ة على ساااااابيل 
عااااااماااااا    مكن أ   25و 15المثاااااا  تارواح أعماااااارهم بين 
إماااااا إلى عاااااائاااااد د مغرافي »يتحو  إلى إحاااااد  حاااااالتيسنا 

كمصاااااادر رئيسااااااي لنسااااااتقرار اإلجتماعي والسااااااياسااااااي في 
المن قة وإما إلى ساابر إلنرجار د مغرافي ينتج عنه المز د 

وفي ضوء ذلك ير  ا «ثورات الربيع العربي» بف مما  اعر 
 جر  «تو تر» لأ  معالجة ال موحات اإلقتصاااد ة لجيل ا

 ا«أ  تتم عن صر ق خلسق فرص إقتصاد ة جديدة
علي عوا  عساااااااايري إختار  «الساااااااارير ال الر»لعل 

موضاااااوع أصروحته في ضاااااوء التوع ك اإلقتصاااااادي المتنقل 
من بلد إلى  خر دو   كعوا د هذا اللتاء البالغ القساوةي

التمييز بين أق ار وأاخر ي وفي ضاااوء الترشااايد الذي ال بد 
إذا جاز القو  واإلنحدار  «الربيع النر ي»منه الناش  عن 

المر ع في أسعار الذهر األسود إلى درجة أ  سعر برميل 
الماء مرشااااااااااح أل   صاااااااااابح بسااااااااااعر برميل النرناكما لعله 

ع على التعمق في البحاااااا عنااااادمااااا ا الحظ النهج َتلاااااااااااااااج 
المساااااااااااااااتِجد للصاااااااااااااااين  بر  دو  العالم من حيا الكثافة 
الساااااااااااااااكانية و يس أ  الت ور التدر جي يتقدم على النهج 

الذي في حا  حدوثه  «الربيع الصااااااااااااااايني»الثوري لترادي 
سااااااااااااااايكو  لاااه دوي الترجيرات النوو اااةا ودليلناااا على هاااذا 
الترْاااااايل أ  رئيس الصااااااين شااااااي جين بينغ   وي خ وة 

ت النهج الثوري و أخذ بالت و ر اإلقتصااااااااااااااااديا بعد خ وا
وكاااانو   ينااااير 19وعناااد التاااأمااال في ز اااارتاااه يوم الثالثااااء 

الثاني  إلى المملكة العربية السااااااااااعود ة نر   م أ  العاله 
الثوري إنما هو  ااااااارحة تراثية أفادت في زمن مْاااااااى إال  
أنهااا حجباات الكثير من العوائااد التي تريااد عمليااة الت و ر 

تحقق في ضاااااااوء اللاااااااراكات اإلساااااااتراتيجية التي والتي سااااااات
إحداها ما حققه خال  ز ارته إلى الساااعود ة التي عاد منها 
بأرفع وسااااام سااااعودي مقابل أرفع وسااااام  اااايني قل دي لخادم 

بن عبدالعز ز الذي  حمل  الحرميسن اللر ريسن الملك سلما 
من األوساااااااامة والقالدات من دو  العالم بجناحيسه اللاااااااارقي 

ما  ْاااااااري على الحببة الساااااااعود ة حجم الثقة بها  والغربي
 وباإلستقرار الذي يزداد ثباتا   لما  ثارت التحد اتا

علي عوا  عساايري  «الساارير ال الر»وعندما  لااير 
في خال اااااااااااااااات أصروحته إلى أ  دو  الخليج تحتاه إلى 
تنو ع إقتصاااااااااااااااادها وعدم اإلفراط في اإلعتماد على النرن 

قيمتها عالميا  والتذبذب في  والغاز بسااااااااااابر عدم إساااااااااااتقرار
أ  الرجوة الناتجة عن النمو »سوق العر  وال لري وإلى 

الساااااااكاني المتزايد في دولتيسن مثل مصااااااار وتونس ال تكري 
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المساااااااااااااااااعاادات الثنااائيااة وقرو   اااااااااااااااناادوق النقااد الاادولي 
فإنه بذلك  «والتحو الت المالية وإيرادات الساااااياحة لعالجها

هاتين الدولتيسن وقاهما هللا  كمَن يتوقع الكثير من ربيع في
 من تداةيات ما بعد حدوثهماا

أصروحته والتي قوبلت بالثناء  «السااااارير ال الر» ختم 
مع تصااااانيس الدرجة الممتازة من لجنة التحكيم وبذلك بات 

الااد تور علي »السااااااااااااااارير ال ااالاار  حماال لببااا  جاادياادا  هو 
بالدعوة إلى إندماه إقتصااااااادي مقترحا    «عوا  عساااااايري 

ة صر ق قابلة للتنريذ تؤدي إلى حما ة اإلساااااااااااااااتقرار خارص
إناااااادماااااااه »اإلجتماااااااعي في الاااااادو  العربيااااااة عبسر تحقيق 

 قوم على خمس إسااتراتيجيات من بينها  «إقتصااادي عربي
توسااااااااايع دور المملكة العربية الساااااااااعود ة بإعتبارها عامل »

إساااااتقرار إقليمي  مكن البناء عليه من أجل تعميق التعاو  
وعندما ساااااتصااااادر األصروحة في  تاب في ا «اإلقتصاااااادي

  «مكافحة اإلرهاب»بر  انيا وباللغة اإلنكليز ة بعد  تاب 
الذي أ ااادري باإلنكليز ة أ ْاااا  فإ  الدبلوماساااية الساااعود ة 
ستْيس بذلك المز د من توضيح أمور مستقبلية في زمن 
باتت المعالجة تر ز على الظاهرة الداعلاااااااااية فيما التعاو  

ليمي في العالم العربي هو األسااااااا  ألي اإلقتصااااااادي اإلق
 ت و را

 2016فبراير )شباط(  11بتاريخ  «الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

 القمة المأمولة بعد القمة المتبَّرأ منها
أما وقد فاجأ الملاك محماد السااااااااااااااااد  األمة المتراائلة 
بعض الليء بإنعقاد القمة العربية الدور ة في مراكش بأنه 

هذي اإلساااااااااتْاااااااااافةي وباتت على موعد اإلنعقاد   عتذر عن
فترة زمنيااة قصااااااااااااااايرةي فااإننااا نر  أ  مااا هو م لوبي بعااد 
إحترا  المغرب بحقه في إساااتْاااافة القمة في موعد الحق 

 28يرتاااأ اااهي أ  تتحو  القماااة باااالموعاااد المحااادد لهاااا وهو 
إلى إسااااااااااااااتثنائية و تم إنعقادها في مقر  2016مار / ذار 

عة في القاهرةي وإما وهذا هو المجدي األمانة العامة للجام
إسااااااااتْااااااااافتها في الر ا ا وأما ما يتعلق بأ  تنعقد القمة 
ماااا  في حاااا  إعتاااذار الااادولاااة التي بموجااار الصااااااااااااااايغاااة  كس حا
األبجد ة في الدولة التاليةي وهي هنا مور تانياي فإ  الذي 
 مكن قوله إنه في حا  تم األخذ بذلك فإ  هذي القمة لن 

كثر من سااااابر أولها أ  نسااااابة الحْاااااور تاحقق المأمو  أل
على مستو  القادة ستكو  قليلة وبالتالي تصبح قمة نواب 
الملوو والراساء أو قمة وزراء الخارجيةي بينما الوضع في 
المن قااااة من لبنااااا  إلى مور تااااانيااااا مرورا  بكاااال ق ر من 
أق ار األمة  ساااااتوجر إنعقاد قمة عاجلة تنتهي بتساااااو ات 

 لما هو حا ل في د ار األمةاومصالحات وترميمات 
 17إلى  13ومن  قماااة من نوع القماااة العربياااة األولى

  التي وفي ضوء تراقام الخالفات 4196ثانيالكانو  /يناير
العربية وتزاياد الخ ر اإلساااااااااارائيلي وعدم التنساااااااااايق العربي 
عسكر ا  نتيجة الحدة المستلر ة في العالقاتي دعا الرئيس 

ها في القاهرةي وبهذي الخ وة جما  عبدالنا ااااااااااااار إلى عقسد
بادأ القاادة العرب  ااااااااااااااايغاة التالقي وإتخااذ القرارات بعادماا 

التي  «إنلااااااااااااااااص»كانت هذي الصااااااااااااااايغة  ابت منذ قمة 
و انت  1946أ ار/إساااااااااااااااتْاااااااااااااااافها الملك فاروق في مايو

شااااااااااااااهرا  من تأساااااااااااااايس جامعة الدو   14األولى تنعقد بعد 
  ا1945العربية و

التي بادر عبدالنا ااااااااااااااار وفي ما يتعلق بالقمة األولى 
إلى الدعوة لعقدها نتيجة إقتناعه بأنه وحيدا  ال  سااااااااااااااات يع 
جمع اللمسل على قْا ا تخص دو  األمةي فإ  تلك القمة 
حققاااات نتااااائج صيبااااة لعاااال أهمهاااااا اإلجماااااع على إنهاااااء 

دةا  الخالفاتي وإنلاء قيادة عسكر ة عربية موح 
 م أ   وعند التأمل في األحوا  العربية الحاضاااااااارة نجد

الحاجة ضااااااااااارور ة إلى هاتيسن الخ وتيسني مع مالحظة أنه 
في زمن القمة التي دعا إليها عبدالنا ااااااااااااااار لم تكن إيرا  
بملااااروعها الثوري التصااااديري والمذهبي هي الملااااكلة  ما 
هي في الزمن الحاضااااااااااار وإنما  ا  الدور النا اااااااااااري هو 
الملااااااكلة والذي بسااااااببه إنقساااااام العالم العربي بين معتِر  

ى هذا الدور وبين متخوف منه وبين متصاااااااااااااااٍد له وبين عل
 محايد شكال  وليس موضوعا   ما حا  لبنا  الحاضرا

ومع أ  اإللتزام بقرارات تلااااااااك القمااااااااة  ااااااااا  خجوال  
خصااو ااا  أ  إنقالبات  ثيرة حدثت إال  أ  الجيد في القمة 

  أنها أحيت  يغة هذا 1964وقمة القاهرة  العربية األولى
نعقادي فْال  عن أنها أقرت مبدأ القمة الدور ة النوع من اإل

التي و ااالت التعقيدات في العالقات العربية إلى درجة أ  
الااادولاااة التي  اااا  ماااأموال  من إنعقااااد القماااة فيهاااا أ  تكو  
المكا  الذي  لااااااااهد إنرراجا  في هذي العالقاتا ونقو  ذلك 
إساااااتنادا  إلى سااااامعة صيبة للمملكة المغربية في إساااااتْاااااافة 

لقمم الصااااااعبة وفي زمن اللاااااادائد العربيةي  ما هي الحا  ا
الذي رمى  2015في أكثر األعوام العربية تعقيدا اا العام 
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 2016بأثقاله وأوزاري وإستمرار الراجعة السور ة على العام 
مار   من  29و 28الذي في يوميسن من شااااااااااااهري الثالا و

 المقرر إنعقاد قمةا
يبااة للمملكااة ونحن عناادمااا نلاااااااااااااااير إلى السااااااااااااااامعااة ال 

المغربية في إساااتْاااافة القمم الصاااعبة نساااتحْااار الحذاقة 
في أسااااااااااااااالوب الحسااااااااااااااان الثاااني في التعاااماال مع األزمااات 
ورموزهاي و يس أ  قادة األمة في دو  الملااااااااااااااارق العربي 
ن الترحير  ساااااااااااااس كانوا  جدو  في رحاب أهل المملكة من حا
ق التمني ما  جعلهم أكثر مرونة وأكثر رغبة في  دس و اااااااااااااااِ

األزماتا فري القمة األولى المساااااااااااااااتْاااااااااااااااافة في  ترو ض
أيلو  /ساااااااابتمبر 17إلى  13والدار البيْاااااااااء من  المغرب
  قرر القادة الملااااااااار و  اإللتزام بميثاق التْااااااااامن 1965

العربي والحرا  على وحدة التراب الوصني لألق ار العربية 
وإساااااااااتنكار  ل محاولة إساااااااااتعمار ة وإنرصاااااااااالية ترمي إلى 

فهاا وإلى ذلك شاادد القادة على التخلي إنتقاص بعض أصرا
عن سياسة القوة وإعتبار قْا ا الحر ة وحدة ال تتجزأا ولم 
يبق من قااااادة ذلااااك الزمن أحاااادا  لهم رحلواي من الملااااك 

بن عبدالعز ز إلى الملك  الحساااان الثاني إلى الملك فيصاااال
بن صال  إلى الرئيس جما  عبدالنا ااااااااااااااار إلى  حساااااااااااااااين

الرئيس شاااااار  حلو إلى اللاااااي   الرئيس هواري بومدين إلى
هللا السالم الصباح إلى الرئيس إسماعيل األزهري إلى  عبد

الرئيس محمد أمين الحافظ إلى أحمد اللاااااااقيري أو  رئيس 
لمنظمة التحر ر الرلساااااااا ينية إلى األمير الحساااااااان الرضااااااااا 
الذي ناب عن ملك ليبيا أدر س السانوساي ورحمة هللا على 

 الجميع ا
 23ة المساااتْاااافة في المغرب والرباط وفي القمة الثاني

  إبتكر الحسن الثاني لنظرائه 1969كانو  األو  /د سمبر
القادة الذين إختصروا إجتماعهم  يغة إعتذار للسرعة في 

أود »إنهاء أعما  المؤتمر تمثلت بالقو  للملوو والراساااااء 
أ  ت يلوا المكوث معناااااا أكثر من هاااااذا حتى نتمتع بكم 

وحتى ننير أذهاااااانناااااا أكثر بااااالرائكم و تمتع شاااااااااااااااعبناااااا بكم 
 ا«وتجربتكم ومناقلتكم للملاكلااا

هاااذي القماااة  اااانااات  ئيباااة  ونهاااا إنعقااادت على خلفياااة 
ي لكن الحسااااااااااااااان الثاني إسااااااااااااااات اع 1967تداةيات هز مة 

بحذاقة يتسااااااااام بها أسااااااااالوبه تحو ل الكلبة أو اإلكتئاب إلى 
حالة أفْااااااال قليال ا وأضااااااااف الرئيس اللبناني شاااااااار  حلو 

ة  لره بإلقائها نيابة عنهم الملوو والراساااء المز د من بكلم
 تخفيس ملاعر اإلكتئابا

مْااات بْاااع سااانوات ثم وجد القادة العرب أ  الحسااان 

الثاني هو خير مْيس إلجتماع  عقدونه وقد بدأت مصر 
بعد رحيل عبدالنا اااار ثم حرب إسااااتعادة ساااايناء وما ترت ر 

وراق أ رب على ذلك من تداةياتي عهدا  إختل ت فيه األ
 29إلى  26خلسنا وفي القمااااااة المساااااااااااااااتْااااااااااااااااااااافااااااة من 

في الرباط وو انت الساااااااابعة  1974تلااااااار ن األو  /أكتوبر
في مساااااااااااااالساااااااااااااال القمم العربية  أمكن اإلتراق على إعتماد 
منظمة التحر ر الرلسااااااا ينية ممثال  شااااااارةيا  وحيدا  لللاااااااعر 

أمكن التوافق  انوةيةا  مالرلسااااااااااااااا يني وتلك  انت خ وة 
ة أمور هي تعز ز القو  الاااذاتياااة للااادو  العربياااة على ثالثااا

عساااااكر ا  وإقتصااااااد ا  وساااااياسااااايا ي وتحقيق تنسااااايق ساااااياساااااي 
وعسااااااااااكري وإقتصااااااااااادي عربي فعا  بما يؤدي إلى تحقيق 
تكاااااامااااال عربي في مختلد المجااااااالتي وعااااادم قبو  أي 
محاولة لتحقيق أي تسااااااااااو ات سااااااااااياسااااااااااية جزئيةا هذا إلى 

د قماااة الموافقاااة على تعاااديااال ميثااااق الجاااام عاااة العربياااة وعقاااس
 أفر بية وهذا حدث للمرة األاولىا -عربية

حتى هذي القمة  انت حذاقة الحسااااااااان الثاني فاعلة في 
 ممنهاا ثترو ض وجهات النظر العربية وبالذات الصااااااااادم 
 «فا »جاءت القمة العربية التي إساااااااااتْاااااااااافها في مدينة 

ل نقلااة نوةيااة في الرا اة إلى الصاااااااااااااااراع العربي   –تلاااااااااااااااكااِ 
سااااااااااارائيليي وهي نقلة  ا  من الصاااااااااااعر حدوثها لو أ  اإل

القمة  انت في واحدة من العوا اااااااااااام الملاااااااااااارقية وبالذات 
 حيا الْجيج الثوري على أشديا

بإسااااتحْااااارنا لهذي الحذاقة في أساااالوب الملك الحساااان 
نا خيرا  بأ  الملك محمد الساد  سيبعا في  الثاني استبلرس

ت تتسااام به حذاقة الحياة الساااياساااية العربية بعْاااا  مما  ان
لدواع موضاااااااااااااااوةية رأ  أ  ال تكو  القمة في  هوالديا لكن

 مراكش ساحة  ير وفاقية فكا  اإلعتذارا
في ضاااااااااااوء ذلك  صااااااااااابح إنعقاد القمة في مقر األمانة 

  «اإلسااااااتثنائية»العامة أو في الر ا  وبحيا تأخذ  اااااارة 
هو الْاااااروريا وليس أفْااااال من المبادئ  «العاد ة»بد  

بن عبدالعز ز يوم األحد  وردها الملك سااالما العامة الذي أ
  لأمام ضاااااااااااااايوف الدورة الثالثين  2016شااااااااااااااباط /فبراير 7
من إعالميين  «المهرجااااااااا  الوصني للتراث والثقااااااااافااااااااة»

ومركر ن وأساااااااااااتذة جامعات شااااااااااار وا في الدورة بدعوة من 
بن عبااااادالعز ز وز ر الحر   هللا بن عباااااد األمير متعااااار

للمهرجاااااا  المتعااااااَرف على  الوصني رئيس اللجناااااة العلياااااا
فري  لمته المساااااتندة إلى ما ا«مهرجا  الجنادر ة»تساااااميته 

دي  في خ بة البيعة في  «خارصة صر ق» کسااااااااااااااابق وحد 
 2015كانو  الثاني /يناير 23قصااااااار اليمامة يوم الجمعة 
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د فيها  على تحقيق التْااامن العربي واإلسااالمي »التي شااد 
لتحد ات وتحقيق اقامة وتنبية األجواء لمواجهة المخاصر وا

د الملك «دولة فلساااا ينية وعا اااامتها القد  اللاااار س ي حد 
ساااالما  العناو ن الرئيسااااية للسااااياسااااة التي تنتهجها المملكة 

نتعاو  مع إخواننا العرب والمساااااااااااالمين في الدفاع »بالتيا
ال يوجد في المملكة  عن بلدانهم وضاااااااااااااما  إساااااااااااااتقاللها 
علينا أ  ا يثير األمنأزمات وال يوجد فيها إض راب وال م

علينا مكافحة  نكو  مترائلين ر م الظروف المحي ة بنا 
ما نلااااااااهدي من إرهاب  الرقر والجهل لتنعم شاااااااعوبنا بذلك

 ممن يد عو  اإلسااااالم ال تمت إلى اإلسااااالم بصاااالة م لقا  
ع الكلمة ووحدة الصاااااااااااااد  علينا جميعا  واجر  بير في جمس

ن الرئيساااااااااية هي ما يتمنى وهذي العناو ا «وتنو ر األمةااا
اإلنسااااااااااا  العربي أ  تكو  جوهر السااااااااااياسااااااااااة العربية في 
المرحلة الراهنةا وعندما يدعو الملك سااااااااااااااالما  إلى تأد ة 

ع الكلمة ووحدة الصااااااااااااااد  «الواجر الكبير» ل جمس من أجس
فااإنااه بهااذي الاادعوة باادا  من ير ااد للقمااة العربيااة الاادور ااة في 

إلساااااااااتْاااااااااافةي أ  مراكشي ومن قبل إعتذار المغرب عن ا
تكو  قمة البدء بكتابة الصاااااااااااااارحة التي يز ل مْاااااااااااااامونها 
و  ل دولة  شاااااوائر العداوات والخصاااااومات والتدخالت وترس
ل على  في المن قة العربية في مأمن ال  عكر  اااروها تدخ 
األر  من جااار  ير عربي وعاادوا  جوي من حليس ال 
 مت إلى المن قة بأي  ااااااااااااااالةي عدا أنه  ما الجار  ير 

بي  حاو  إثبات أهميته في المجتمع الدولي من خال  العر 
إساااااااااااااتعما  الصاااااااااااااوار   التي تقتل بد  النوا ا ال يبة التي 

 تؤسس لعالقات  حيحة و حيةا
والدعوة قائمة برسااام القمة المأمو  إنعقادها وبأ  تكو  

 إستثائية بعد القمة المتبر أ منهاا
 2016شباط( فبراير ) 27 -« الشرق األوسط»أرسلت إلى صحيفة 

   

 سعود الفيصل بين وفاء البحرين
 وتقصير لبنان

بعاااااد اللرتاااااة الكر ماااااة من جاااااانااااار خاااااادم الحرميسن    
اللاااااااااااار ريسن الملك ساااااااااااالما  بن عبدالعز ز برعايته المؤتمر 
الدولي الذي ينظمه مر ز الملك فيصل للبحوث والدراسات 

اإلساااااالمية عن أمير الدبلوماساااااية العربية وعميدها ساااااعود 
يوهي لرتة تم اإلعال  «سااااااعود األوصا »الفيصاااااال بعنوا  

تزامنااا  مع  2016شاااااااااااااااباااط  ̸فبراير  16عنهااا يوم الثالثاااء 
جاااااءت المبااااادرة البحر نيااااة أجواء الااااذ ر  األولى للبيعااااةي

ال يبة من جانر الملك حمد بن ةيسااااااااااااااى    خليرة الذي 
أضاارى المز د من الرونق على قرار الحكومة بإصالق إساام 

عود الفيصاال على أحد أهم اللااوارع الرئيسااية في األمير ساا
العا اااااامة المنامةيوذلك بجعله المناساااااابة حدثا  وصنيا  وهذا 
بدا واضاااااااااااااااحا  من  لمته التي ألقاها في الحرل الرسااااااااااااااامي 

فبراير في قصااااااااااااااار  28واللاااااااااااااااعبي الذي أقامه يوم األحد 
مير خليرة بن سلما     القْيبية رئيس وزراء البحر ن األ

ساااااهم »مته قا  الملك حمد إ  األمير سااااعودخليرةاوفي  ل
م البحر ن والااادفااااع عن قْااااااااااااااااااا ااااهاااا في مختلد  في دعس

كماااااا أ  األمير خليراااااة قاااااا  في معر  ا«المحاااااافااااالااا
إ  الرقيد الراحل سااااااااااايظل »إساااااااااااتذ ار دور األمير ساااااااااااعود

را  في وجدا  شااااااعر البحر ن وساااااايظل التار   يردد ضااااااحا
قْاااااااااا ا سااااااااامه  نموذه لللاااااااااجاعة واإلخالص في خدمة إ

 ا«وصنه وأمته العربية واإلسالميةااا
وأماااا األمير خاااالاااد الفيصااااااااااااااااال أمير من قاااة مكاااة     

المكرمة فإنه  ما شااااااااااااااابيقه األمير تر ي إعتبرا هذي البادرة 
المملكتيسن نحو شبيقهما بأنها تأكيد بأ  مسيرة التعاو  بين 

السعود ة نموذجا  -ماضية حتى تكو  العالقات البحر نية»
 ا«لجميع دو  العالمااا  احتذ  به

إختارت البحر ن اللااااااااااارع األكثر حيو ة في المنامة    
إلصالق إسااااااام األمير ساااااااعود عليه وقا  اللاااااااي  محمد بن 
مبارو    خليرة ونائر رئيس الوزراء ورفيق بعض سنوات 

إ  اللاااااااااارع »الرحلة الدبلوماساااااااااية ال و لة لألمير ساااااااااعود 
رنا  ل يوم و ل سااااااااعة برجل من رجا الت عصاااااااري سااااااايذ ِ 

وأمته الذين أفنوا حياتهم في الدفاع عن قْاااااااااااااااا ا وصنهم 
وأضاف وز ر خارجية البحر ن اللي  خالد بن ي«وأمتهمااا

إ  »أحمد بن محمد    خليرة إلى  الم الذين سااااابقوي القو 
عالمة فارقة في تار   الدبلوماساااااااااااااية   األمير ساااااااااااااعود  ا

هااا العربيااة وفي التصاااااااااااااااادي لمختلد األزمااات التي واجهتس 
الدو  العربية واإلسااالمية بحكمة ملااهودة ومواقد حاساامة 
ه في ذاكرة األمااااة  أحااااد أبرز رجااااالهااااا على مر  دتااااس فخلاااا 

 ا«العصورااا
ما قيل حتى ال  عن األمير سااااااعود هو القليل من    

الكثير الذي  سااااااتحقه حو  تجربته الرر دة من نوعها حيا 
م شااااااااغل منصاااااااار وز ر الخارجية في عهود أربعة ملوو ه
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الراحلو  خالد وفهد وعبدهللايوبعض الزمن في عهد الملك 
سااااااااااالما  الذي عندما صلر األمير ساااااااااااعود من عمه خادم 
الحرميسن اللاااااااااار ريسن إعراءي من منصاااااااااابه لدواعي الظروف 
الصاااااااحية خصاااااااه الملك سااااااالما  ببرقية لم  حدث أ  نالها 
أحااد من وزراء الخااارجيااة في دو  العااالم من الرجاال األو  

 علم »اوفي هذي البرقية قا  الملكالذي عمل فيه في النظام
هللا أ  تحقيق صلبكم من أ عر األمور علينا وأثقلها على 
ر عاااااااليااااااا  ظروفكم ونثمِ ن  ثيرا   أنرسااااااااااااااانااااااا إال  أننااااااا ناقاااااادِ 

 ا«ملاعر مااا
وعندما ساااينعقد المؤتمر الدولي  ير المسااابوق وفق    

ي ستلارو التحْيرات له واللخصيات العربية والدولية الت
فيهيفإ  المز د من اإلضاااااااااااااءة على النهج السااااااااااااعودي في 
ترو ض األزمات والصااراعاتيساايكو  ماثال  أمام الذين هم 
في حاجة إلى معرفة المعد  الذي تتصاااااااااااااد به أ اااااااااااااو  
الدبلوماسية الفيصلية إبنا  بعد أب في التعامل مع القْا ا 

ْية ها على سبيل المثا  ال الحصر القمنالكثيرة التعقيديو 
لت دبلوماسااااية األمير سااااعود دورا  مر ز ا   اللبنانية التي شااااك 
في التو ل إلى الصيغة التوافبية إلنقاذ لبنا  الذي  ادت 

إتراااق »د ثم جاااء تنهيااه  كيااا  موحاا   1989-1975حرب 
خواناااه إبااادعم من الملااااك فهااااد بن عباااادالعز ز و  «ال ااااائد

زب ح»الذي يارمى منذ أ ام بإساااءات من -وشااعر المملكة
يثبِ ت اللاااااااارةية بالساااااااابل الممكنة للتثبيت  -ومحازبيه «هللا

كو  القْااية األساااسااية الْاارور ة زمنذاو وقسد اإلحتراب 
اللاااااااااارةية تسااااااااااتعيد موقعها الذي  وتسااااااااااهيل الساااااااااابيل أمام

اللبنانية  «الجيول»لته الصاااااااراعات والميليلااااااايات واساااااااتح
 على أنواعهاا

الة تأزم والالفت أنه بد  أ   كو  هنالك عند  ل ح   
باقة األمير ساااعود في تذليل من ق لفي لبنا  إساااتحْاااار ل

العناد وإعتماد أساااالوب المرونةيفإ  أصرافا   ثيرة في ساااااحة 
الذي  ا  ما زا  في  يالتالكم الحزبي والسااياسااي في لبنا 

كانت تمتهن اإلساااااااءة للسااااااعود ة على مد  يالعنا ة الرائقة
راب إلى سااااااااااااااانوات أعقبات إنتقاا  لبناا  من ضاااااااااااااااراة اإلحت

على  «إتراق ال ائد»شاااااااااااصىء األما  برعل مْااااااااااامين 
 ̸سااابتمبر 18األمير ساااعود الفيصااال يوم اإلثنين  نحو قراءة

لهذا اإلتراق على المأل وبإحسااااااااااااااا  المحر  1989أيلو  
قراءته لكلمة الملك فهد في  يالغيور على لبنا اوقبل ذلك

يوم السااااابت  «ال ائد»الجلساااااة األولى إلجتماعات مؤتمر
وجاء فيها قو  الملك رحمة  1989تلر ن األو  ̸ كتوبرأ 1

إ  وصنااا  مثاال لبنااا  عااال في  نرااه اللبنااانيو  »هللا عليااه 

جنبااا  إلى جنااسر عبسر تااار   صو اال من الوئااام والتاالخي 
و اااااا  مثااااااال   احتاااااذ  للتعاااااا ش والوفااااااق ال  جوز أ  
يتحو  ألي ساااابر من األسااااباب إلى معترو يتقاتل فيه 

 ا«األشقاءااا
لقد أد  األمير سااااااااعود من أجل لبنا  أكثر مما    
أل  لهااذا الوصن الصااااااااااااااااغير المكااا   كلغيريي وذلااأداي 

األرحر لد  المملكة العربية السعود ة ماضيا  وحاضرا  
 ودائما ا
وعندما  أتي من البحر ن ما  ريد بخصااااااااااااااااوص    

الباااادرة ال يباااة التي أعقبااات اللرتاااة الكر ماااة من الملاااك 
نتمنى  اأشرناي فإننعز ز على نحو ما سلما  بن عبد ال

ت النظر  أ   كو  هاااذا التكر م البحر ني نوعاااا  من لراااس
إلى لبنااااااااا  الااااااااذي ينبض توافقااااااااا  في الحااااااااد األدنى 

  «إتراق ال ائد»و اااراعات في الحد األقصاااى برْااال 
الذي  ات دبلوماساااية األمير ساااعود عنصااارا  فاعال  في 

خير من أجاال ذلااك  راإلتراااقا و سااااااااااااااااتوجااإنجاااز ذلااك 
 التكر م بعدما بات في رحاب رب العالمينا

وعموما  فإ  البحر ن دائما  تسااااااتحْاااااار ما تؤ د    
من خال  بادرة تصاااااادر عنها المعنى األ اااااايل للعالقة 
بين شاااااااااعبيسناولعلنا نتذ ر هنا  يس أ  الملك حمد بن 
ةيساااى رأ  أ  أبلغ تحية  مكن أ  يتْااامنها إساااتبباله 

الملك عبدهللا بن  0102نيسااااااااااااااا   ̸أبر ل 18يوم األحد 
عبدالعز زورحمة هللا عليه لمناساااابة الز ارة التي قام بها 
إلى البحر ن وسااابقت الذ ر  الساااادساااة للبيعةو اااادفت 

 هي تسااااااااااااااااليم الملاااك 2010حز را   ̸يونيو 9األربعااااء 
والذي  «األجرب» بعبدهللا الساااايس التار خي المعروف 

هللا     عود لجاااد الملاااك عبااادهللا واإلماااام تر ي بن عباااد
سااااعود مؤسااااس الدولة السااااعود ة الثانية ا وهذا السااايس 

سنة وجاءت ز ارة  140ظل ود عة لد  البحر ن صوا  
الملك عبدهللا وتساال مه الساايس مناساابة لمْاامو  رسااالة 
رمز ااة في معااانيهااا إلى النظااام اإليراني لكي يترهم أ  
تحرشااااته بالبحر ن لن تجد ه نرعا  أمام  اااالبة العالقة 

 البحر نيةا-د ةالسعو 
عسى ولعل  ستدرو لبنا  تقصيرا  وتكو  احد     

 أجمل ساحاته تحمل إسم األمير سعود الفيصلا

 2016مارس )آذار(  1 -« الشرق األوسط»صحيفة 
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 «اإلمام الثالث» الثاني... «المرشد»
عرفتا خير معرفة الد تور حساااااااااااااان الترابي الذي رحل 

سااااااااااااااانة من  84ن ع 2016 ذار /مار  5يوم السااااااااااااااابت 
األجواء الاادينيااة إلى األجواء الصاااااااااااااااوفيااة في بياات العااائلااة 
وقبيلة البدير ة المرموقة في شاااااارق السااااااودا  إلى الدراسااااااة 
الدينية ثم الرقهية ثم العلمانية بين او ساااااااااارورد في بر  انيا 
والساااااوربو  في فرنسااااااي ثم العمل الساااااياساااااي ومعاناة رص 

وتحم ل خيبات الصروف والسعي الدواب نحو قمة السل ة 
 األمل وتنوع اإلقامات الجبر ةا

و انت لي معه ساااااااااعات من جوالت األفق حو  أمور 
الساااااااااودا  ودو  الجوار والرا  اإلساااااااااالمية ال موحة  لما 
كنتا أزور الخرصوم أو ألقاي خاره السااااااودا  مبتعدا  بكامل 
تااه من خال   الرضاااااااااااااااى أو مابعاادا  باااإلكرايا  مااا أنني عرفس

التي  انت تصاااااااااالني منه وأنا في لند   اااااااااارحات مؤلراته 
التي أع ت قْااااا ا السااااودا   «التْااااامن»كناشاااار لمجلة 

بحلوهااا ومر هااا الكثير من اإلهتمااام الااذي قوباال من إخواننااا 
 ا«أخو إخوا »أهل السودا  بتصنيرهم لي أنني 

في إسااااتمرار  ا  الد تور حساااان واللااااي  حساااان واحدا  
 ما هكذا  في شااااااخص واحد عندما نتحدث معه ونناقلااااااها

ع حاشد أو ِمن على منبر البرلما   كا  وهو يتكلم أمام جمس
 أو عبسر لقاءات فْائية أو إذاةية أو مقابالت  حافيةا

وفي هااذي الثنااائيااة  ااا  واضاااااااااااااااحااا  لي على األقاال أ  
اإلماااااام »الاااااد تور الترابي مساااااااااااااااكو  بركرة أ   كو  هو 

يق وإبن اإلمام «الثالا  في السااااااااااااودا  بعد اإلمام الصاااااااااااادِ 
  ثم الهادي 1959مار   24عبدالرحمن الذي توفي يوم 

السيد محمد عثما  -واإلمام  «األنصار»الذي  قود صائرة 
 -المير ني الااذي ورث دفااة البيااادة بعااد رحياال والاادي اإلمااام

ا وهو من أجاال ذلااك 1968السااااااااااااااايااد علي المير ني عااام 
 ااااامم للمكانة التي يت لع إليها  ااااارة متميزة بحيا  كو  

للجموع التي ليساااااااات أنصااااااااار ة وليساااااااات  «الثالااإلمام »
ختمياااااااة وهي تتوزع على توجهاااااااات تجمع بين األفكاااااااار 
العلمانية والتراث الدينيا ولعله من أجل ذلك تجاوز بكثير 
الحالة التي  ا  عليها حساان البنا في مصاار مقتربا  بعض 
اإلقتراب من سااااااااااااااايد ق ر في البدا ة م ورا  الحقا  را ته 

الدين وروح العصااااااااااااااارا ونراي في هذا  الجامعة بين جوهر
السااااااااااابيل بدأ يتحدث أحيانا  بمرردات أهل الرتو   ير بعيد 

 في ذلك عن النهج الذي سلكه اللي  يوسد القرضاويا

إلى ذلك فإ  الخلفية األاسااااااااار ة له والحْاااااااااور المتميز 
 لعائلته في شااااااااااارق الساااااااااااودا  ثم مصااااااااااااهرته ل  المهدي

شبيقة السيد الصادق  والسيدة و ا  إحد  بنات اإلمام و 
كانت بْاااااااااااااااع نقاط في الت لع ال موح لها وهو من أجل 
ذلااك وإقتناااعااا  منااه بااأنااه قااادر على خو   مااار تجرباااة 

إكتساااااااار من مرحلة العمل بجوار الرئيس  «اإلمام الثالا»
جعرر نميري خبرة التعامل مع عسااااااكر ي السااااااودا  بمعنى 

ة وهو أنه قرأ ما يدور في خاصر أبناء المؤسااااسااااة العسااااكر 
أمر  ا  على درجة من اليساااار  ونه شااااغل منصاااار وز ر 
الخارجية في فترة زمنية  انت الحاجة ماساااااااااااااااة من جانبي 
الرئيس نميري إليها وبهذا التقرب الملااااتروي تقر به المتعمد 
من ضااااااااااااااابااااط واعااادين في الجيش وإعجااااب بعض هؤالء 
بحديثه وبالذات بالمرردات اإلساااااااالمية التي  ساااااااتعملها في 

ه نلااأ نوع من اإلنسااجاما ومناساابة بعد أاخر  أحدث أحاديث
الدبلوماساااااااااااي الترابي إختراقات في أوسااااااااااااط المؤساااااااااااساااااااااااة 
العساااااااااااااااكر ةي أي بما معناي باتت هنالك خلية ترابية داخل 
المؤساااااساااااة ال يدري الرئيس نميري بأمرهاي لكنه في الوقت 

اإلسااااالمية وإلى  «الترابية»نرسااااه منبهر هو الخر بالرا  
جعلتسه فجأة  قرر إعتماد قوانين إساالمية و ْاع درجة أنها 

النهج اإلسااااااااااااالمياا »لهذا التوجه من جانبه  تابا  سااااااااااااماي 
وبدأ  قرِ ب بعض رجا  الدين إلى مجلساااااااهي وهؤالء  «لماذا

تساااااااااااااااببوا بجروة حدثت لد  نميري الذي أنهى العالقة مع 
الد تور الترابيي  ما أنه ذهر بعيدا  في موضاااااااااااااااوع النهج 

ع  ل ما في فنادق الخرصوم اإلساااااااااااااااالمي  حيا صلر جمس
وأساااواقها وم اعمها من زجاجات خمر وجر  تكد س هذي 

ملتقى النيل األبيض  «المقر  »الزجاجات على شااااااااااااااااص  
بالنيل األزرق ورميها في النهر بينما نصاااح البعض ببيعها 
لتجااااااار جنوبيين وتوز ع الثمن على فقراء العااااااا اااااااااااااامااااااة 

أ   ابااالنصااااااااااااااايحااةا  مااخااذ والمحتاااجين الكثر فيهاااا ولم يؤ 
الجنوبيين بدأوا يرو  أ  إعتماد القوانين اإلساااالمية ساااينا  
منهم القصااااااااااص فإزدادوا إبتعادا  عن الحكم وبذلك تعززت 
التوجهات نحو اإلنرصاااااااا  الذي حدث الحقا  إنما في عهد 

 ا«دولة جنوب السودا »الرئيس عمر البلير وقامت 
لى الرئيس نميري بعد اإلنقالب  ير المألوفة صبيعته ع

الاااذي أخاااذي على عااااتقاااه وز ر الااادفااااع الرر ق عبااادالرحمن 
ساااااااوار الذهر بينما نميري في ز ارة إلى الوال ات المتحدةي 
بدأ الد تور الترابي  كثد تأهيل الخلية العسكر ة التي  ا  
م المااادني  كس بااادأ عااادد أفرادهاااا يتزايااادا ثم رأ  في تعث ر الحا

 «نظام مايو»َرف على تساااميته الور ا لنظام نميري المتعا
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وعزوف الرر ق ساااااااااااااااوار الذهر عن البقاء في ذمة البيادة 
د به وهو أ  يبقى بعد إساااااااااااااقاط  نظام » ير ناكا بما تعه 

رئيسااااا  لرترة إنتقالية مدتها ساااانة  ساااالِ م بعدها المقاليد  «مايو
كسم مدنيي أ  هذي فر ااااااااااااااة مؤاتية له لكي  حقق ما  إلى حا

حلم بااه وهو أ   كو  من خال  التيااار تبي ن أنااه مااا زا   
اإلسااااااااااااااالمي الذي بدأ يتمدد في أوساااااااااااااااط صالب الجامعة 
وداخل المؤسااااااسااااااة العسااااااكر ة ثالا األقو اء في السااااااودا  

معا ا  «الختمية»و «األنصار»خصو ا  بعدما وَهَن عظم 
وشجعه على ذلك أ  الجنرا  سوار الذهر وعد و ا  عند 

نرا  عربي يزهد بالساااال ة كلمتهي مسااااجال  بذلك أنه ثاني ج
بعد اللبناني الجنرا  فؤاد شااااااااهاب الذي أبى تجديد رئاسااااااااة 
مْااااامونة له ونأ  بنرساااااه عن الساااااياساااااة تماما  معتزال  في 

 منزلها
كات أجواء التجربة الثور ة اإليرانية إساااااااااتهوت الد تور 
الترابيي و الر اإلعتقاد أنه رسااااااااام لنرساااااااااه دورا  في الحكم 

كما الخميني وبعدي خامنئي ما  «المرشااااااااااااد»  كو  فيه هو
دام بات جاهزا  ل رح نرسااااااااااااه أمام الرأي العام السااااااااااااوداني 

اإلمام الصاااااااااااااااادق »إلى جانر  «اإلمام الثالا»بصااااااااااااااارة 
اإلمااام السااااااااااااااايااد محمااد عثمااا  »األنصاااااااااااااااااري و «المهاادي
الختميا وإفتر  أ  أحاااد حوار ياااهي أي عمر  «المير ني

ظام على أ  البلااايري سااايكو  الوجه العساااكري التنريذي للن
لكن ا «المرشااااد» كو  هو المرجعية الدينية أو  ما أشاااارنا 

البلير لم ترق له ب بيعة الحا  الصيغة وبدأت الحساسية 
بين اإلثنيسن تتراعل وتلتها إنقساااااااااامات في الصاااااااااد فكانت 

باأسااااااااااااااالوب اإلنترااضااااااااااااااااةا وبعادماا إتخاذت  «ثورة اإلنقااذ»
رئيس البلاااااااااير المحكمة الجنائية الدولية قرارا  بأ   سااااااااالِ م ال

نرسااااااااااه إليها وقد الترابي مع الركرة وإلى حد م البة رفيق 
تساااااااااااليم نرساااااااااااه إعتقادا  من الد تور الترابي أنها  «اإلنقاذ»

متكال  على  «المرشاااااد»فر اااااته الذهبية ليكو  بالرعل ذلك 
م والمؤساااااساااااة العساااااكر ة محازبين  كس أ  له داخل حلقات الحا

 لها
ور الترابي أ  وعمال  باااأ اااااااااااااااو  الوفااااء إفتر  الاااد ت

الرئيس البلاااير ساااير  في ما  خص فكرة تساااليم نرساااه إلى 
الجنااااائيااااة الاااادوليااااة أنهااااا مجرد وجهااااة نظر قااااابلااااة لألخااااذ 
ه على الرور بإعتقا  الد تور  والردالكن الرئيس البلااير وج 

عه في سااااجن  مقتبسااااا  بذلك أساااالوب  «كوبر»الترابي ووضااااس
ه بنري ميلااا  ع رلق مؤسااس الرئيس حافظ األسااد الذي وج 

والبعا  الذي ينتساااار إليه األسااااد وبقي في المنرى  الحزب
 ثم بعد وفاته لم  اسمح بدفنه في بلدي سور اا

تكررت عملياااااااة إعتقاااااااا  الترابي والتي راوحااااااات بين 
حكوميةا و اد الرجل الذي إقترب  «إساااااااااتراحة»و «كوبر»

مااااانااااديال »من ثمااااانينااااه من دو  أ   سااااااااااااااااااأم يتحو  إلى 
لقدر سااااار عكس ذلكا فقد تعر القلر لوال أ  ا «سااااوداني

 28شاااااااابيها  بيوم  2016مار  / ذار 5و ا  يوم الساااااااابت 
عناادمااا أا مي على الرئيس جمااا   1970أيلو  /سااااااااااااااابتمبر

عبدالنا ااااار وهو في م ار القاهرة يودع  خر القادة الذين 
شااااااار وا في قمة إسااااااتثنائية دعا إليهاا وبعد أربع ساااااااعات 

له إلى وهو على سااااااااااااااار ري في منزله الذي  نقلوي إليه بد  نقس
المساااااااتلااااااارى أسااااااالم الروح من دو  أ  يتمكن األصباء من 
إنقاااذ األزمااة القلبيااة التي ا ااااااااااااااااابتااه والمثيلااة لألزمااة التي 
أ اااااااااااااااابت الد تور حسااااااااااااااان الترابي وهو  عمل في مكتبه 
لم بأ   كو  بالرعل ذات يوم  موا اااااااااااااااال  على األرجح الحا

 ا«اإلمام الثالا»ااا«المرشد الثاني»
لم و  أسااااااااااالم الروح وهو في المساااااااااااتلااااااااااارى حالما ي  ما حا

ا ولكن 1967يونيو  5عبدالنا ااااااااار بأ  يز ل  ثار هز مة 
هللا على  ةوأخاااااذا رحماااااهللا الاااااذي أع ى هو الاااااذي أراد 

 اإلثنيسنا
 2016مارس )آذار(  10 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 بنكهة صْدرية «غاندية» لا
ولي حائرا  في أمر في الوقت الذي  ساااااتمر المجتمع الد

مساااااااااااااتقبل ساااااااااااااور ا المتوا ااااااااااااال تغييبها عن القمم العربية 
واإلساااااااااااااااالمية وأحدثها قمة إسااااااااااااااا نبو  اليوم و دا  ي وفي 
ار  مصير شعبها وهل إ  الحل هو في سور ا من دو  بل 
ار من دو  سااااااور اي  حاو  العراق لملمة الروضااااااى  أو بلاااااا 

لعدوا  اإليرانية من ا-الناشااااااااااااااائة عن السااااااااااااااانوات األمير ية
واإلحتال  والتدخل في شاااااااااؤونه ونر  أحد قادة الرأي العام 
ل خ وة ضاااااغن تبدو  العراقي السااااايد مقتد  الصااااادر  ساااااجِ 
إساااااتنسااااااخا  جزئيا  لخ وة  ااااادر ة  اخر  حدثت قبل أربعة 

أبر ااال   13واألربعااااء  عقود في لبناااا  الاااذي حلااات أمس
الذ ر  الواحدة واألربعين للحرب المكروهة التي خاضاااااااتها 
حكومة وميليلاااااايات وعصااااااابات على أرضااااااه صوا  ثماني 
ساااااانوات قاسااااااى فيها اللااااااعر اللبناني ما  قاساااااايه منذ أربع 
ساااانوات اللااااعر السااااوري ثم قي ض هللا لهذا البلد المحسااااود 
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بن عبدالعز ز وإخوانه وشاااااااااعر  نجدة أخو ة من الملك فهد
الذي أبقى على جذور  «إتراق ال ائد» بالمملكةي تمثلت 

ابلة للحياةا و لتا الخ وتيسن إذا جاز التو ااايس اللااارةية ق
من الخ وات الراقيااة في التعبير عن اإلعترا  وبااالااذات 
دةي وبساااوء  عندما تْااايق الصااادور باإلدارة الراسااادة والمرساااِ

ن العالقة معهاا  العالقة مع دو  تستوجر المصلحة حاسس
وقبل اإلضاءة على الخ وة الراهنة التي قام بها مقتد  

د القادة الدينو سياسيين األكثر إستنارة والمتميز الصدر أح
ر  عن  يري من رجا  الدين اللااايعة المعا ااار ن  ونه ييساااِ 
س حا  الساااااايد الخر في لبنا  األمين العام  وال  ع ِ ل عكس

حساااان نصاااارهللاي نسااااتحْاااار ما فعله الساااايد  «هللا حزب» ل
موساااااااااى الصااااااااادر قبل أربعة عقود في لبنا ي وِمن قبل أ  

حراكه إلى الحالة الملتِبسااة حيا أ  مصاايري حيا   ينتهي به
أو في ذمة هللا لن  اعرف إال  بعد قيام نظام جديد في  ل 
من ساااااااااور ا وإيرا اا أي بكالم  خر إ  الذين ربما  عرفو  

 مصيري أحياء  حكمو  و تزعمو ا
 انت األزمة  1975في شااااااهر يونيو/حز را  من العام 

ه بالتي هي عليه منذ أكثر السااااياسااااية في لبنا  قر بة اللااااب
من سنة و ا  الوضع األمني يتأرجح بين السيء واألسوأي 
ذلك أ  رموز القرار الحزبي والسااااياسااااي من جهة والسااااعي 
الساااااااااااوري المساااااااااااتتر المت لع إلى التدخل من جهة أاخر ي 
يدفعو  بالبلد نحو المجهو  وال ينجح الساااااااااااااااعي من أجل 

تكليس تلاااااااااااكيل الحكومة التي  ا  مْاااااااااااى شاااااااااااهر على 
ني رشاايد  رامي تلااكيلها و ومها  ا   القا ر السااياسااي السااا
الزةيم الرلساااا يني  اساااار عرفات  اااااحر شااااأ  وحْااااور 
مؤثر في مجر ات القرار السااااااااااياسااااااااااي اللبناني فمار  من 
لة إلى اللبنانيين عبسر التلرز و   خال  توجيه رساااااااااااااااالة م و 

 أعدها وتمت 1975حز را  /يونيو 25اللبناني يوم اإلثنين 
كتاااااابتهاااااا بعاااااد لقااااااء في القصااااااااااااااار الجمهوري مع رئيس 

وأبو  الجمهور ة سااااااليما  فرنجية وبحْااااااور  ااااااالح خلد
إ اد  والساااااارير السااااااعودي محمد منصااااااور الرميح والساااااارير 

إ  إساااتقرار لبنا  »المصاااري أحمد ل ري متوليي أكد فيها 
هو إسااااتقرار الثورة الرلساااا ينيةي وإ  التعا ش بين ال وائد 

ورة إلى تحبيقه في فلساااااااااااا ين الغدا إ  هو ما تسااااااااااااعى الث
الرلس ينية  كمن في  -الحرا  على معادلة األخو ة اللبنانية

إحترام الثورة الرلساااا ينية الساااايادة اللبنانية إحتراما  ال تحر ظ 
فياااه وال إبهاااامي وإقرار لبناااا  بحق الثورة في الوجود على 
أرضاااااااااااااااااه ضااااااااااااااامن اإللتزام نصاااااااااااااااااا  وروحاااا  بااااإلترااااقياااات 

وب بيعااااااااة الحااااااااا  أورد عرفااااااااات بعض ا «اااالمعقودة

المرردات الوجاادانيااة في رسااااااااااااااااالتااه هااذي مثاال قولااه خاااتمااا  
ح »الرسااااااااالة التي إسااااااااتغرقت تالوتها أربعين دقيقة  فلنمسااااااااَ

الدمع عن  ل عين ولنبِني فلساااااا ينيين ولبنانييني  اااااارحا  
 ا«َعَلمَا من المحبة المتباَدلة نباهي به شعوب األر ااا

عرفات حليس شااايعة لبنا ي أو فلنقل يومها أ ْاااا   ا  
األكثر ة في ال ائرة التي  ا  السااايد موساااى الصااادر حر و 
فيهاا مسااااااااااااااااألة الحرما  ووجد في عرفات حليراا  له يدرب 

التي أصلقها الصااااااااااااااادري على  «حر ة المحرومين»كوادر 
إسااتعما  السااالحا و مكن القو  إ  هذا التوجه  ا  الدافع 

 لكي تمار  هذا الدور إنما مع إلى الثورة الخمينية الحقا  
الجمهور اللااااااااااااااايعي اللبناااني باادال  من عرفااات وفصااااااااااااااايلااه 

إنما  «هللا حزب»وهنا  ا  إنلاء ا «فتح»األساسي حر ة 
من دو  إلغاء ما بدأي موسااااااااااى الصاااااااااادر وشااااااااااجع الرئيس 
والراحل  حافظ األساااد هذا التوجه وبحيا تراهم مع النظام 

حصاااااااته في المحين  «أمل»اإليراني على أ  تكو  حر ة 
اللاايعي اللبنانيي وأ   ختار هو َمن يتزعم الحر ة بل وأ  
تبقى خاره الو اااا ة اإليرانيةا وبموجر هذي المحا اااصاااة 

ومن من قاة  بادا اة الوجاه اللااااااااااااااايعي «أمال»الثناائياة تزع م 
بعلبك  السيد حسين الحسيني الذي ترأ  البرلما  اللبناني 

حر ة التي باتت ساااااااانوات ثم أاقصااااااااي عن ترا  ال 8لرترة 
 في عهدة األستاذ نبيه بري الرئيس الدائم للبرلما  اللبنانيا
هذا التحالد بين موساااااااى الصااااااادر والثورة الرلسااااااا ينية 
ل ورقة ضااااااااااغن في يديي لكنه  ما الصاااااااااادري الخر  شااااااااااك 
مقتااد  الصاااااااااااااااادر لم  ساااااااااااااااتعماال الورقااة  مااا إساااااااااااااااتعمااا  

في لبنا  لورقة اللااااااااأ  القوي عسااااااااكر ا  الذي  «هللا حزب»
 ملكها وما فعله موسااااااى الصاااااادر هو أنه وفي لحظة  أ  
من التداةيات الناشاااااااااااائة عن تعقيدات رموز العمل الحزبي 
والساااياساااي والتدهور المر ع للوضاااع األمني فاجأ اللبنانيين 

ه في الثاااانياااة بعاااد ظهر يوم الجمعاااة  يونيو  27باااأناااه توجااا 
-الساااااااااياساااااااااية -وكا  مْاااااااااى على األزمة اللبنانية1975
ترجير ة علرة أسابيع  إلى مسجد الكلية العاملية ال-الدمو ة

بن الخ اااب في من قااة أكثر ااة  الواقعااة في شااااااااااااااااارع عمر
نة و ا  أو  رئيس حكومة للبنا  المسااتقل  سااكانها من السااا
ر ا  الصاااااالح من هؤالء السااااااكا  حامال  بيد حقيبة وباليد 
األاخر  ةباءتهي وجلس في إحد  زوا ا المساااااااااااااااجد ومعه 

يه وكما جلسة مقتد  الصدر داخل الخيمة أربعة من معاون
صوا  يوم الخميس  نااتا »بعااد أربعين سااااااااااااااانااة   قو  لهما

أتلقى شاااكاو  الرجا  وأسااامع بكاء األرامل واليتامىا وعلى 
م النومي فإ  القصااااد  ر م أني سااااعيتا جهدي ولم أذق َصعس
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لم يهدأ واألوضاع تزداد سوءا  فقررتا في الثانية بعد ظهر 
وأ وم حتى اللهادة أو حتى تعود البالد  اليوم أ  أعتصم

إلى حالتها ال بيعيةا وقد وَدعتا والدتي وزوجتي وأصراليي 
لمجرد أ  ا «وجئتا أ ااااالي  إلى هللا أ  ينقذ هذا الوصنااا

ذاع نبأ إعتصااااااام الساااااايد موسااااااى الصاااااادر من خال  ملذ  
المساااااااااجد بدأ تدف ق المواصنين إلى المسااااااااجد وجاء أ ْااااااااا  

نية رشاااايد  رامي و ااااائر سااااالم وعبد أق اب ال ائرة  السااااا
وشااااااااغلوا منصاااااااار رئاسااااااااة الحكومة مرات عدة   هللا اليافي

وإفترشااااااااوا األر  مع بعض رموز العمل السااااااااياسااااااااي من 
المسااااااااااايحيين حوله بعدما عانقوي وبار وا خ وته السااااااااااالمية 
وحر ااااااه على رد  ل شااااااخص  قترب من المسااااااجد ومعه 

 –تصااااااامه على حد قوله لحرا  إع -أل  حر تنا»سااااااالح 
ساااالمية فهم شااااو هوا ساااامعة السااااالح وحاجتنا إلى السااااالحي 

 ا«فقتلوا األبر اء
ت و  اإلفاضاااااة في الحديا عن الخ وة اإلعتصاااااامية 
الصدر ة األاولى التي حر زتني  أحد الذين توجهوا في حينه 
إلى مساااااااااااجد العاملية لمبار ة هذا التصااااااااااارف اإلحتجاجي 

ال  أخذ به سااااايدها  الراقي من سااااايد ال ائرة زمنذاو و يس
جعلني أساااااتحْااااار  ا اااااعوبةا فمفي الزمن الراهن األكثر 

بعد أربعة عقود حدوثها أ  خ وة السااااااااااااااايد العراقي  انت 
بالرقي نرسااااااه ِعلسما  بأنه ال ينقصااااااه السااااااالح وال العصاااااابية 
المذهبية المتوفرة لد  الساااااااايد الراهن لل ائرة اللاااااااايعية في 

ل ورقة اإلعتصام لبنا ا ولكن السيد مقتد  الصدر  ستعم
السااالمي ألنه  ما الصااادري اللبناني السااايد موساااى الصااادر 

ال  اِلرس أحد م إلى أخيه بالسالح » أخذا  بقو  رسو  هللا 
 اكم«ا لعل اللي ا  ينزع في يديي فيقع في حررة من النار

 ميال  في مسااااااااااألة ورقة الْااااااااااغن القادر  ل منهما على 
روا وال »ا  إسااااااااتعمالها إلى األخذ بقو  الرسااااااااو  أ ْاااااااا  سااااااااِ 

روا وال تانرِ روا روا وبلِ  وهذا  مكن تلم سه في إعتصام ا «تعسِ 
المن قة »الصااادري العراقي السااايد مقتد  داخل خيمته في 

بعدما تلم سااااناي في إعتصااااام الصاااادري اللبناني  «الخْااااراء
السااااااااايد موساااااااااى داخل المساااااااااجدي ول الما تمنيناي وما زلنا 

ال تبقى ال ائرة موضاااااع نتمنى أ   أخذ به السااااايد حسااااان ف
الخلاااااااية منها وهي التي بأسااااااالوب الصااااااادر يسن مقتد  بعد 
موسااااى موضااااع الخلااااية من جانبهما عليهاا وهما من هذا 

الترجمة  «النرس العظيمة»المن ق إسااااااااااااااتحْاااااااااااااارا تجربة 
العربية للقر  اندي والمهاتما  الذي حقق قبل مئة سااااااااااااانة 

والصاايام بالمقاومة الساالمية عن صر ق الالعند والمقاصعة 
واإلعتصاااااااااام والعصااااااااايا  المدني ثورة إجتماةية في الهندي 

بعاادمااا لم  منعااه التعلم في بر  ااانيااا والتخره منهااا محاااميااا  
والتعاو  الحقا  معهاي من أ   قاوم إساااااااااااااااتعماري بالمقاومة 
س نظر ة  الساااااااااااااالمية واإلعتصااااااااااااااام لبالدي بالعند و ؤسااااااااااااااِ 
 الالعند التي هي أمْاااااااااااى من الصاااااااااااوار   على أنواعها
وبالذات الباليساااااااااتية التي يراها المرشاااااااااد علي خامنئي أنها 

 أمْى من الحوارا
ذات النكهة الصااااااااااااادر ة الثانية مع  « اند ة» لوبهذي ا

الساااااااااااااااياد مقتاد  نر  مالمح الخالص وإ س باالتادره للعراق 
ني -العربي اللاايعي المساايحيي وأ  الخالص للبنا   -السااا

ر ة األاولى مع  ساااج ل خ وة نوةية في ضاااوء النكهة الصااادس
السااااايد موساااااىا ما أكثر الِعَبر وأقل اإلعتبارااا وما أحوه 
سور ا إلى مثل هاتيسن النكهتيسن لكي تعود رقما  في الملهد 
العروبي وحاضااااااااااااااارة في القمم العربية واإلساااااااااااااااالمية  تلك 

 المنعقدة اليوم في الرحاب اإلس نبوليةا
 2016أبريل )نيسان(  5 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 لو يقتدي السيد حسن بمقتدى
في الوقت الذي  ساااااتمر المجتمع الدولي حائرا  في أمر 
مساااااااااااااتقبل ساااااااااااااور ا المتوا ااااااااااااال تغييبها عن القمم العربية 

 14واإلسااااالمية وأحدثها  انت قمة إساااا نبو  يوم الخميس 
 ي وفي مصااااااير شااااااعبها وهل إ  الحل هو في 2016أبر ل 

ار من دو   ار أو بلااااا  ساااااور اي  حاو   ساااااور ا من دو  بلااااا 
 -العراق لملمة الروضااااااى الناشاااااائة عن الساااااانوات األمير ية

اإليرانية من العدوا  واإلحتال  والتدخل في شااااااااااااااؤونه رأيسنا 
ل  أحد قادة الرأي العام العراقي السااايد مقتد  الصااادر  ساااجِ 
خ وة ضاااغن تبدو إساااتنسااااخا  جزئيا  لخ وة  ااادر ة  اخر  

حلت يوم األربعاء حدثت قبل أربعة عقود في لبنا  الذي 
أبر ل الذ ر  الواحدة واألربعين للحرب المكروهة التي  13

خاضاتها حكومة وميليلايات وعصاابات على أرضاه صوا  
ثماني ساااانوات قاسااااى فيها اللااااعر اللبناني ما  قاساااايه منذ 
أربع ساااااااااااانوات اللااااااااااااعر السااااااااااااوري ثم قي ض هللا لهذا البلد 

عز ز وإخوانه بن عبدال المحسود نجدة أخو ة من الملك فهد
الذي أبقى  «إتراق ال ائد» بوشاااااااااااااااعر المملكةي تمثلت 

على جذور اللرةية قابلة للحياةا و لتا الخ وتيسن إذا جاز 
التو يس من الخ وات الراقية في التعبير عن اإلعترا  
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دةي  وبالذات عندما تْاايق الصاادور باإلدارة الراساادة والمرسااِ
ن العالقة وبسااوء العالقة مع دو  تسااتوجر المصاالحة حا  سااس

 معهاا
وقبل اإلضاءة على الخ وة الراهنة التي قام بها مقتد  
الصدر أحد القادة الدينو سياسيين األكثر إستنارة والمتميز 
ر  عن  يري من رجا  الدين اللااايعة المعا ااار ن  ونه ييساااِ 
س حا  الساااااايد الخر في لبنا  األمين العام  وال  ع ِ ل عكس

نسااااتحْاااار ما فعله الساااايد  حساااان نصاااارهللاي «هللا حزب» ل
موساااااااااى الصااااااااادر قبل أربعة عقود في لبنا ي وِمن قبل أ  
ينتهي به حراكه إلى الحالة الملتِبسااة حيا أ  مصاايري حيا  
أو في ذمة هللا لن  اعرف إال  بعد قيام نظام جديد في  ل 
من سااااااااااااااور ا وإيرا ااأي بكالم  خر إ  الذين ربما  عرفو  

  امصيري أحياء  حكمو  و تزعمو 
 انت األزمة  1975حز را  من العام /في شااااااااااهر يونيو

السااااياسااااية في لبنا  قر بة اللاااابه بالتي هي عليه منذ أكثر 
من سنة و ا  الوضع األمني يتأرجح بين السيء واألسوأي 
ذلك أ  رموز القرار الحزبي والسااااياسااااي من جهة والسااااعي 
الساااااااااااوري المساااااااااااتتر المت لع إلى التدخل من جهة أاخر ي 

بالبلد نحو المجهو  وال ينجح الساااااااااااااااعي من أجل  يدفعو  
تلاااااااااااكيل الحكومة التي  ا  مْاااااااااااى شاااااااااااهر على تكليس 
ني رشاايد  رامي تلااكيلها و ومها  ا   القا ر السااياسااي السااا
الزةيم الرلساااا يني  اساااار عرفات  اااااحر شااااأ  وحْااااور 
مؤثر في مجر ات القرار السااااااااااياسااااااااااي اللبناني فمار  من 

لة إلى ا للبنانيين عبسر التلرز و  خال  توجيه رساااااااااااااااالة م و 
أعدها وتمت  1975حز را  /يونيو 25اللبناني يوم اإلثنين 

كتاااااابتهاااااا بعاااااد لقااااااء في القصااااااااااااااار الجمهوري مع رئيس 
وأبو  الجمهور ة سااااااليما  فرنجية وبحْااااااور  ااااااالح خلد

إ اد  والساااااارير السااااااعودي محمد منصااااااور الرميح والساااااارير 
ار لبنا  إ  إساااتقر »المصاااري أحمد ل ري متوليي أكد فيها 

هو إسااااتقرار الثورة الرلساااا ينيةي وإ  التعا ش بين ال وائد 
هو ما تساااااااااااااااعى الثورة إلى تحبيقه في فلسااااااااااااااا ين الغداإ  

الرلس ينية  كمن في  -الحرا  على معادلة األخو ة اللبنانية
إحترام الثورة الرلساااا ينية الساااايادة اللبنانية إحتراما  ال تحر ظ 

بحق الثورة في الوجود على  فياااه وال إبهاااامي وإقرار لبناااا 
أرضاااااااااااااااااه ضااااااااااااااامن اإللتزام نصاااااااااااااااااا  وروحاااا  بااااإلترااااقياااات 

وب بيعااااااااة الحااااااااا  أورد عرفااااااااات بعض ا «المعقودةااا
المرردات الوجاادانيااة في رسااااااااااااااااالتااه هااذي مثاال قولااه خاااتمااا  

ح »الرسااااااااالة التي إسااااااااتغرقت تالوتها أربعين دقيقة  فلنمسااااااااَ
 اااااارحا  الدمع عن  ل عين ولنبِني فلساااااا ينيين ولبنانييني 

 ا«َعَلمَا من المحبة المتباَدلة نباهي به شعوب األر ااا
يومها أ ْاااا   ا  عرفات حليس شااايعة لبنا ي أو فلنقل 
األكثر ة في ال ائرة التي  ا  السااايد موساااى الصااادر حر و 
فيهاا مسااااااااااااااااألة الحرما  ووجد في عرفات حليراا  له يدرب 

التي أصلقها الصااااااااااااااادري على  «حر ة المحرومين»كوادر 
تعما  السااالحا و مكن القو  إ  هذا التوجه  ا  الدافع إساا

إلى الثورة الخمينية الحقا  لكي تمار  هذا الدور إنما مع 
الجمهور اللااااااااااااااايعي اللبناااني باادال  من عرفااات وفصااااااااااااااايلااه 

إنما  «هللا حزب»وهنا  ا  إنلاء ا «فتح»األساسي حر ة 
من دو  إلغاء ما بدأي موسااااااااااى الصاااااااااادر وشااااااااااجع الرئيس 

حافظ األساااد هذا التوجه وبحيا تراهم مع النظام والراحل  
حصاااااااته في المحين  «أمل»اإليراني على أ  تكو  حر ة 

اللاايعي اللبنانيي وأ   ختار هو َمن يتزعم الحر ة بل وأ  
تبقى خاره الو اااا ة اإليرانيةا وبموجر هذي المحا اااصاااة 

ومن من قاة  بادا اة الوجاه اللااااااااااااااايعي «أمال»الثناائياة تزع م 
د حسين الحسيني الذي ترأ  البرلما  اللبناني بعلبك  السي

ساااااااانوات ثم أاقصااااااااي عن ترا  الحر ة التي باتت  8لرترة 
 في عهدة األستاذ نبيه بري الرئيس الدائم للبرلما  اللبنانيا
هذا التحالد بين موساااااااى الصااااااادر والثورة الرلسااااااا ينية 
ل ورقة ضااااااااااغن في يديي لكنه  ما الصاااااااااادري الخر  شااااااااااك 

ساااااااااااااااتعماال الورقااة  مااا إساااااااااااااااتعمااا  مقتااد  الصاااااااااااااااادر لم  
في لبنا  لورقة اللااااااااأ  القوي عسااااااااكر ا  الذي  «هللا حزب»

 ملكها وما فعله موسااااااى الصاااااادر هو أنه وفي لحظة  أ  
من التداةيات الناشاااااااااااائة عن تعقيدات رموز العمل الحزبي 
والساااياساااي والتدهور المر ع للوضاااع األمني فاجأ اللبنانيين 

ه في الثاااانياااة بعاااد ظه يونيو  27ر يوم الجمعاااة باااأناااه توجااا 
 -السااااااااااياسااااااااااية -وكا  مْااااااااااى على األزمة اللبنانية1975
الترجير ة علرة أسابيع  إلى مسجد الكلية العاملية -الدمو ة

بن الخ اااب في من قااة أكثر ااة  الواقعااة في شااااااااااااااااارع عمر
نة و ا  أو  رئيس حكومة للبنا  المسااتقل  سااكانها من السااا

يد حقيبة وباليد ر ا  الصاااااالح من هؤالء السااااااكا  حامال  ب
األاخر  ةباءتهي وجلس في إحد  زوا ا المساااااااااااااااجد ومعه 
أربعة من معاونيه وكما جلسة مقتد  الصدر داخل الخيمة 

صوا  يوم الخميس  نااتا »بعااد أربعين سااااااااااااااانااة   قو  لهما
أتلقى شاااكاو  الرجا  وأسااامع بكاء األرامل واليتامىا وعلى 

م النومي فإ   القصااااد ر م أني سااااعيتا جهدي ولم أذق َصعس
لم يهدأ واألوضاع تزداد سوءا  فقررتا في الثانية بعد ظهر 
اليوم أ  أعتصم وأ وم حتى اللهادة أو حتى تعود البالد 
إلى حالتها ال بيعيةا وقد وَدعتا والدتي وزوجتي وأصراليي 
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لمجرد أ  ا «وجئتا أ ااااالي  إلى هللا أ  ينقذ هذا الوصنااا
ن خال  ملذ  ذاع نبأ إعتصااااااام الساااااايد موسااااااى الصاااااادر م

المساااااااااجد بدأ تدف ق المواصنين إلى المسااااااااجد وجاء أ ْااااااااا  
نية رشاااايد  رامي و ااااائر سااااالم وعبد  أق اب ال ائرة السااااا

وشااااااااغلوا منصاااااااار رئاسااااااااة الحكومة مرات عدة   هللا اليافي
وإفترشااااااااوا األر  مع بعض رموز العمل السااااااااياسااااااااي من 
المسااااااااااايحيين حوله بعدما عانقوي وبار وا خ وته السااااااااااالمية 

ر ااااااه على رد  ل شااااااخص  قترب من المسااااااجد ومعه وح
 –على حد قوله لحرا  إعتصااااااامه  -أل  حر تنا»سااااااالح 

ساااالمية فهم شااااو هوا ساااامعة السااااالح وحاجتنا إلى السااااالحي 
 ا«فقتلوا األبر اء

ت و  اإلفاضاااااة في الحديا عن الخ وة اإلعتصاااااامية 
الصدر ة األاولى التي حر زتني  أحد الذين توجهوا في حينه 

مساااااااااااجد العاملية لمبار ة هذا التصااااااااااارف اإلحتجاجي  إلى
الراقي من سااااايد ال ائرة زمنذاو و يس ال  أخذ به سااااايدها 
في الزمن الراهن األكثر  اااااااااااعوبة حسااااااااااان نصااااااااااارهللا التي 

جعلني  اموساااااااااىا فمإقتبساااااااااها السااااااااايد مقتد  من السااااااااايد 
أستحْر بعد أربعة عقود حدوثها أ  خ وة السيد العراقي 

لسما  بأنه ال ينقصااااااااااااه السااااااااااااالح وال كانت بالرقي نرسااااااااااااه عِ 
العصااااااااااااااابية المذهبية المتوفرة لد  السااااااااااااااايد الراهن لل ائرة 
اللااااايعية في لبنا ا ولكن السااااايد مقتد  الصااااادر  ساااااتعمل 
ورقة اإلعتصاااام السااالمي ألنه  ما الصااادري اللبناني السااايد 

رس أحد م »موسااااى الصاااادر  أخذا  بقو  رسااااو  هللا  ال  الااااِ
ي ا  ينزع في يديي فيقع في إلى أخيه بالسااااااااالح لعل اللاااااااا

كما  ميال  في مساااااااااااألة ورقة الْاااااااااااغن ا «حررة من النار
القادر  ل منهما على إسااااتعمالها إلى األخذ بقو  الرسااااو  

روا وال تانرِ روا»أ ْااا   روا وبلااِ  روا وال تعسااِ  وهذا أمكننا ا « سااِ 
تلم سااااه في إعتصااااام الصاااادري العراقي الساااايد مقتد  داخل 

كخ وة تلتهااا خ وات  «ة الخْاااااااااااااااراءالمن قاا»خيمتااه في 
داخل البرلما ي بعدما تلم ساااااااااااناي في إعتصاااااااااااام الصااااااااااادري 
اللبناني الساااايد موسااااى داخل المسااااجدي ول الما تمنيناي وما 
زلنا نتمنى أ   أخذ به السااااااااااااااايد حسااااااااااااااان فال تبقى ال ائرة 
موضااع الخلااية منها وهي التي بأساالوب الصاادر يسن مقتد  

هما عليهاا وهما من بعد موسااااى موضااااع الخلااااية من جانب
الترجمة  «النرس العظيمة»هذا المن ق إساااااتحْااااارا تجربة 

العربية للقر  اندي والمهاتما  الذي حقق قبل مئة سااااااااااااانة 
بالمقاومة الساالمية عن صر ق الالعند والمقاصعة والصاايام 
واإلعتصاااااااااام والعصااااااااايا  المدني ثورة إجتماةية في الهندي 

التخره منهااا محاااميااا  بعاادمااا لم  منعااه التعلم في بر  ااانيااا و 

والتعاو  الحقا  معهاي من أ   قاوم إساااااااااااااااتعماري بالمقاومة 
س نظر ة  الساااااااااااااالمية واإلعتصااااااااااااااام لبالدي بالعند و ؤسااااااااااااااِ 
الالعند التي هي أمْاااااااااااى من الصاااااااااااوار   على أنواعها 
وبالذات الباليساااااااااتية التي يراها المرشاااااااااد علي خامنئي أنها 

 أمْى من الحوارا
لنكهة الصااااااااااااادر ة الثانية مع ذات ا « اند ة» لوبهذي ا

الساااااااااااااااياد مقتاد  نر  مالمح الخالص وإ س باالتادره للعراق 
ني -العربي اللاايعي المساايحيي وأ  الخالص للبنا   -السااا

ر ة األاولى مع  ساااج ل خ وة نوةية في ضاااوء النكهة الصااادس
السااااااااايد موساااااااااى و مكن أ  يتكرر الخالص لو أ  السااااااااايد 

 حسن نصرهللا  قتدي بالسيد مقتد ا
كثر الِعَبر وأقل اإلعتبارااا وما أحوه ساااااااااور ا إلى ما أ

مثل هاتيسن النكهتيسن لكي تعود رقما  في الملاااااااااااهد العروبي 
 وحاضرة في القمم العربيةا

 2016أبريل )نيسان(  22 بتاريخ« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

ار في جيب بوتين..   بشَّ
 وبوتين في جيب نتنياهو

 ة للحكومة اإلساااااااااارائيلية التي بعد الجلسااااااااااة االسااااااااااترزاز 
أبر ل  17عقدها في هْااااااااااااااابة الجوال  المحتلة يوم األحد 

رئيساها نتنياهوي توجه هذا المساترز أمتيسن  2016ونيساا   
ومعهما بعض أ حاب الْمير من المجتمع الدوليي إلى 
موساااااااااااااااكو للتحااادث مع الحليس األكثر تادخال  في المحناة 

 .السور ة فالد مير بوتين
ر بة وتجعلنا نرتر  أ  بوتين هو فعال  بوجهيسن ز ارة م

اإلسااااااارائيليا وهو لو  ا   - في موضاااااااوع الصاااااااراع العربي
اري لكا  اتخذ وقرة ولو بصايغة  ا للنظام البلا  حلير ا مخلصا 
د  ل عقس ار األساااااد الذي شاااااك  تصااااار ح لمصااااالحة الرئيس بلااااا 
االجتماع الحكومي اإلساااااااااارائيلي في أر  سااااااااااور ة محتلة 

لااااه  ااااا  مجرد المز ااااد من ا إلحراه لااااهي حيااااا إ  رد ِفعس
تصاااااار حات خجولة لمسااااااؤولين وتنظيرات مخجلة لمنظِ ر ن 
 ير قابلة لتخفيس حدة الصااادمة الناشااائة عن تلك الخ وة 

 .االسترزاز ة
د تلااااك  د عقااااس وفي تقااااديرنااااا إ  نتنياااااهو هو الااااذي تعماااا 



230 

 

الجلسااااااااااة علااااااااااية ز ارته إلى موسااااااااااكو بغر  اإل حاء أ  
ص على عالقة جيدة مع إساااااارائيل أكثر الرئيس بوتين حر 

اريي ذلك أ  هنالك  قوة من عالقته المر بة مع النظام البلاا 
مليو  روسااي يهودي ساابق أ  هاجروا إلى إساارائيل وهؤالء 

وعند  . صااااااااااااااا ر و  إلى جانر الت رف الذي  مثله نتنياهو
االختيار فإ  هؤالء ساااااايقولو  في لحظة اتخاذ موقد إنهم 

 .ليكود ااااة خيااااارهم وليساااااااااااااااااات البوتينيااااةمع نتنياااااهو وإ  ال

وبالمقابل ليس هنالك مثل هذا المليو  في ساااااااااااااااور ا وإنما 
بْاااااااااعة ألوف ساااااااااور ين من خر جي الجامعات الروساااااااااية 
وبْااااعة ألوف رو  من الجنود والخبراء أتوا لنجدة النظام 
الذي يراهن بوتين وقبله إيرا  الخامنئية عليهي لن يبقوا في 

اري وساااايلقى هؤالء على سااااور ا عند انصااااراف النظ ام البلاااا 
األرجح ما لبيه نظراء لهم  انوا في مصاااااارم حيا إنه بعد 
أ  توفي الرئيس جما  عبد النا ااااااااااااااار بادر ور ثه الرئيس 
أنور الساااادات إلى ترحيلهم أذ  ترحيل ومن دو  أ   كو  
في اساات اعة الكرملين اللاايوعي العظيم اللااأ  زمنذاو أ  

اي ثم بادأ ذلاك ا  .لكرملين ذبولاه إلى أ  تهااو   رعال شااااااااااااااايئا 

ما هو أشااااااااااااااد إيالم ا على النرس السااااااااااااااور ة أ  نتنياهو لم 
 كتِد بالذي َفَعله وقاله فوق الهْااااااااااااااابة وإنما  رري تثبيت ا 
داخل قصاااااااار الكرمليني وبذلك بدا أنه يزور موسااااااااكو لهذا 
الغر ي ولكي يوحي باااأ  لقااااء الكرملين باااالرئيس بوتين 

الهْبة السور ة المحتلةي بل هو تتمة لجلسة الحكومة في 
بتساااااو ة أو »إنه زاد االساااااترزاز اساااااترزاز ا بقوله أمام بوتينا 

من دو  تسااااااااو ة سااااااااتبقى هْاااااااابة الجوال  تحت الساااااااايادة 
ي ومن دو  أ  يهدئ الرئيس المْااايس بوتين «اإلسااارائيلية

أ  أسباب »من فظاظة ضيره الرظ مكتفي ا بتبر ر خال ة 
اإلساارائيلية المكثرة تعود  -اللقاءات واالتصاااالت الروسااية 

 25إلى الوضااااع  ير البسااااين في المن قة وحلو  الذ ر  ا
 .«الساااااااااااااااتئنااااف عالقااااتناااا الااادبلومااااساااااااااااااااياااة في هاااذا العاااام

 :وثمة تسااالت

أليست المناسبة الملار إليها فر ة أمام الرئيس بوتين 
 لااكااي يااناااااااادد باامااااااااا فااعاالااااااااه نااتاانااياااااااااهااو ثاام باامااااااااا قااااااااالااااااااه؟

نياهو ا  حاب وفد وهل حلو  هذي الذ ر  تت لر من نت
عسااااكري أمني إلى موسااااكو ال عالقة له بالدبلوماسااااية من 
بين أعْاااااااائه وز ر الهجرة الروساااااااي األ ااااااال والذي  مثل 
 المليو  روساااااااااااااااي يهودي ومعظمهم ال يتحاادث بااالعبر ااة؟

وهل تت لر حلو  الذ ر  سااااااااااااكوت بوتين عن موقد من 
جانر نتنياهو يتعار  مع قرار دولي أقر  رملين االتحاد 

لسوفياتي  ما سائر دو  العالم ومن قبل أ   راجأ اللعر ا

ر  الروساااي بأ  رئيساااهم  ير المتواز  بور س يلتساااين نصااا 
أحد نبهاء المخابرات الساااااااااااااااوفياتية فالد مير بوتين خليرة 
مااأمو  الجاااناار لااه بحيااا يابقي أسااااااااااااااارار وملرااات الحببااة 
اليلتسااااااينية في الخزائن الساااااار ةي وهذا ما فعله بوتين رئيس 

سااااااااااااااان ا لحكومة ثم بوتين رئيس الدولةي حيا  ا  عند حا
اختيار يلتسين لها والقرار الدولي الذي نلير إليه هو قرار 

الذي  ااااااااااااااا ه مندوب بر  انيا اللورد  242مجلس األمن 
كارادو  ونص  على انساااااااااااااااحاب القوات اإلسااااااااااااااارائيلية من 

يونيو وحز را    5األراضاااااااااااااااي العربياااة التي احتلتهاااا يوم 
إساااااااااارائيل تذرعت وال تزا  للساااااااااانة التاسااااااااااعة ا لكن 1967

واألربعين باحتالالت واعتاداءات وتدمير بيوت ورمي فتياة 
ر م « األراضااااي»بد   «أرا »وفتيات في األسااااري بكلمة 

ترساير  اائغ القرار بأ  النص  عني األراضاي  لها وليس 
بعْااااااهاا ولكنه المراو ة البر  انية في صبعتها الثانية بعد 

ة بتساااليم فلسااا ين العربية للصاااهاينة بموجر األولى المتمثل
وعاااااد اللورد الخر  رثر بلرورا وعلى أساااااااااااااااااااا  هااااااتيسن 
له االسااااترزازي المتمثل بالجلسااااة  المراو تيسن بنى نتنياهو ِفعس
الحكومية في الهْاابة السااور ة العربية المحتلةي ثم بتوقيت 
ز ارته إلى موساااااااكو وتردادي وهو في الكرملين الكالم الذي 

 .هو في الهْبةقاله و 
ستكماال  للتسااالت  ستغرب المرء هذي الروح الر اضية إ

اي وأ   ل  ااا  باااهتاا  من الجاااناار العربيي و يس أ  رد الِرعااس
 2016أبر ل  21مجلس الجامعة الذي عقد يوم الخميس 

دورة  ير عاااد ااة على مساااااااااااااااتو  المناادوبين الاادائمين أدا  
إسااارائيل  اعتبر بكل وضاااوح أ  فرس »الرعل اإلسااارائيلي و

لقوانينها وسااااال اتها وإدارتها في مرترعات الجوال  الساااااوري 
المحتل هو إجراء الغ وباصل و ير ذي أثر قانونيي  ما 
ا لقراري مجلس األمن  أ  تلك اإلجراءات تمثِ ل خرق ا فاضح 

ي إضاااافة إلى القرارات 1973لعام  338و 1967لعام  242
عامة لألمم األاخر  ذات الصاااااااالة الصااااااااادرة عن الجمعية ال

المتحدة والرأي االساااااااتلااااااااري الصاااااااادر عن محكمة العد  
وإلى ذلااك  ل د «ا في هااذا اللااااااااااااااااأ  2004الاادوليااة عااام 

المجلس مصاااار التي تترأ  القمة العربية والعْااااو العربي 
في مجلس األمن واألمين العااااام للجااااامعااااة العربيااااة نبياااال 
العربي بإجراء االتصاااااااااالت والملاااااااااورات مع األمين العام 

ألمم المتحاادة بااا   ي مو  ورئيس مجلس األمن والاادو  ل
األعْاااااااااااااء فيه من أجل اتخاذ الخ وات الالزمة لمواجهة 
 .هااااااااذي االساااااااااااااااااتااراازازات واالنااتااهاااااااااكااااااااات اإلسااااااااااااااااارائااياالاايااااااااة

الذي  ْاااااااااايس إلى هلاااااااااااشااااااااااة هذا الموقد أ   اااااااااااحر 
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اريي ليس من ضااامن الملاااار ين  الجوال ي أي النظام البلااا 
وأ  مجلس الجااامعااة  ااا   في االجتماااع العربي التنااديااديي

ا  اااحبه  ائرا  ما أ   اااحر  اااحبهي  كمن  بيم مولد 
أي الرئيس بوتيني  ا   سااااااااااامع من زائري الرظ نتنياهو من 
له الجوالني ما  عكس ان باع ا بأ  البيصاار  الكالم حو  ِفعس
اري في جيسبه وال  مانع  الروسي المرتاح إلى أ  النظام البل 

ر نااتاانااياااااااااهااوفااي أ   ااكااو  هااوي أي بااوتااياان  .ي فااي جاايااااااااس

وثمة نق ة أاخر  الفتة وهي أنه عندما  صااااا حر نتنياهو 
معه قائد السااالح الجويي فهذا  عني أ  إساارائيل تر د على 
األرجح بعض ال ائرات الروسااية المت ورة تْاايرها إلى ما 
تملكه من صائرات أمير يةا والغر  من ذلك هو التع يل 

ومعها إيرا  لتوجيه النهائي ألي احتما  من جانر سااااور ا 
قذ رة من صائرة روساااااااااية تملكا  مثلها الكثير ضاااااااااد صائرة 
روسااية من المحتَمل أ  تحصاال إساارائيل بعد ز ارة نتنياهو 
على  ثير من النوع المت ورا وهذا سااايحمل إسااارائيل على 

روسااااااااااي « لوبي»مز د من التمسااااااااااك بالهْاااااااااابةا وبوجود 
ض ال لر ليكودي الهو  داخل إساارائيل  ساات يع بوتين رفس 

ما دام م مئن ا إلى أ  الساااااااالح الجوي الروساااااااي  مكن أ  
ا روسي ا   ْرب السور ين المنترْين لكنه ال  ْرب سالح 

 .تملكه إسرائيل
اري ال  أخذ في  في ضااوء ذلك هل ساايبقى النظام البلاا 
االعتبااار أي حااا  بااات عليهاااي و يس أنااه ال  ملااك حتى 

داخل محي ه حر ة التحرو داخل محي ه العربي و ذلك 
اإلساااااااالميي فْاااااااال  عن أ  عالقته بالعالم الخارجي تأخذ 
صابع المسااااااااااااااااعدة التي ال تدعم مواقدا وحتى في رهانه 
على روساااااااايا نجد الحليس بوتين في ضااااااااوء اسااااااااتْااااااااافته 
للمساااااااترز نتنياهو ال  عنيه في شااااااايء أ  تساااااااتعيد ساااااااور ا 
اري  ا محتلة ذلك أنه هو في مؤازرته للنظام البلااااااااااااا  أرضااااااااااااا 

تصااااااار ف المحتلينا بل إنه أكثر من ذلك  مال   يتصااااااارف
ال  على المجني عليه المنلاغل في مواجهة  الجاني قوال  وِفعس
مع انتراضاااااااااة يدفع ثمنها البلااااااااار والحجر ناهيك بسااااااااامعة 

  .سور ا ومكانتها
ولن يبدِ   هذا الواقع  ير العقالني ساااااااااو  لحظة وعي 

ع أمر سااور ا في أيدي أشااقائ ار وضااس ه العرب  قرر فيها بلاا 
ومن خال  جامعتهما بذلك ال تعود ساااااااااااااور ا على تغر دها 
المبغو  خاره الرْااء العربي وبعودتها العروبية تساتعيد 
مكانها في الرْااااااااااء اإلساااااااااالمي وال تعود على تلك العزلة 
التي لم  خرد من وصأتها انساحاب الرئيس اإليراني حسان 

نبو ي روحاني من الجلسة األخيرة للقمة اإلسالمية في إس 

حيا لم  جد أمام شبه اإلجماع على قرار  ستهدف سور ا 
ار ة و  .سااااااااو  االنسااااااااحاب من الجلسااااااااة« حزب هللا»البلاااااااا 

أما عدا ذلك فساايبقى الملااهد على ما هي حاله  ما نراهاا 
ار في جيسر بوتين مجاور ا خامنئياا وبوتين مجاور ا  بلااااااااااااااا 

ر نتنيااااهو وأماااا ساااااااااااااااور اااا فري غيااااهااار  ..أوبااااماااا في جياااس
حتالالت وملهااااااة في مسااااااااااااااارح األمم و رة في ميااااادا  اال

 .المتالعبين بأقدار اللعوب ومصائر األوصا 
 2016مايو )أيار(  3 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 ال خوف منها... وال خوف فيها
لم أفرح أنا العربي المساااااااااااااالم المسااااااااااااااتبيم الرأي الحامل 

  الذي الجنسااااية البر  انية إلى جانر الجنسااااية اللبنانية أل
بمنصااار عمدة لند ي  2016مايو/أ ار  7 فاز يوم السااابت

فقن ألنه مسلمي وإنما ألنني وأنا أةيش األعا ير الهوجاء 
في دو  عربية إساااااااالمية و يس أنه ال قيمة لننساااااااا  في 
وصنه ترسااااخت في را تي حبيقة أساااااسااااية وهي أ  الوصن 

 الثاني بر  انيا ال خوف منهاااا وال خوف فيهاا
يق خا  عماليا ي  كما لم دِ   لاااامل الررح  و  عمدتنا  ااااِ

فأنا وعائلتي بأفرادها األربعة علاااااااار جد وجدة وإبنا  وإبنة 
وسااااااااااااااابعااة أحراااد ننحاااز عاااصفيااا  ووالئيااا  وعرفااانااا  بااالجمياال 
للمحافظيني وهذا ساااااااااااااااببه أنني عندما أخترتا لند  مالذا  
 منااا  بعياادا  عن لبنااا  المبتلى بااإحترابااات  خجاال المرء من 
ِذ ر وقاائعهاا وباالاذات ماا جر  فيهاا من عملياات إنتقااميااة 
ل  ساااااااااابقت أفعا  الداعلاااااااااايين بأربعين ساااااااااانة ومنها السااااااااااحس
والقنص والتااادمير والاااذبح على الهو اااةي فاااإنني وجااادتا في 
بر  ااانيااا ال مااأنينااة ثم مااا لبثاات هااذي ال مااأنينااة أ   اادت 
فر ااااااااااة متاحة أل  أحصاااااااااال من حكومة المحافظين التي 

 ت تاتلر على الجنسية البر  انية وبذلك لم تترأسها مار ر 
 عد ضااااااااااااااارور ا  الوقوف صو ال  في ال وابير المذلة حامال  
جواز ساااررو اللبناني صلبا  لتأشااايرة دخو ا لقد باتت النظرة 
إليك نبيض ما  انت عليه صوا  محاوالت الحصاااو  على 
تأشاااايرة دخو  إلى بلد عربي أو أجنبي وسااااماع مالحظات 

في بلدو و يس أ  اللاااعر منقسااام على  حو  الذي  جري 
نرسااااااها هذا في خدمة ملرب دولةي وذاو مرتهن لسااااااياسااااااة 
دولااةي وأولئااك مجناادو  للتاادميرا نعما لقااد إقترف البعض 
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من الذنوب ما  جوز تصاااااانيرهم  افر ن بنعمة الوصن الذي 
ينتمو  إليها و ا  مأموال  لهذي المحنة التي عاشاااااها لبنا ي 

تااادميرا  للبيم وإزهااااقاااا  لألرواح أ  إحتراباااات من  ااال نوع و 
تْاااااااااااع نها ة لها بعد خلااااااااااابة الخالص التي رماها الملك 

العز ز وإخوانااه وشاااااااااااااااعاار المملكااة في بحر  بن عبااد فهااد
 «إتراق ال ائد»الصراع اللبنانيي وأعني بخلبة الخالص 

ي أحد 1989أيلو  /سااااااااااااااابتمبر 18الذي أذاعه يوم اإلثنين 
صاال رحمة هللا عليهي وبهذا أدق الصااي اغ األمير سااعود الفي

اإلتراق  ا  إنقاذ اللااااااااااااارةية اللبنا ة واإلنتظام المتدره في 
أعما  اإلدارات الرساااااامية وإنتخاب رئيس للجمهور ةا وعند 
التأمل هذي األ ام في أحوا  لبنا  إ اي منذ سااااااااااانتيسن و يس 
أ  القصاااااااااااااار الجمهوري من دو  رئيس  قو  اللبناني بينه 

إلى خلاااااااابة خالص جديدةي وإلى  وبين نرسااااااااها ما أحوجنا
بنكهة ساااااااالسمانية خصااااااااو ااااااااا  أ  خادم الحرميسن  «صائد»

اللااااااااااااااار ريسن أخاااذ على عااااتقاااه ومناااذ مباااا عتاااه رتسق الثوب 
اإلسااااااااااالمي وهو بند في قائمة واجبات تندره في  -العربي

ذلك أ  الرا ة ليسااااااااااااااات نأ ا  عن  «2030را ة المملكة »
 نامعالجة الممكن معالجته من أحوا  األمتيس 

صوا  عقاااديسن من العيش في الوصن الثااااني بر  اااانياااا 
حاملين جواز الساااااااارر البر  اني شااااااااأننا  مساااااااالمين شااااااااأ  
البر  اني بروتسااااااتانيا   ا  أو  اثوليكيا  أو يهود ا  أو بوذ ا  
أو ساااااااايخيا ي  نا  منين م مئنين في الوصن الذي ال خوف 

من منهاا وال خوف فيه ما دام الصاااراط المساااتبيم لجهة األ
واإللتزام بالقانو  وتسااااااااااااااديد الْاااااااااااااار بة هو قاعدة العيشا 
وبموجر هذا اإللتزام فإ  حقوقك  مواصن مصااااااانة بنساااااابة 
الاادقااة المتناااهيااة في تااأد ااة الواجباااتا وهنااا  جوز القو  ال 
فْاااااااااااال لبر  اني أ اااااااااااالي على بر  اني وافد إال  بإحترام 

وفي ق ار األنراق  جلس اإلثنا   «الباص»األ اااو ا في 
ةيادة صبير  يواحدا فبا  إلى جنر و أنهما من أ ااااال جن

حي  ل حسااار الموعد وضااامن اإلهتمام ال بيعي ال يتقدم 
البر  اني األ ااااااااااااال على الباكساااااااااااااتاني حامل الجنساااااااااااااية 
البر  ااانيااة أو اللبناااني مثاال حااالنااا بعاادمااا بتنااا نحماال هااذي 
الجنسيةا وفي ال ابور الجميع سواسيةي بل إ  األبيض ال 

تنبيه  أتيه من المسااؤو  الهندي األ اال   ْاايري في شاايء
الموظد في دائرة التدقيق في جوازات المسااااااااااااااافر سنا و ما 
هي الحساااااااسااااااية أحيانا  في بعض الدو  العربية من عرب 
مثلهم  ااااأتو  زوارا  أو  عيلاااااااااااااااو  في البلاااادي ثم ال تلبااااا 
الحسااااساااية أ  تتبددي فإ  بعض التعبيرات عن الحسااااساااية 

لناي لكن  ا  المتحساااااااااااس ال يلبا واجهها  ثيرو  من أمثا

أ   عتاذر الحقاا  وبلبااقاة عن مالحظاة  اااااااااااااااادرت عناه أو 
 ا«أنت  ر ر»ةبارة من نوع 

وأما الذي إكتساااااااابه األبناء وها هم األحراد على سااااااااكة 
اإلكتساااااااااااااااااااب فكثير لجهااااة إحترام النرس وإحترام القااااانو  
وإحترام التقاااالياااد وهؤالء هم نواة جيااال التغيير المتااادره في 

األق ار العربيةي إنما بعد أ  تتم إزالة ظواهري نر  بعض 
ل  في المئااة من المليو   65.6أ  اإلختيااار الواعي ِمن ِقبااَ

وثالثمئة ألد ناخر لندني للبر  اني إكتساااااااااااابا  للجنساااااااااااية 
يق خا  العصااااااااااااامي إبن العائلة المكافحة  دِ  المحامي  ااااااااااااِ

 25لمدة  «الباص»المحدودة الدخل الذي رباي والدي سااائق 
في  34.5ساانة مع سااتة من أشااقائه وشاابيقة واحدةي مقابل 

زاو  المئااااااااة لمنااااااااافسااااااااااااااااااااااه اللناااااااادني العر ق والملياااااااااردير
ااا إ  من شأ  هذا اإلختيار أ  يلهم الساعين  ولدسميا

من أجل إحداث التغيير بمبادرات مسااااااااااؤولة ووفق منهجية 
وبلورة للرا  وهذا ما نتلمس مالمحه في الدور الذي تقوم 

ة الساااااااااعود ة و توالي بما  خص المملكة أحد رموز به البياد
مرحلااااااااة الت و ر والتغيير في المجتمع الاااااااادولي األمير 

الدفاعا وتلاااااااء الصاااااادف أ   كو  هؤالء الرموز في ساااااان بن عباادالعز ز ولي  ولي  العهااد وز ر  بن سااااااااااااااالمااا  محمااد
شااااااااااااابابية وحيو ة ملحوظة األمر الذي  سااااااااااااارِ ع في تحقيق 

األحدث تألقا  في خارصة المراجلت اإلنجازاتي ومن هؤالء 
يق خا   اإل جابية رئيس وزراء  ندا ترودو اإلبن قبل  ااااااادِ 
الذي سااااااايكو  رئيساااااااَا لبلد ة بر  انيا الحائرة حتى بْاااااااعة 
أسابيع في أمر أ   كو  التاه ضمن اإلتحاد األوروبي أو 
ر  يبقى خاره هذي المنظومة التي عوائد بر  انيا منها بقدس

ا وعنادماا تبلغ ميزانياة بلاد اة لناد  علااااااااااااااار ن فقادا  ترر دهاا
وحوالى نصد ميزانية بلد ة نيو ورو  بليو  جنيه إسترليني

بليو  دوالرا وأمااااا ميزانيااااة بلااااد ااااة بيروت  78.5البااااالغااااة 
العا مة التي منها  انت الهجرة باإلض رار إلى بر  انيا 
والتي  ااااااا  التعبير عن فوز الئحتهااااااا حرلااااااة جنو  من 

ت والر اااااااااااص صوا  الليل فإنها نصااااااااااد إصالق المررقعا
مليااااار بااااالكاااااد تكري لعاله  ااااارثااااة النرااااا ااااات  فللمرء أ  

 يتصور أي أهمية هو عليها دور رئيس بلد ة لند ا
يق خا  رئيسا  لبلد ة لند   ما نر د قوله إ  إنتخاب ِ دِ 
في زمن حاالت من الجنو  والبلااااااااااعة والخروه عن البيم 

العربية ودو  العالمي هو   قترفها مسااالمو  في بعض الدو 
نوع من القبو  باإلساااااالم الذي  لاااااارو في خدمة المجتمع 
و تصاااد  للعندي  ما أنه رساااالة إلى األصياف اإلساااالمية 
رتهااااا ممااااارسااااااااااااااااااات تجمع بين الخ ااااأ  المليونيااااة التي هج 
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والخ يئة في بالدها األ اااااااااااااالية ووجدت في بر  انيا خير 
والمكتسااااااااااااااابو   مالذا ور م أ  لنااد   اادت أكثر سااااااااااااااامااارا  

ل  الجنسااااااااية من عموم بالد الكومنولت ودو  أاخر  و لااااااااكِ 
المسااااالم واحد من أ ااااال ثمانية من المجتمع اللندني  وأقل 

في  45بياضااااااااااااا  والبر  انيو  بين أبيض وأشااااااااااااقر حوالى 
المئااة  وأ  اللغااة اإلنكليز ااة باااتاات واحاادة من ثالثمئااة لغااة 

الت تلك العا اااامة يتكلم أفرادها الوافدو  بهاي إال  أنها ما ز 
التي في رحابها يلقى شاعبها األ الي والماليين الوافدة من 
شااااعوب دو   ثيرة والتي إكتساااار أفرادها الجنسااااية وبكامل 
يق خا   دِ  اإلحترامي المعاملة ضامن األ او ا وأل  والد  اِ
كا   ذلك ورب ى أفراد عائلته على النحو العاقل فإ  إبنه 

في حزب العما  راسما  لنرسه  بات محاميا  ثم عْوا  قياد ا  
 يغة هو ة قوامها على نحو تعر ره لها وهو  سعى للروز 
بالرئاساااااااااااااااة الصاااااااااااااااعبة خلرا  لرئيس بلد ة  ا  من النجوم 

أنا لندنيا أنا بر  انيا » الساااااااااصعة في دنيا العمل البلدي
أنا مسااالم الد انة وبال بع أنا فخور بإساااالميا لدي أ اااو  

ومنا ااار لنادي ليرربو  منذ زمن أب وزوه  اباكساااتانيةا أن
 ل هذاي لكن العظيم في لند  هو أنك تست يع  اصو لا أن

أ  تكو لندنيا  من أي معتقدي أو بال معتقدي ونحن ال نتقبل 
بعْاااانا فقن بل نحترم بعْاااانا ونحتْاااان بعْاااانا ونحتري 

إنها را ة ا «إحد  المزا ا العظيمة للند ااا يببعْاااناا هذ
وهنا ا «  اته اللااااي انية»دي ومعاكسااااة لرا ة ساااالما  رشاااا

وجه الخالف بين إسااااااالم الباكسااااااتاني وإسااااااالم الهندي من 
 ا«ال ات»نوةية  احر 

وهذا  ا  حالي شااااااخصاااااايا  أنا العربي اللبناني المساااااالم 
على مد  عقديسنا ووفق هذي المعادلة  انت تربيتي ألفراد 

 العائلة من األبناء واألحرادا
ظي الهو  تكر ما  للساااااااااايدة وتكرارا  أقو  ذلكي وأنا محاف

مار ر ت تاتلااااااااااااااار التي في عهد حكومتها بات لي ولمن 
 حمل الجنسااااااية البر  انية حقوق وعليه واجبات ومن دو  

ل عروبتي وإسااااالميتي حائال  دو   هذا  سذلكا أليأ  تلااااكِ 
ما َتحقق وبكرامة للمحامي العمالي  اااااااااااااااِدي ق خا  الذي 

جيلا وإلى أ   سااااااااااايؤساااااااااااس لتعميق هذا المرهوم جيال  بعد
ضااااااااااانا  نحظى بتيار بر  اني ينهي الظلم الرلسااااااااااا يني  عوِ 
منا بها  وعود المن والسااالو  في الموضاااوع الرلسااا يني علااا 
باراو أوباما األمير ي األساااامر هو الخر إنما من أ ااااو  
إساااااااالمية وها هو على أهبة اإلنصاااااااراف من دو  أ   ري 

م  عنيه بما وعدي فإننا نتمنى وقد بات ممكنا  ترا  مساااااااااااااال
ب بيعة الحا  أمر فلسااا ين والمساااجد األقصاااى بالذات أ  

ر اإلستقرار في  ينلأ التيار الملار إليه عل ه  ساعد في نلس
د ار األمةا ومثل هذا األمر ال يتحقق إال  بعد تصاااااااااااااااحيح 

د   ولعلا ىبلرورا عسوعس
 2016مايو )أيار(  17 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 نصرهللا صحوة الغنوشي.. وغفوة
من أجل أ  تستقر األحوا  في لبنا  و  وي اللبنانيو  
 ااااارحات ومعها رحلة من الهموم المعيلاااااية واإلقتصااااااد ة 
ومعها هواجس التصاااااااااو ر عليه لكي  كو  وصن الذين ال 
وصن لهمي وجااديااد هؤالء إخواننااا الساااااااااااااااور يني بعااد إخواننااا 

اننا األرمن ثم إخوانناا الرلسااااااااااااااا ينيين وإخوانناا األكراد وإخو 
لااا من أجل أ  تسااتقر األحوا  التي ال مثيل  العرب الرح 
  للقساوتهاي  نت من بين الذين يتمنو  لو أ  األمين العام 

—2السااايد حسااان نصااارهللا أهدانا يوم الجمعة  «هللا حزب»
ي بد  رفسع منسااااااوب التصااااااعيد والتهو لي مراجأة 5-2016

د تبعاااا ال ماااأنيناااة في النرو   تلاااك التي أهاااداهاااا راشااااااااااااااااا
في  «حر ة النهْااة اإلسااالمية»الغنوشااي مؤسااس ورئيس 

تونس إلى الوصن الذي ينزف فوضاااااااااااااى و اااااااااااااراعات إلى 
جانر الدم يراق في ظل عاقم التركير والمبالغة في العناد 
والتحديا وأما الهد ة الغنوشااااااااية فتمثلت في إعال  الق ر 
اإلسالمي التونسي المرموق الخروه من اإلسالم السياسي 

لى حزب سياسي ممهدا  لذلك قبل ساعات بالقو  والتحو  إ
نؤ د أ  النهْاااة وإسااام » «الموند الررنساااية»عبسر  اااحيرة 

الحر ة  حزب ساااااااياساااااااي د مقراصي ومدني له مرجعية قيم 
حْااااار ة مساااالمة ومدني له مرجعية قيم حْااااار ة مساااالمة 

نتجه نحو حزب  ختص فقن في األنلااااااا ة  نوحداثيةا نح
م السااااااياسااااااي لندخل في السااااااياساااااايةا ساااااانخره من اإلسااااااال

الد مقراصية المساالمةا نحن مساالمو  د مقراصيو  وال نعرِ ف 
أنرساااااانا بأننا جزء من اإلسااااااالم السااااااياساااااايا نر د أ   كو  
النلاااااط الديني مسااااتقال  تماما  عن النلاااااط السااااياساااايا هذا 
أمر جيد للساااااااااياسااااااااايين ألنهم لن  كونوا مساااااااااتقبال  مت همين 

هو جيد أ ْااااااااا  للدين بتوظيس الدين لغا ات سااااااااياساااااااايةا و 
ل  حتى ال  كو  رهين السااااااااااااااايااااااسااااااااااااااااااااة وموظ راااااا  من ِقباااااَ

 ا«السياسيينااا
ماا جعال الغنوشاااااااااااااااي يتخاذ خ وتاه النوةياة تلاك والتي 
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ساااااااااترفد التنظيمات اإلساااااااااالمية اإلخوانية منها والداعلاااااااااية 
بنساااااائم صيبةي  مكن في حا   «المذهبية اللااااايعية»ومعها 

ألصياف على أنواعها إعادة إساااااتببالها وتقب لها أ  تبدأ تلك ا
نظر في الرا ي فال تبقى بالتلااااااااااابا التي هي عليه تؤذي 
األوصا  افدح إيذاء  ما أنها تؤذي الجماهير المنْاااااااااااااو ة 
تحت را اتها ساااااااااااااااواء  ا  اإلنْاااااااااااااااواء عن إقتناع أو عن 
ن مذهبي من دو  إساااااااقاط ما يتعلق  ر نتيجة شاااااااحس تعصااااااا 

مااا هي عليااه يتز ين األمور بحيااا ال تعود األوصااا  على 
 من مصاعرا

لقد أمْااااااااااى الغنوشااااااااااي أربع ساااااااااانوات مراهنا  على أ  
حر ة »اإلسااااالم السااااياسااااي هو الساااارينة التي سااااتبحر فيها 

ن زعامتها وسااااااااااااي رتها على تونس  «النهْااااااااااااة إلى بسااااااااااااس
الخْااااااراءا وإفتر  أ   اااااارحة تونس السااااااياحية والتراث 
والنهو  المتدره على صر ق التنمية سااااااااااتا و  على يد ه 

اإلساااالم الساااياساااي محل العلمانية المسااالمة المتدينة و حل 
وذهر بعيدا  في اإلفترا ي وإ  لم  رصااااااااح عن ذلكي إلى 

  «تونس دولة اإلسااااالم السااااياسااااي»حد التصااااور بأ  نجاح 
سااااااااااااااايكو  بمثابة منارة للجناح المغاربي من األمةي وبذلك 

المرشاااااااااد »كما حا   «المرشاااااااااد المغاربي» صااااااااابح بمثابة 
 ا«اإليراني

اللي  راشد أ   حلم ونلير هنا إلى أ   رة  من حق
 اللااي  هي مثيلة الصاارة التي  انت للد تور حساان الترابي
ورحمة هللا عليه  الذي  ا  في را ته للساااااااااودا  من حيا 
اإلساااااالم الساااااياساااااي مثل را ة راشاااااد الغنوشااااايا وحيا أ  
اللي  الترابي رحل مقتنعا  بالخروه من اإلسالم السياسيي 

نوشاااااي ال بد أخذ مكابدات مثيله الساااااوداني فإ  اللاااااي  الغ
 في اإلعتبارا

المهم أ   ااااااااحوة مراجئة حدثت وقرر الغنوشااااااااي وهو 
يتأمل في أحوا  تونس وما  قوله النا  عنه في مجالسااهم 
وما هو أ ْااااا  حبيس الصاااادوري أ  يبرئ ذمته و تصاااارف 
بحكمة ال تنا  من مقامهي فكانت خ وته التي إعتبر فيها 

سااااااااااي تجربة وإختبارا  تماما  مثل التجارب اإلسااااااااااالم الساااااااااايا
واإلختباااارات التي  جر هاااا الصاااااااااااااااياااادلاااة والكيمياااائيو  في 
المختبرات على أدو ة وفي إعتقادهم أنها ساااااااااااااتلاااااااااااااري من 
أمرا  مساااااااتعصااااااايةي ثم بعدما إكتلاااااااروا أعادوا النظر في 

 التر يبات عسى ولعل تنجح تجربة الحقةا
اإلسالم »ة إ  ز ادة في التوضيح نقو  بعد هذي المقارن

حالة فكر ة إ مانية الشاااك في ذلكي إال  أنها ال  «الساااياساااي
تعوِ   تونس مااااا ترقاااادي يوميااااا  وبحيااااا أ  الرئيس قااااايااااد 

السااااااااااااابساااااااااااااي يثابر متحمال  متاعر التجوا  على هذا البلد 
الصاااااديق أو ذاو البلد المترهم أو تلك البالد المتحرظة من 

ل أ   عيد بعض الحيو ة إلى إقتصااااااااااااااااد تونس و عزز  أجس
ر أمااام  بقرو  الميزانيااة المرَهقااةي و قو  من الكالم ال يااِ 
الذين يزورهم ال تتر وا تونس الخْراء تتحو  إلى حمراءا 
ومن أبرز المترهين ألحوا  تونس أمير ق ر اللاااااااااااااااي  

ثاني الذي وعد الرئيس الساااااابسااااااي عندما  بن حمد    تميم
تنظيم ب 2016-5-18إساااااااااااااااتقبله في الدوحة يوم األربعاء 

مؤتمر دولي لدعم اإلقتصااااااد التونسااااايا ومن شاااااأ  مردود 
مليار دوالر مسااعدة  2.9 لهذا المؤتمر إضاافة إلى مبلغ ا

لتونس من  ااااااندوق النقد الدولي  ااااااودفت الموافقة عليها 
ترميم الممكن ترميمه من الوضااااع  «الهد ة الغنوشااااية»يوم 

اإلقتصااديا عساى ولعل تلامل اللرتة الق ر ة مصار التي 
ع  ارثة حتى تسااتقبل  الكوارث تهو   ن ارثةا لكما أ  تودِ 

أمام الحمالت اإلعالمية التي تن لق من ق ر ضد النظام 
المصااااااريي وال يلغي التجني الذي هو ساااااامة هذي الحمالت 
أ  الذين يتولونها  تابة وقوال  عبسر وساااائل إعالمية َقَ ر ةي 
 هم مصاار و  بعْااهم قرضاااوي الهو  وبعْااهم أردو اني
الهو ي  ير عابئين بأ  المحروساااااااااااااااة تحتااه إلى األبنااء 
البررة وليس إلى الااااذين يرمونهااااا من بعيااااد بساااااااااااااااهااااام من 

 اإلفتراءات والكالم الجارحا
نرتر  في ضااوء الخ وة الغنوشااية أ  صر ق السااياحة 
العربية والدولية إلى تونس سااتسااتأند المساالكي وأ  أسااواق 

بهذي  «و ينالنهْاااااااااااا»تونس سااااااااااااتبدأ مرحلة إنتعالي وأ  
الخ وة سااااااينرْااااااو  عن ساااااامعتهم اإلن باع بأنهم ال يس 

كما أنهم بالتدره ا«حر ة اإلخوا  المساالمين»المغاربي في 
قو  شااااتسلتهم المتجددة القائمة على نظرة موضااااوةية  ساااايسااااس

اإلساااااااااااااااالم »لواقع الحاااااااا  وعلى أنهم في إنتقاااااااالهم من 
إلى الواقعية اإلساااااالمية سااااايحمو  تونس إلى  «الساااااياساااااي

ناار األصياااف األاخر  من اإلرهاااب الوافااد و ااذلااك من جااا
ترْااااال البقاء على ضاااااراف التحدي  « اااااقور نهْاااااو ة»

بد  اإلنتقا  إلى ضااااااااااااااراف سااااااااااااااالمة تونس التي هي من 
ي الذي ألبساااااااااه اللاااااااااي  راشااااااااد «حزب النهْاااااااااة»ساااااااااالمة 

الغنوشي الثوب السياسي المتدين الذي ينقل تونس إلى بر 
وبالذات  «النهْااو ين» األما  خ وة خ وةي و بدد مراهيم

 بأنه منقوص الدينا «نهْو ا  »إعتبار َمن ليس 
نا به هذي المقالة نكرر القو ا لقد  وبالعودة إلى ما بدأس
كنا نتمنى من أجل أ  تسااااتقر األحوا  في لبنا  أ  يهدي 
السااااااايد حسااااااان نصااااااارهللا اللبنانييني ومن دو  إساااااااتثناء أي 
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هاداهاا صاائراة أو صيس سااااااااااااااايااسااااااااااااااايي مرااجاأة  تلاك التي أ 
هي تلك المراجأة المأمولة من  اقومها فمالغنوشااااااااااااااي لبني 

 السيد حسن؟
جوابناااا عن ذلاااك هو أ   عياااد النظر في مرردات ماااا 
 قوله في إصالالتهي خصاااااااااااااااو ااااااااااااااااا  تلاك التي أوردها في 

العدو اإلسرائيلي  «سماحة»إصاللته مسا يوم الجمعة حو  
و  ونكرا  وصنية وتْحيات األ  السعودي وذلك عمال  بق

ال  ساااتبيم إ ما ا عبٍد »النبي العربي  ااال ى هللا عليه وسااال م 
 «حتى  ساااااتبيم قلباهي وال  ساااااتبيم قلباه حتى  ساااااتبيم لساااااانه

تكل موا تاعرفوا فإ  »وبنصااااايحة اإلمام علي رضاااااي هللا عنه 
إحرظ لسااااااانكَ  وإحتِرزس من »و «المرء مخبوء تحت لسااااااانه

وإلى ذلك يتأمل ا «لرسظهااافالمرء  سااااااالما باللساااااااا  وَ ع را 
في أحوا  الرةيااة وأحوا  البلااد وفي الخ وة التي إتخااذهااا 

ديني  و يس أنه إزاء  -رجل سيديني مثله وبمعنى سياسي
ما إنتهت إليه أحوا  البالد والعباد التوانساااااااااااااااة قرر تبرئة 
الذمةا وألنه قرار لمصااااااااااااااالحة الوصن وبما  أمر به الدين 

ر الوصن من اإل ما  حا »والرسااااو   اااال ى هللا عليه وساااال م 
فإ  خ وة من جانر الساااااااايد  «والخروه عن الوصن عقوبة

حسااااان هو أدر  بصااااايا تها تبدو أكثر من ضااااارور ة ليس 
ل يس دو   خر وال ل ااائرااة دو  أاخر ي ذلااك أ  الجميع 
عدا بعض المتالسنين المتكاذبين في لبنا   عيلو  أحواال  

المصااااارفية أكثر ساااااوءا  من أحوا  تونسا وهذي اإلجراءات 
تااادق األبواب ولن تكو  ردود الرعااال الكالمياااة قاااادرة على 

  د هذي اإلجراءاتا وَمن  عش يَرا
 2016مايو )أيار(  42 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 الحج فريضة... وليس ورقة

لها العراقية فالورقة  بعد الورقة اللبنانية تليها السور ة وقبس
ة الحمساااااااااااااااو ةي ها هو يمنية فْااااااااااااااال  عن الورقة الغزاو ال

 –الخامنئي  - اااااااااااااحر األمر والنهي في النظام الخميني
الرر ْاااة التي ال تامس شاااأنها شاااأ   الحرساااي يرمي بالحج

الصااااااااااالة فجرا  وظهرا  وعصاااااااااارا  ومغربا  وعلاااااااااااءا  وإال  فإ  
المسااااااااااااااالم منقوص الواجر الدينيي ورقة في الميدا  الذي 

نه ال يرحم  صاااااااو  فيه و جو  وتصااااااال فيه الجوالت إلى أ
و حاو  منسع رحمة هللا عن ةباد  ااااالحين ير دو  قبل أ  

 حين األجل وال  عود الجساااااااااااااام قادرا  على الملااااااااااااااقة تأد ة 
الرر ْااااااااااااااااااة وصلاااار المغررة من رب العااااالميناا واألرجح 
بالنسااااااااااااااابة إلى إخواننا اإليرانيين الذين  امنو  النرس بتأد ة 

نهم مذهبيا  وسااااااياساااااايا ي ا ل لر في الرر ْااااااة من دو  شااااااحس
أدعيتهم وهم   وفو  أو خاااشاااااااااااااااعو  فوق عرفااةي من هللا 
سااااااااااااااابحانه وتعالى أ   جعل الوعي  أخذ صر قه إلى أهل 
القرار في إيرا  و هدئ من هذا الغليا  الثوريي و تصاااارف 
هؤالء بما يرضاي هللا ورساوله فال تساتمر تلك األوراق التي 

صباقا  أشااااااارنا إليها تمعن تع يال  لقرار سااااااايادي في لبنا  وإ
على إرادة سياسية في العراق ومصادرة قرار لرئيس النظام 

اللاااااااااااااااعاار في اليمن وإيهااامااا   في ساااااااااااااااور ااا وبعثرة ألحوا 
للغزاو ين الحمساااااااااااااو يني واللاااااااااااالحيين بوجه خاصي بأنهم 
ساااينالو  الم الر ما دام الرلسااا يني الغزاوي ال يندمج مع 
شااااااااابيقه الذي في رام هللا وساااااااااائر األشاااااااااقاء في فلسااااااااا ين 

 لمحتلةاا
ما  عنينا تحديدا  هو هذي القساااوة في عقو  أهل النظام 
اإليراني وبالذات أولئك الذين  مارساااااااو  لعبة األوراق التي 
أشااااااااااااارنا إليهاا و صاااااااااااااعر على المرء مثل حالنا را ة هذا 
التصاااارف  حدث والمتمثل في أ  النظام  سااااتعمل فر ْااااة 

  الحج ورقة في مسااااالسااااال  اااااراعاته و أنما هذا اإلساااااتعما
 سل ة  ملكها خصه هللا بهاا

في إسااااااااااااااات اعة المر الناهي أ   مار  لعبة األوراق 
أمري ونهيه في ما  نشكليةا لكعلى أنواعها حتى إذا  انت 

خص فر ْة الحج  صبح نوعا  من التدخل في شأ  ديني 
 قر نيا

قد  قا  إ  النظام في إيرا   عيش بد  الحالة الواحدةي 
مع اإلتراق النووي الذي ظاهري حاالت من اإلرتباو بدأت 

إنتصاااااااااااااااار لكنه في الحبيقة مكبل بقيود إحداها ما يتعلق 
دة التي ماااا أ  بااادأ النظاااام  امني  بااااألموا  اإليرانياااة المجمااا 
النرس بإساااااااااتردادها وبذلك  حل ما تكاثر من الصاااااااااعوبات 
وإساااااااااااااااتحقاقات اإللتزاماتي حتى إقتحم سااااااااااااااااحة العالقات 

ات إلى ضااااااااحا ا أمير ا  التوجه القْااااااااائي لدفع تعو ْاااااااا
وبحيا أنه في حا  ساااااايتم التعو ض فإ  األموا  المجم دة 
قد ال تكريي فْاااااااال  عن أ  مبدأ التعو ض سااااااايرتح الباب 
أمااام المز ااد من القْااااااااااااااااا ااا داخاال أمير ااا وفي دو   ثيرة 
تْاااررت مصاااالح فيها أو أفراد قاتلوا أو أ ااايبوا بتلاااوهات 

ت محسااااااااوبة على نتيجة أعما  وعمليات قامت بها جماعا
النظاااام اإليرانيا وهناااالاااك على ماااا  جوز اإلعتقااااد ملراااات 
كثيرة في األدراه ساااااااااااااااتخره تباعا  ولن  حو  دو  ذلك أ  
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النظااام في إيرا  سااااااااااااااايتجااه باادوري لرفسع دعاااو  مْااااااااااااااااادة 
إلسااااااااااااااترداد المجم د من األموا ا وللتغ ية على ذلك ال بد 

 من ورقة تكو  هي اللغل اللا ل للنا ا
  إ  الدور اإليراني في ساااااور ا عالق بحيا أ  وقد  قا

ما أمكن تحبيقه حتى ال  هو إبقاء الوضاااااع الساااااوري في 
الحالة الساااااااااايئة التي هو عليهاي فْااااااااااال  عن أ  اللاااااااااار ك 
الروسااااي أقل خساااارانا  في حا  إنسااااحر من الساااااحةي فيما 
إنسااااحاب إيرا  من سااااور ا هو  ما إنسااااحابها من اإلرتباط 

ن بغزة و ما إنساااااحابها من خو  بالحمسااااااو ين الممساااااكي
معر ة الحوثيين في اليمنااا  لها إنساااااااااااااااحابات تعني أ  
إسااتعما  هذي األنظمة واألصراف صوا  علاار ساانين إنتهى 
إلى خساااااااااااااااارة ولذا ال بد من ورقة لتغ ية ذلك في إنتظار 

 حدوث مخاره تقلل من حجم الخسارةا
وقااااد  قااااا  أ  اإلنتخااااابااااات اإليرانيااااة التي جرت قباااال 

ابيع أفرزت حالة لم تكن في الحسااابا  وتتلخص في أ  أسااا
بدا ة  ااااااحوة حدثت في أوساااااااط الرأي العام تمثلت بعض 
مالمحها بإ ااااااااا راف إلى جانر اإل اااااااااالحيين بما  عنيه 
اإل اااااااااااااالح من  اااااااااااااالح في النهج الجديد بحيا يتراجع 
الصاااااااااااقور من حرسااااااااااايين ورجا  دين أمام معتدلينا و ا  

ي وجد نرسااه مدعوا  إلى أ  واضااحا  أ  المرشااد علي خامنئ
 أخذ هذا التبد  في اإلعتبار لكن وصأة النجاح المتلااااااااااااادد 
وتحليالته شااااااااااخصاااااااااايا  للموقد والتي  سااااااااااتند فيها إلى أ  
إضاااااااااعاف هذا الجناح سااااااااايعني والدة حالة في إيرا   تلك 
التي إرتب ت بلااخص  ورباتلااوف في اإلتحاد السااوفياتي 

األمر إلى أ  وهاااذا  عني حااادوث زالز  متق عاااة و نتهي 
الملااااروع األمبراصوري اللاااايعيي الذي بدأي اإلمام الخميني 
وإساااااااتأنره ور ثا  المرشاااااااد خامنئيي سااااااايذبل وساااااااتت اير  ل 
األوراق التي أشااااارنا إليهاا لذا في إنتظار نْاااااوه ساااااينار و 

الاذي  «مجلس الخبراء»جادياد إختاار فر ق خاامنئي داخال 
اللااخص  هو الساال ة األسااا  في تعيين مرشااد الجمهور ة

األكبر ساااااااااااااانا  بين  «  ة هللا أحمد جنتي»األكثر تلااااااااااااااددا  
سااااااااانة و كبر خامنئي  89و األعْااااااااااء الخمساااااااااة والثمانين

بثالث علااااارة سااااانة  رئيساااااا  للمجلسي إضاااااافة إلى رئاساااااة 
مجلس  اايانة الدسااتور المكل د اإلشااراف على اإلنتخابات 

ر والتثبت من م ابقة القوانين التي  قرها البرلما  للدسااااتو »
وإختياار جنتي باالاذات إلى جاانار ماا ».ولتعااليم اإلساااااااااااااااالم

يتعلق باإلجراءات المتعلقة بالحج ورقة تساااااااااااااااتهدف إرباو 
المت لعين إلى نهج إ الحي يبدأ بت بيع متدره للعالقات 
مع السااااااااعود ة وسااااااااائر دو  مجلس التعاو  الخليجي ومع 

ا  الوال ات المتحدةي قبل أ  تأتي إدارة ربما تكو  أكثر تلدد
مع النظام المبتهج باإلتراق النووي من إدارة الرئيس أوباما 
الذي  جهز نرسه لننصراف من البيت األبيض إلى البيت 
الذي أساااااااااتأجري في واشااااااااان نا ومن باب إرباو المت لعين 
بأ   لااااااااكل الروز الذي حققه رموز اإلعتدا  النساااااااابي في 

ة وفاتح «الحر  الثوري »حلقات النظام إنحساااااااااااااااارا  لتأثير 
للت بيع المتدره مع اإلدارة األمير ية ودو  الخليج وبدا ة 

الثاني بعد ذبو  المحاولة السااابقة وإيداع  «الربيع اإليراني»
ق بيسها مهدي  روبي ومير حسااااااااااين موسااااااااااوي في اإلقامة 
الجبر ة للساااانة السااااادسااااة على التواليي  راج  وز ر الدفاع 

الجنرا   الجنرا  حساااااااااااين دهقا  وزميله في الحر  الثوري 
اللهي األصياف المت لعة إلى ما نرترضاااااااااااااااه  ةباد هللا عبد

وإلى الخائرين على المتجمد من األموا   «الربيع اإليراني»
ما  عني أ  الْائقة اإلقتصاد ة ستدق أبواب النظام بقوةي 

حدد علاااااااااارة  «الحر » لالتابع  «مقر خاتم األنبياء»بأ  
را  أنرق عليها ملاااااااار ع تنمو ة عمالقة  ير مكتملة في إي

وساااايدر على البالد عوائد ساااانو ة قيمتها »بليو  دوالر  25
لكن ال بد إلسااااااااااااااتكما  الملااااااااااااااار ع في  «بليو  دوالر 40

 ْااااااااو  ساااااااانتيسن من تمو ل بين خمسااااااااة وساااااااابعة باليين 
دوالرا وتادةيماا  من وزارة الادفااع لهاذا التوجاه  ي ال يبادو 

يبيع كما لو أ  ما  علن عنه و  لبه هو  من  «الحر »
سااااااااااااااامكااا  في البحري فااإ  الجنرا  دهقااا  أوحى من جااانبااه 
لنيرانيين الواعاادين أنرساااااااااااااااهم بااإنرراجااات أ  أوراق النظااام 

إ  حجم إنتاااجنااا »الحربيااة باااقيااة وهااذا واضاااااااااااااااح في قولااه 
تْاااااااعد مرات وتحساااااانت جودة منتجاتنا في شااااااكل  بير 
ولن تكو  هناو بعد ال  أي ملكلة أو نقصا  في تأمين 

ترجير للقناااااباااال وقااااذائد الهاااااو  والماااادفعيااااة  اااااااااااااااواعق ال
والصوار  ي وإ  التكنولوجيا المتقدمة المستخَدمة في إنتاه 
هذي األسااالحة عززت قدراتها في شاااكل ملحو  وهذا سااابر 

  «البلاااااائر»والغر  من هذي ا «ال لر الْاااااخم عليهاااا
لنيرانيين ألنهم بعد  بر لمدة  «بلر  »مزدوها من جهة 

ة باليين دوالر تْااف إلى أربعين سانتيسن وتخصايص سابع
 ببليونا  أانرقت سينعمو  من خال  بيع السالح إلى الخاره 

ورساااااااالة إلى السااااااااحات التي  جربو  فيها منذ ا «الرخاء»
بأ  على  «األمبراصور ة اللاايعية»علاار ساانين أوراق بناء 

ار أ   صاااااااااامد وعلى  أ  يتحمل  «هللا حزب»الرئيس بلاااااااااا 
الهو  في  اال من العراق واليمن  وعلى األصياااف اإليرانيااة

و زة وحيا واجدتي أ  ال تيأ  أل  الملااااروع اإليراني لم 
 كتمل بعدا  ما أنها رساااالة إلى الرئيس روحاني ومنه إلى 
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الذين يلترو  حوله وأ ْااا  إلى الرافساانجانيين أبا  وإبنة وإبنا  
ومن يلوذ بهم بأ  يتأكدوا أ  إختيار   ة هللا جنتي بالذات 

ا  لمن سيوا ل بعد خامنئي  عني أ  ال  وت  جر رئيس
أ   علو على  وت إستكما  ملروع التدخل اإليراني في 
شااااؤو  الخر ن وبالذات السااااعود ة سااااواء  ا  التدخل من 
خال  الخا رة اليمنية أو من خال  الكتد العراقي و ذلك 
من خال  أي مسااااااااااعى حميد تقوم به السااااااااااعود ة من أجل 

لتائهين المحلقين في الرْاااااااء اإليراني إسااااااتعادة األشااااااقاء ا
 إلى العروبةااا بيتهم الحبيقيا

خال اااااة القو  إ  حرما  بْاااااعة ألوف من اإليرانيين 
من تااأد ااة الرر ْااااااااااااااااةي هو مثاال حرمااا  مؤمنين من أداء 

تلبياة قياام وز ر الخاارجية  «تحر م»الصاااااااااااااااالةا وهو مثال 
هها إليه وز ر الخارجية األ مير محمد جواد ظر س دعوة وج 

ساااااااااااااعود الفيصااااااااااااال رحمه هللا قبل سااااااااااااانتيسن لز ارة المملكة 
والتحادث في  ل القْاا ا العالقةا ولقد رحل األمير ساعود 

إلى جاااناار حرمااا   «التحر م»وبقياات الاادعوة قااائمااة وقيااد 
األلوف من اإليرانيين الااااذين  ااااانوا  منو  النرس بتااااأد ااااة 
فر ْاااااة العمرااا إنما من دو  هتافات ومسااااايراتا وهكذا 

 كو  الحج في يد النظام اإليراني ورقة وليس فر ْةا 
 2016 حزيران() يونيو 2 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 مبادرة عربية فرنسية... 
 وكفى المنطقة الشرور

مصاااااااااااادفة الفتة وهي أنه في الوقت الذي  ا  الرئيس 
 «المبادرة من أجل السااااااااالم»فرنسااااااااوا هوالند  سااااااااتْاااااااايس 

المحادثات بين السااال ة الرلسااا ينية والهادفة إلى إساااتئناف 
والحكومة اإلسااااااااااااااارائيلية  انت األم ار ته ل بغزارة على 
بار س ومناصق فرنساااااااااااااااية  ثيرةي  ما ليس مألوفا  في ِمثل 

 فيض  «السين»حز را  من السنةي و ا  نهر /شهر يونيو
إلى درجاااة إحتماااا  حااادوث مخااااصر تهااادد بعض ماااا على 

ل مبنى وزارة الخارجية ضااااااااارافه من مباِ  ومراكز تراثية مث
وتتع اال حر ااة  «اللوفر»وبعض المتاااحد أهمهااا متحد 

الكااارثااة » الساااااااااااااااياااحااة النهر ااة و علن الرئيس هوالنااد حااا 
للتعامل مع األضرار الماد ة الكبيرة التي حدثت  «ال بيعية

في العا اااااااااامة وبعض المد  خصااااااااااو ااااااااااا  نتيجة إنق اع 
 الكهرباء وسقوط ضحا اا

عة والعلرو  ملار ا  في القمة ب بيعة الحا   ا  التس
وهم إلى جانر األمين العام لألمم المتحدة با   ي مو ي 

اإلسااااااااارائيلي  -وزراء خارجية دو  معنية بالصاااااااااراع العربي
ر متراوتة من التعاصدي مقتنعين بأ  هذا الصااااااااااراع  بِنسااااااااااَ
 جر أ  ينتهي إلى تسااااااااااااو ة وإال  فإ  العند ساااااااااااايصاااااااااااال 

َتساااااااالسم منهي وذلك أل  مسااااااااتقبال  إلى درجة أ  ال دولة ساااااااا
نوةية  ير مرئية من اإلرهاب سااااتدق أبواب النائمين على 
حر ر في أوروباااا والوال اااات المتحاااادة و يرهاااا من الااادو ا 
ونقو  ذلك على أساااااااااااااا  أ  ظاهرة اإلرهاب  انت بمثابة 
شااتلة  رسااها المجتمع الدولي في فلساا ين وبسااببها سااارت 

لة بالذاتي ثم األمور إلى ما تعيلاااااااااااااااه المن قة هذي المرح
بدأت النار تسااااااااااااااالع القارة األوروبية نتيجة تدف ق الالجئين 
إليهاا واللااااتلة الملااااار إليها هي إساااارائيل التي قامت على 
أنقااا  وصن  خر ن رماااهم الِرعاال الاادولي الظااالم الجئين 
يتوزعو  على بعض دو  الجوار إلى جاااانااار بعض دو  

 العالما
م ااار خيرا  على في المرهوم اإل ماااني  كو  ه و  األ

البالد والعبادا وعلى هذا األساااااااااااااااا  نرتر  أ  ساااااااااااااااعي 
الرئيس هوالند ومحاولة تسو ق مبادرة للسالم سيثمر خ وة 
متقدمة على صر ق التسااااااو ة التي تزامن إسااااااتنباصها والبدء 

أ ار /مايو 15بتسو قها مع الذ ر  الثامنة والستين للنكبة و
مئااااة من أر  في ال 78  التي أدت إلى إحتال  1948

فلسااااااااااااا ين التار خية ورمسي أ اااااااااااااحاب الحق خاره د ارهم 
الجئين في مخيمات وإسااتبدالهم بالصااهاينة الذين إ تصاابوا 
الوصن بموجر الصرقة التي أبرمتسها معهم بر  انيا وتتمثل 

الذي جاء  1917تلااااااااار ن الثاني /نوفمبر 2في وعد بلرور 
س أرثر في رساااااااااالة من وز ر خارجية بر  انيا اللورد جا م

بلرور إلى زةيم الحر ة الصااااااهيونية زمنذاو اللورد جا مس 
فلسااا ين إلى الصاااهاينة لتكو   «إهداء»روتلااايلد تْااامنت 

لهذي الندبة الساااوداء في جبين  دولتهم المساااماة إسااارائيلا  ا
بر  انيا وهي ندبة  اااااااااااااااار لزاما  على جيل األلفية الثانية 

 «وعد منصاد» بمن اإلنكليز وليس من الررنسايين إزالتها 
ونسااتحْاار للمناساابة من الذاكرة ا «الوعد الظالم» صااحح 

بن عبدالعز ز وكا  ما زا  وليا   هللا ةبارة قالها الملك عبد
للعهد  لرئيسااااة الحكومة البر  انية مار ر ت تاتلاااار خال  

هيا ا والعبارة 1988ز ارته الرسمية األولى لبر  انيا عام 
د بلرور عار  جر على الجيل» الحالي في بر  انيا  إ  وعس
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 ا«أ   صححه
لم تلاااااااق المبادرة الررنساااااااية صر قها نحو إ جاد تساااااااو ة 
أل  الذئر بنيامين نتنياهو الصهيوني الرا ر فمه إلفترا  
دة إلسااااارائيل  ع ِ ل سااااالرا  أي تساااااو ة  القد  عا ااااامة موح 

اإلسرائيلي م مئنا  في تع يله  -موضوةية للصراع العربي
 ي معه ضااااااااااااااد العرب والمساااااااااااااالمين إلى أ  الراعي األمير 

اللعينا ولو أ  نتنياهو  «الريتو»ودائما  جاهز إلسااااااااتعما  
ليس ذلااااك الااااذئاااار الرااااا ر الرم لكااااا  عناااادمااااا زاري رئيس 

أ ار /مايو 23الحكومة الررنساااااية مانو ل فالس يوم اإلثنين 
من أجل إقناعه بجدو  المبادرة الررنساااااااااااااااية تعامل  2016

تعامل بها رافْااااااااااااا  ساااااااااااالرا   مع زائري بغير الخلااااااااااااونة التي
 المبادرةا

هنااااا تجاااادر اإلشااااااااااااااااااارة إلى أ  هوالنااااد بتكليرااااه رئيس 
الحكومة وليس وز ر الخارجية ز ارة إساارائيل  ا  نوعا  من 
مسااااااااااااايرة نتنياهو بمعنى القو  له إننا أرساااااااااااالسنا إليك رئيس 
الحكومة الصااااااااااااااااديق لكم ولم نوفد  ماا هو الماألوف وز ر 

ترهم خ وتنااا وترد على التحيااة الخااارجيااة وذلااك بااأماال أ  ت
بمثلهاالكن نتنياهو الذي إختار المت رف أفيغدور ليبرما  
وز را  للااااااادفااااااااع وهو الاااااااذئااااااار المتع ش إلرواء الت رف 
والعنصاااااااااااااار ة والتعصااااااااااااااري إنما تعم د ذلك بغر  تكثيس 
األجواء الرافْااااااة ألي تسااااااو ة وبالذات المبادرة الررنساااااايةي 

هة إليه من رموز سااااااياسااااااية  ير مكترث باإلنتقادات الموج  
إلختياري ليبرما  وز را  للدفاع مع ما يتساااااااابر هذا اإلختيار 
بحسااااااااااااسااااااااااايات داخل الجيش أل  ليبرما  ليس من خلفية 
عسااااكر ة فْااااال  عن أنه شااااغل في السااااابق وظيرة حار  
أحد النوادي الليليةي وهذا  حداث للمرة األولى حيا وزراء 

الوز ر المقا  بصيغة  الدفاع هم من الجنراالت  ا   خرهم
قا  إ  نتنياهو  «إستقالته»إستقالة موشي  علو  الذي بعد 

وهذا ا «رساااااا   العنصاااااار ة والت رف في المجتمع والجيش»
التو اااااايس برساااااام الرئيس هوالند لكي يتدبر األمر قبل أ  
 حقق مسااااااااعاي بعقد مؤتمر دولي في الخر س  لااااااااارو فيه 

و  دولة عربية الجانبا  الرلساااااااا يني واإلساااااااارائيلي وعلاااااااار 
وأجنبيااة و ااذلااك اإلتحاااد األوروبي واألمم المتحاادةا وحيااا 
أ  ليبرما  هو َمن قد يوَ ل إليه ترا  الجانر اإلسرائيلي 
فمن المهم أ  ال تغير عن الذاكرة الررنساااااااااااية مواقد لهذا 
الذئر والروساااااااااااااااي األ ااااااااااااااال الحديا الهجرة من مولدافيا 

أمْااااااى ثالث    ومنهاي بعدما  ا 1978السااااااوفياتية عام 
سااااااااااااااانوات ماديرا  لمكتاار نتنياااهوي على سااااااااااااااابياال المثااا  ال 

إ  العرب  ير الموالين  سااااااااااتحقو  ق سع »الحصاااااااااار قوله 

د السااااد العالي  «الرأ  بالرأ  وقبسل ذلك دعوته إلى قصااااس
في أسااااااااااوا  إل راق مصاااااااااار إذا قد مت دعما  لننتراضااااااااااة 

 الرلس ينيةا
  إ جاد ال مجا  لللاااك في نوا ا الرئيس هوالند في شاااأ

اإلساارائيلي تبدأ بتسااو ة النزاع  - اايغة حل للصااراع العربي
بين السااااااااااااال ة الوصنية وحكومة نتنياهوا وهو في ساااااااااااااعيه 
م من أهل السعود ة ومصر أهم صرفيسن عربييسن  موضع دعس
في موضاااااوع الصاااااراع وفي الساااااعي إلنهاء النزاع إنما ليس 

مباشر كما ير د نتنياهو وهو إستبدا  المبادرة بمجرد حوار 
بينه وبين الرئيس محمود ةبا  تسااتْاايره فرنساااي أي إذا 
جاز التلابيه ير د تقليص المساألة إلى مجرد مناظرة تنتهي 
على نحو ما إنتهت إليه جوالت تْااااااااااااااييع الوقت التي قام 
بهاااا وز ر الخاااارجياااة األمير ياااة جو   يريي وهاااا هو في 

ن مرحلة العد العكسي لننصراف مع سيدي باراو أوباما وم
دو  أ   ساااااااااااااااجااااال  ااااال منهماااااا موقراااااا  نز هاااااا  تجااااااي حق 
الرلساااااااااا ينيين في أ  تقوم دولتهم المسااااااااااتقلة وعا اااااااااامتها 
القد  اللاااار سا  ما ها هما ساااايساااالِ ما  المراو ة في هذي 
القْااااية إلى َمن ساااايكو  أسااااوأ منهما بإفترا  أ  الرئيس 
الخااااامس واألربعين للوال ااااات المتحاااادة سااااااااااااااايكو  دونااااالااااد 

ذا حدثت مراجأةي وفي حا  حدوثها لن  كو  ترامراا إال  إ
 البديل أفْل من ترامرا

قباااااال أ  ينعقااااااد المؤتمر الااااااذي باااااادأ الرئيس هوالنااااااد 
التحْااااااااير له في ضااااااااوء التسااااااااو ق  ير الملااااااااجع له بما 
 كريي هنالك الدورة السااااانو ة العاد ة للجمعية العامة لألمم 

امن المتحدة وبد  الرها  على المبادرة الررنساااية التي سااايتز 
إنعقادها مع إنتخابات الرئاساااااااااااااااة األمير ية لماذا ال تكو  

دولية ملاااااااتَركة من حيا الصااااااايا ة  -هنالك مبادرة عربية
مبادرة السااااالم »ومن حيا عملية إعالنهاي خصااااو ااااا  أ  

بن عبدالعز ز رحمة هللا  هللا التي حقق الملك عبد «العربية
ة في عليه إجماعا   ير مساااااااااابوق عليها خال  القمة الدور 

هي المبااادرة الواقعيااة والتي لوالهااا لمااا  2002بيروت عااام 
كااا  الرئيس هوالنااد ساااااااااااااااي رح مبااادرتااه ولمااا  ااا  الرئيس 

الرتاح السااااااايساااااااي   رح هو الخر قبل هوالند مبادرةا  عبد
وإذا  انت فرنسااا حر صااة بالرعل على رفسع مسااتو  العالقة 
م مع  ل من السااااااااعود ة ومصااااااااري فإ  الررحة مؤاتية لتقد 

مصااار إلى مجلس  -الساااعود ة-ملاااروع قرار ثالثي فرنساااا
األمن خال  إنعقاااد الاادورة العاااد ااة للجمعيااة العااامااةي  حااد 
سااااااااقرا  زمنيا  لبيام الدولة الرلساااااااا ينية وبحيا تكو  القد  
التي ال تتحقق بسااببها ملااار ع التسااو ةي عا اامة الد انات 
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مدينة الساااااااااااااااالم على »الثالثاا أي إذا جازت التسااااااااااااااامية 
وبعد ذلك تصاااااااابح جلسااااااااات المبادرة الررنسااااااااية ا «ر األ

ترصاااايلية ومن أجل التخ ين لملااااار ع مسااااتقبلية من بينها 
التحْاااااااااااااااير للماليين من المسااااااااااااااالمين التواقين إلى تااأد ااة 
الصاااااااااااااالة في المساااااااااااااجد األقصاااااااااااااى وقد تخل ص من ربقة 
اإلحتال  شااااااااااأنه شااااااااااأ   نيسااااااااااة البيامة وعلاااااااااارات البقاع 

ساةا و كو  هؤالء بز ارتهم مثل اإلساالمية والمسايحية المقد
األلوف من اليهود الااااااذين يزورو  رموزا  دينيااااااة لهم في 
تونس ومصاااااااااااراا لكنها ز ارة إلى دولة مساااااااااااتقلة شاااااااااااعبها 

 اإلسالمي على درجة عالية من التسامحا
ااا و ل شاااااااااهر  اااااااااوم واألمتا   اااااااااامدتا  في وجه 
القو  الدولية التي تعمل على ضاااااااااااااااربهماا وبور ت همة 

بن عبدالعز ز الذي  رر في  لمته لمناساااابة  ما الملك ساااال
بدء شاااهر الصاااوم ما سااابق وقاله في  لمته لمناسااابة البيعة 
لجهة الحرص على َلم اللااااااااااامل العربي واإلساااااااااااالمي هد ا  
بالنهج الذي رسااااااااامه الملك المؤساااااااااس عبدالعز ز صي ر هللا 
ثرايي وحرظ هللا لألمتيسن خادم الحرميسن اللاار ريسن رمز العزم 

ع من جدار األمة والح زم والحرص على إ اااالح ما تصاااد 
 خصو ا  أ  الجدار بات جدرانا   ثيرةا

 2016يونيو )حزيران(  13 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 المباغتة األحدبية والمفاجأة األشريفية
في ظل أجواء الدهلاااة الصاااادمة ألصراف  ثير ن التي 

باالاذات ماا أساااااااااااااااررت عنهاا اإلنتحااباات البلاد اة في لبناا  و 
يتعلق بالمراجأة التي حدثت في مدينة صرابلس ثاني المد  
الكبر  في لبنا ي المتواضاااااع مسااااااحة المتخم أحزابا  مجي رة 
في معظمها ألصراف خارجية على حسااااااااااااااااب الوصن وهي 

في ظل  حالة تكاد تكو   ير مساااابوقة و نررد بها لبنا ااا
ة نرر  هااذي األجواء و يس أ  الحااديااا للنااا  ساااااااااااااااو  عن

نية ذات دالالت وعن  قظة شااااااايعية في بعض  بيروتية ساااااااا
وعن تعديل « حر ة أمل»و« هللا حزب»المناصق فاجأت 

ني ال رابلسااي أساارر عن والدة ق ر  جذري في التوجه السااا
سياسي مهم إسمه أشرف ر ري وكما مراجأة إنتخاب باراو 

رئيسااااااا  للوال ات المتحدة ي حدث قبل ثماني ساااااانوات أوباما 
أمني يتمثاااال في ترجير عبوة أمااااام مقر أحااااد أهم إختراق 

بنك لبنا  »المصااااااااااااارف النلااااااااااااي ة في لبنا  والمساااااااااااامى 
الذي يترأ  مجلس إدارته الق ر المصااااااااااااااارفي « والمهجر

 .السوري سعد األزهري 
ال أحد أعلن  االراعلا  مأنه هو « هللا حزب»لم  علن 

لمحاااازبين من « تو تر ااةل »مساااااااااااااااؤوليتاااه ولكن المرردات ا
تزامنت مع حدوث الترجير أوحت بأ  الترجير « هللا حزب»

ل الحزب الاااذي  خو  مناااذ أسااااااااااااااابوعيسن مواجهاااة  من ِفعاااس
مية ال تخلو من الحدة مع حاكم مصااااارف لبنا  ر ا  الك

سااااالمة ألنه ملتزم بقرار مالي أمير ي  سااااتهدف حسااااابات 
مصرفية ألشخاص ومؤسسات تابعة للحزب الذي  ستقوي 

يحي الماروني في شخص التيار والغ اء المس عدا السالح
بأ  الما  اللااايعي في الذي يتزعمه الجنرا  ميلاااا  عو ي 

وتلك  المصااااااارف المر زي يتجاوز الخمساااااااين مليار دوالرا
ورقة مهمة في يد الحزب إذا هو صلر من أ حاب الما  

ر  األهمية في حا  حدث ذلك  نأموالهما لكاللااااايعي ساااااحس
صااااااااارف المر زي   المأتصااااااااابح ملاااااااااكلة بالغة التعقيد إذ 

 ع ي أ ااااااااحاب الما  شاااااااايكات بالمبالغ الدوالر ة ب بيعة 
التي « اللااااااااااايكات»الحا ي لكن ماذا سااااااااااايرعل هؤالء بهذي 

فها إال   وال تحو لها ستنتهي في نيو ورو حيا ال  مكن  رس
ل ة الما  الدوالري األمير ية عليها  .بعد موافقة سا

وال  في هذا اللااأ  بالغة الصااعوبة« هللا حزب»ملااكلة 
ينرع فيها اللاااااااأ  األخير الذي بيد الحزبي أي قوة إمتالو 
السالح العادي والصاروخي الذي بسببه  عيش لبنا  أزمة 
إختال  مقلقة في موضاااااااااااوع الرئاساااااااااااة حيا أ  البلد دخل 
سااااااااااااااانته الثالثة وهو من دو  رئيس للجمهور ة فيما هنالك 

نية  ةرئاسااااااة شاااااايعي مسااااااتقرة ورئاسااااااة البرلما   ورئاسااااااة سااااااا
مصااااير إسااااتمرارها رهن برضااااى   رتبكة ورئاسااااة الحكومةم
 .وحجم ملار ته فيها« هللا حزب»

ما  عنينا هنا هو ما يتعلق بالمراجأة الصاااااااااااااااادمة التي 
نيا  وهو أمر صارئ على ال ائرة حيا  أفرزت مر ز قوة ساااااا
أ  ما قبل نجومية أشااارف ر ري هو تماما   ير ما ساااتكو  

ني في لبنا ز ادة في التوضاااايح   اعليه أحوا  الصااااد السااااا
 مكن القو  إ  أشااااااارف ر ري الذي خا  الساااااااباق البلدي 
في صرابلس وهو وز ر عد  مساااتقيل  ير مقبولة إساااتقالته 
ومتحرظ على بعض خيارات التيار الساااياساااي المنتمي إليه 

إنما بعد أ  ي ربما يتراجأ اللبنانيو  « تيار المسااااااتقبل»وهو 
هور اة و تم التوافق تنتهي لعباة تع يال إنتخااب رئيس للجم

ة لعلى أحدهم رئيسا ي بأ  رئيس الحكومة في المرحلة المقب
 .سيكو  أشرف ر ري



240 

 

في حا  حدث ذلك  كو  الرجل  وف  فال  صااااااايبه ما 
ساااااااااابق أ  ماني به أ ْااااااااااا  قبل أربعين ساااااااااانة إبن صرابلس 

 الهمااا من نجوم المؤساااااااااااااااسااااااااااااااااة الخر عز ز األحاادبا و 
 األمنيةا -العسكر ة

و ا  لبنا   1976 ذار من العام ̸  في شاااااااااااااااهر مار 
دخل السااااااااانة الثانية من الحرب األهليةي أو حرب الخر ن 

 1975أبر ل/نيساااااااااا  13فيه وعليهي التي بدأت يوم األحد 
تم إصالق النار من مساااااايحيين مساااااالحين في  التياحدث 

كا  « أوتوبيس»على « عين الرمانة»حي مسااايحي اسااامه 
م في مساااايرة نظ متسها  قل فلساااا ينيين عائدين من ملااااار ته

التي « البيادة العامة -الجبهة اللااااااعبية لتحر ر فلساااااا ين»
يتزعمها أحمد جبر ل لمناساابة الذ ر  األولى لعملية فدائية 

« األوتوبيس»ونسااتغرب مرور « عملية الخالصااةب»عارفت 
في هااذا الحي ر م معرفااة البيااادة الرلسااااااااااااااا ينيااة الجبر ليااة 

نيين وتدخالتهم ووهذي بالحساااااسااااية المساااايحية من الرلساااا ي
  اقصة صو لة

و انت  شاااخصاااا ا 26تسااابر إصالق النار بغزارة بمقتل 
تلك الحادثة بمثابة شاااااااااارارة أو عود  بر ت رامي على حقل 

المواجهات وإنقساااام البلد شاااار  تالنرنا إندلعمليء ببراميل 
األكثر خ ورة  ا   نوصائريا لكإنقسااااام سااااياسااااي وحزبي 

 ااااغيرة إلى « جيوشااااا  »يسن ثم إنقسااااام الجيش اللبناني جيلاااا
وبذلك لم  عد هناو َمن هو « جيش لبنا  العربي»جانر 

قادر على محا اااااااارة اإلنقسااااااااامات التي بدأت تهدد الكيا  
مهور ة باإلسااااااااااتقالة وزمنذاو  سااااااااااليما  جوم البة رئيس ال

حه الق ر األقو    فرنجية وجد سااااااااااليما  الحريد الذي رشاااااااااا 
ني الجمهور ةا ئاساااااااااااة ساااااااااااعد الدين رفيق الحر ري لر  الساااااااااااا

  االقصة أ ْا  صو لة ومعق دةو
وسااااااان هذي الروضاااااااى اللااااااااملة لبنا  من أقصااااااااي إلى 

على الحياة وعلى الكيا   لااااااعبيأقصااااااايي وإتساااااااع القلق ال
وعدم تجاوب رئيس الجمهور ة مع الم الر باإلسااااااااااااااتقالةي 
فْال  عن قصد مقر رئاسة الجمهور ة بقذائد  اروخية 

نجياااااااة على الرحيااااااالي فوج  وذلاااااااك إلجباااااااار الرئيس فر 
 اللبناانيو  الاذين  اانوا ينتظرو  براارغ الصااااااااااااااابر النلااااااااااااااارة

في الثامنة والنصاااااااد مسااااااااء عل ها  اإلخبار ة من التلرز و  
تحمل إليهم ما يهدئ روعهمي بالمذ ع ينري ما أاشاااااااااايع عن 

 رئيس الحكومةا ياإلساااااااااااااااتقاالت الثالث ورئيس الجمهور ة
وه أعْااااااااااااااااء وفد ووز ر الداخلية  و عر  ملااااااااااااااااهد لخر 

ام بعد إجتماع في القصاار مع  سااوري برئاسااة عبدالحليم خد 
 ماإلساااااااااتقالةا ثرئيس الجمهور ة ساااااااااليما  فرنجية الرافض 

ابن بز ه ضاااافجأة  ظهر على اللاااااشااااة دو  سااااابق إشااااارة 
العساااااكري و امل أوسااااامته وبدأ بعد ثوا  من اإلرتباو يتلو 

هو العميد  ا  هذا الْااااااابن  بيانا   ا  أشاااااابه بدوي قنبلةا
أو  الر ن عز ز األحاادب إبن ماادينااة صرابلس ومن عااائلااة 
معروفة تجار ا  وسااااااااياساااااااايا  وكما اللواء أشاااااااارف ر ري الذي 

منصااااااااااار مدير عام األمن  التقاعد إحالته إلىشاااااااااااغل قبل 
إلى مبنى  مبا تا  و اااال   اااااحر ساااامعة صيِ بةا لداخلي اا

الذي  قرأ البيا  مح ة التلرز و  توقيتا  مع نلاااااااارة األخبارا
لننقالبات « البالغ رقم واحد»أعاد إلى األذها   اااااااااااايغة 

العسااااااااكر ة التي إزدهرت في الخمسااااااااينات والسااااااااتينات في 
ساااااااااااااااور اا و اا   خرهاا اإلنقالب الاذي قاام باه داخال حزب 

اللواء حافظ األساااااااااااااااد الذي بات بعد ذلك برتبة « البعا»
 .فر ق

جاء البيا  الذي تالي العميد أو  الر ن عز ز األحدب 
قااااائااااد من قااااة بيروت والحاااااكم العساااااااااااااااكري ك »وبتوقيعااااه 

علااااااااااار بندا  أولها ال لر من الحكومة  ةفي ثالث «المؤقت
والتي يترأسااااااااااها إبن صرابلس أ ْااااااااااا  رشاااااااااايد  رامي  تقد م 

م المساااااتقيلةي  24إساااااتقالتها خال   سااااااعة وإال  إعتابرت بحكس
وثانيها ال لر نرسااااااه من رئيس الجمهور ةي وثالثها ال لر 

يع الق اااعااات الماادنيااة والعساااااااااااااااكر ااة تااأييااد حر تااه من جم
اإل ااااالحيةي ورابعها إعال  حالة ال وارئ في البالد ومنسع 
التجوا  في بيروت حتى إشااااااااااااعار  خري وخامسااااااااااااها دعوة 
مجلس النواب خال  ساااااااااااابعة أ ام إلى إنتخاب رئيس جديد 

وبعااد أ  يؤ ااد العميااد أو  عز ز األحاادب المبااادرة  للبالدا
بين السل ة »زام باإلتراقات السابقة المعقودة اإللتو السور ة 

سااااااااااااااايلتزم »وأ  الجيش « اللبنانية وإخواننا الرلسااااااااااااااا ينيين
البالغ » ختم « بحما ة الرئيس سليما  فرنجية مد  الحياة

 بها بعبارة تْاااامنت مرردات ساااابق إلتزام مماثل« رقم واحد
في التوجه من جانر الملير عبدالرحمن سوار الذهر في 

منذ ال   أاعلن» بْاااااااع سااااااانواتا والعبارة هياالساااااااودا  ب
كسم وال أامن م العسااااااااكري إال   أنني لساااااااات صامعا  بالحا كس بالحا

م متدهورا كس لذلك قررتا اإلحترا  بمر زي  كوسيلة إلنقاذ حا
م إلى  كس ال بيعي  قائد لمن قة بيروت وساااااااااأسااااااااالم أمانة الحا

 ا«اااأ حابها فور إنتخاب الرئيس الجديد
لعميد أو  عز ز األحدب من إلقاء بيانه لمجرد إنتهاء ا

ا و اا  باالمباا تاة التي قاام بهاا لعلع الر اااااااااااااااااص إبتهااجاا  
يم خدام بيروت عائدا  لواضاااااااااااااااحا  أنه إنتظر مغادرة عبدالح

 .إلى دملق لكي  علن خ وته
ب بيعة الحا  لم يرتح رموز العمل الساااااااياساااااااي إلى ما 
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وري فعله العميد أو  عز ز األحدب  ما أ  النظام السااااااااااااااا
ع اليد على إرادته وقراري لم ا الذي  ْمر حتواء لبنا  ووضس
المقاااباال  ااا  الترحياار من جاااناار  يالخرا فيرحاار هو 

النا  والرعاليات اإلقتصاااد ة ملحوظا ابعد ثالثة أ ام وفيما 
الجد  الناش  عن حر ة األحدب يتزايد أعلن مجموعة من 

هم العميد الْااااباط المساااايحيين الموارنة تأييدهم لحر ة زميل
أو  عز ز األحدب وبذلك إكتسااااااااابت الحر ة  ااااااااارة التنوع 
ال اااائري وتراجعااات بعض اللااااااااااااااايء التحرظاااات حو  أ  

نة  .األحدب من السا
خ وة خ وة  ا  الدخو  الساااااااوري إلى الحالة اللبنانية 

وشاااايئا  فلاااايئا  بدأ األمل المعقود على  التي إزدادت تلااااققا ا
 ءيتراجعا جااألحدب الحر ة التي قادها العميد أو  عز ز 

بل جاء األساااااااااااااااد   اااااااااااااااقر وخ د صر دة على قد الحا ا
الصاااااااااايغة األحدبية التي  ا  التحساااااااااار من جانر   وإفتر 

 .النا  على ان رائها شامال  
بعد أربعين ساااااانة نجد اللبنانيين وبالذات المغلوب على 
أمرهمي وال نباااااااالغ إذا قلناااااااا أنهم األكثر اااااااةي  قولو  في 

لة عز ز األحدب إسااااااااتقرت وجاء ليت محاو   ا مجالسااااااااهما
بعدي من  سااااتنسااااخها في حاضاااارنا المزريي فما نكابدي من 

«  بالغ رقم واحد»أهل السااااااااااااااياسااااااااااااااة واألحزاب  حتاه إلى 
األقاال إلى أ  يهاادي هللا المع ِ لين  ىأحاادبيااةا علبمرردات 

واجباتهم تجاي النا ي إلى ساااااااااواء  نالالهين والسااااااااااهين ع
ر البالد وأمور الصااااااااااااااواب والتعقل والحرص على مصااااااااااااااي

 .العباد
ري فإنه  ما  ل عسااااااكر ي العالم  وأما اللواء أشاااااارف ر 

الثالا حقق التغيير مسااااااتحْاااااارا  ما  رعله عادة أ ااااااحاب 
اإلنقالب على أشااخاص أو حاالت في ظروف تحتاه إلى 

وألنه خاره الخدمة العساااااااااااااااكر ة فإنه  مبادر ن شاااااااااااااااجعا ا
ن موإجتاز الميل األو   اااسااااااتحْاااااار الموضااااااوع البلديإ

 .رحلة صو لة

 2016يونيو )حزيران(  16 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 لبنان.. جعجعة بال طحين

ذروة الجعجعة ما «اا أسااااااااااااااامع جعجعة وال أر  صحنا
 24يتعلق بخلو منصاار رئاسااة الجمهور ة من شااا له منذ 

ا  ا لهذي االستهانة بالمنصر حتى من 2014مايو وأ ار  
وزعماء أحزاب ومواصنين ساااااااااااكتين ال ائرة المارونية نوابا 

 .على منصر يتوا ل التالعر فيه
من شاااااااااااااااأ  لبنا  أ   حظى باالزدهار الرائق لوال أ  
الحرب فيه وعليه التي أمعنت تدميرا في البنيا  وتلاااااااااو ها 
في السااااااااااااااامعااةي أوقراات نموا  ااا  في سااااااااااااااابعينااات األلفيااة 
المنقْااااااااية بمثل النمو الذي بدأت مراحله تتحقق في إمارة 

  .ي على يدي  احر را ةدب

لقد أحدث رجل األعما  اللبناني رفيق الحر ريي النقلة 
المتاادرجااة إلعمااار لبنااا  من بين الر اااما وفي السااااااااااااااانوات 
الحر ر ة هذي بدأ لبنا   ساااااااااااتعيد أزماته الماضاااااااااااية ما قبل 

أبر اال ونيسااااااااااااااااا    13الحرب التي اناادلعاات بلااااااااااااااارارة يوم 
ومراكز م حيا  انت فنادق عا اااااااااامته ومصااااااااااا ره 1975

التزلج في جبااالااه ملاااااااااااااااغولااة  مااا الحااا  في دبيا و ااانات 
العااائالت الخليجيااة تر  في لبنااا  أنااه الواحااة التي ت ياار 
اإلجاااازة فيهااااي وباااات الخليجي المقتااادر ير  أ   كو  لاااه 
بياات دائم في لبنااا ي وفي ضاااااااااااااااوء ذلااك ازدهرت الحر ااة 
 .الااعاامااراناايااااااااة  اامااااااااا لاام تاازدهاار فااي أي زماان سااااااااااااااااااااااابااق

نانيو  والذين هم من الصااااادقين في والئهم عندما يتابع اللب
لوصنهم وخلااايتهم عليه من أ اااحاب ال مع والساااوء الذين 
 عتبرو  لبنا  بْااااااااعة  قومو  بتساااااااو قها للغر ري وليس 
وصنا خص هللا به ةبادي لكي  عيلااااااااااوا فيه و صااااااااااونوي وال 

«  جيلاااه» ررصوا فيه وال هو سااااحة ل رف  ساااتعر  فيها 
اترين دو  وعي بما ال  خدم أو صرف  مألها بمحازبيه ه

األوصااا ي أو صرف  ختبر فيهااا قاادراتااه الخ ااابيااة المكل د 
بهااا من  رباااءاا إ  اللبنااانيين هؤالء عناادمااا يتااابعو  عبر 
ما  لاهدونه في الرْائياتي ما تلهدي الدو  األخر  من 
ساااااااااااااااير نحو التقاادم و قااارنو  ذلااك باااألحوا  المزر ااة التي 

ثرة من أحزابه وسااااااياسااااااييه ونواب انتهى إليها لبنا  برعل  
برلمااااناااه و ثرة جعجعاااة  ااال َمن ياااد عي حر اااااااااااااااااا وال هو 
بالحر صي فإنهم ال  حساادو  أحدا ولكنهم يتحساارو  على 

 ابلدهم
والموجود في لبنا  هو قلة في الوالء و ثرة في اعتبار 
الوصن من جانر رموز العمل الحزبي والحر ي والسااياسااي 

جاهة وزعامة  حققها الغر ر سااااااااالعة تباع للغر ري مقابل و 
 .لهذا الذي باع

ولقد عال لبنا  االزدهار لبْاااااع سااااانواتي ثم شااااااءت 
األقدار أ  تمتل  السااااحة باألشااارار والميليلااايات واألحزاب 
التي تجيِ ر الوصن والنا  لخدمة ملاااار ع أصراف خارجيةا 
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وبسبر ذلك ها هو لبنا  السياحة عرضة للذبو ي وها هو 
العقاري في تراجع مقلقي وها هو اللااااااأ   لبنا  االسااااااتثمار

المصرفي عرضة لالهتزازي وها هي اللر ات تعيد النظر 
 .في خ  ها

 2016يوليو )تموز(  6 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 سنة نالت موريتانيا ما ُحِرمت منه 51بعد 
للمرة األولى منذ إحد  وخمسااين ساانة تحظى مور تانيا 

إسااااتْااااافة قمة عربيةا وبإنعقاد خامسااااة الجناح المغاربي ب
القمة الدور ة السااااااااابعة والعلاااااااار ن في البلد العربي المثلا 

 26و 25الثقاااافاااة والعربياااة واألمااااز غياااة واألفر بياااة  يوميس 
تكو   ل دو  هذا الجناح إسااااتْااااافت  2016يوليو/تموز 

قمما  عربية بعْاااها عادي وبعْاااها إساااتثنائياا وبعْاااها 
 17إلى  13يْاااااااااااااااااااء ومن بين بيني من قمااااة الاااادار الب

 23  إلى قمااااااااة الرباااااااااط ويوم 1965أيلو  /سااااااااااااااابتمبر
 26  إلى قمة الجزائر ومن 1969كانو  األو  /د سااااااااااامبر

  إلى قمة الرباط مرة 1973نوفمبر/تلاار ن الثاني  28إلى 
  إلى 1979تلاااار ن الثاني /نوفمبر 29إلى  26ثانية ومن 

ثم  1981كانو  األو  /د ساااااااااااااامبر 25قمة فا  بدورتيسن و
  إلى قماااااة الااااادار 1982أيلو  /سااااااااااااااابتمبر 9إلى  6من 

  1985 ب /أ ساااااااا س 9إلى  7البيْاااااااااء مرة ثانية ومن 
  إلى 1988يونيو/حز را   9إلى  7إلى قمة الجزائر ومن 

مايو/أ ار  26إلى  23قمة الدار البيْاااااااااااء مرة ثالثة ومن 
 22  إلى مؤتمر القماااة في تونس مرة ثاااانياااة ومن 1989
 22  إلى قمة الجزائر مرة ثالثة ومن 0420مايو  23إلى 
 27ليبيا ومن /  إلى قمة سرت2005مار / ذار  23إلى 
  ا2010 ذار /مار  28إلى 

كاااااا  أمرا  الفتاااااا  أ  مور تاااااانياااااا دو   يرهاااااا من دو  
المغرب العربي لم تساااااااااااااااتْاااااااااااااااد قماااة عربياااةا هااال هي 

هنا فإنه عندما ساااااااااااااااترترع  ناإلنقالبات؟ وماإلمكاناتي أم 
العربية بدولها الملاااااااااااارقية والمغاربية في شاااااااااااوارع األعالم 

نواكلاااااااااااااااوطي ساااااااااااااااتكو  لااذلااك أهميااة مزدوجااةا أهميااة أ  
المور تانيين وبالذات جيل األلفية الثانية من بالد شااااااااااانبين 
لن  لاااعروا بعد هذي القمة أنهم منسااايو  أو متناساااو  وإنما 
هم من ذوي التراث العتيد عربيا  وإساااااااااااااااالميا  وأ  مور تانيا 

بوابات المهمة نحو أفر بيا التي من مصاااااااااااالحة األمة من ال
إساااااااااااااااتعادة بعض دولها المختَ رة من جانر إسااااااااااااااارائيلا 
وأحاادث حاااالت اإلخت اااف أ  نتنياااهو متسااااااااااااااالحااا  معنو ااا  
باالمصااااااااااااااااالحاة اإلعتاذار اة من جاانار الرئيس رجار صيار 
أردو اااا  بااادأ جولاااة أفر بياااة هي األولى مناااذ ثالثاااة عقود 

لير اإلسرائيلية الملتو ة ونقاط وتستهدف السعي بكل األسا
الْااااااعد لد  بعض القادة في القارة الساااااامراء إلسااااااترجاع 

ه إسااااااااااااااارائيااال عاااام  وبحياااا تكو   2002دور  اااانااات فقااادتاااس
 ا«عْوا  مراقبا  في اإلتحاد األفر قي»

إلى ذلااااك  ااااأتي إنعقاااااد القمااااة في زمن عربي تتناااااثر 
كيانات بعض دوله وإلى درجة أ  حا  هذي الكيانات بات 

يال  للساااااااااااااااقوطافماا هو ماألوف مااضاااااااااااااااياا  أ  األنظماة أو  
الحكومات هي التي تتسااااااااااااقني أما أ  تكو  الكيانات هي 
التي تتسااااااااااااااقن فذلك نذير باألعظم الذي هو أخ ر بكثير 
مما نتابع حدوث فصاااااوله في ساااااور ا والعراق واليمن وليبيا 
وساااااااااااابق أ  علااااااااااااناي في لبنا  الذي  حتاه من أهل القمة 

افة بع د أ ام في نواكلااااااوط إلى وقرة متأنية تابعد المسااااااتْااااااَ
عنه ما  ْاااااااااااامري الملااااااااااااروع اإليرانيي وهذا ليس من باب 
اإلفترا  حدوثه بعدما أدخل بعض راساامي ذلك الملااروع 
تعديال  مسااااااااتقبليا  على خارصة النروذ بات جنوب لبنا  من 
حدود ذلك الملااااااااااااروع  ما سااااااااااااور ا بالكامل والعراق بعربه 

 و ثه بالكاملاو ردي واليمن بعد تح
والوقرة ضرور ة وإستباقا  للدورة العاد ة للجمعية العامة 
لألمم المتحدة في نيو ورو في سااابتمبري ذلك أ  من المهم 
للملاااار ة العربية في هذي الدورة أ  ال تكو  شاااكليةي وإنما 
الذهاب بملروع قرار عربي  حسم هذا التدليس الدولي في 

وذلك بأ    الر  «مالمبادرة العربية للساااااااااااااااال»ما  خص 
الملاااااااااااااااروع العربي بالتصاااااااااااااااو ت على المبادرة وليس فقن 
اإلكتراء بتصر حات من هذا المسؤو  أو ذاوي عظام شأنه 
إنما من دو  الوفاء بما  عد على نحو ما حصل لألمة مع 
الرئيس األمير ي باااااااراو أوبااااااامااااااا الااااااذي هو على أهبااااااة 

لى نحو اإلنصرافي أو  ا  من ذي اللأ  األقل فاعلية ع
ما ترنن به من معساااااااااااااااو  الكالم وز ر الخارجية األمير ية 
جو   يري خال  جوالت قام بها زادت اإلساارائيلي إنتعاشااا  
وخد رت الرلسااااااااا يني والعربي عموما  وبذلك ضااااااااااع الوقت 

الحليس  –وإتسااااااااااااعت مساااااااااااااحة خيبات األمل بالصااااااااااااديق 
وبأ ااااااااااادقاء يرومو  عالقة مصاااااااااااالح تتبعها خ وة نوةية 

ضاااح بينما مقتْااايات الر بة بالنوا ا ترر  على وموقد وا
أاولي األمر في األمااة وبااالااذات على بعْاااااااااااااااهم من ذوي 
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اإلقتاادار تحااديااد العالقااة والمصااااااااااااااااالح بعااد اإلصمئنااا  إلى 
 الموقدا

وإنعقاااد القمااة في نواكلاااااااااااااااوط  ااأتي بعااد أ ااام من باادء 
األمين العام الثامن للجامعة العربية أحمد أبو الغين واليته 

ىي بعد أمناء رحلوا و انت جامعة العرب على درجة األاول
-من التألق وذات حْاااااااااااااااور فاعل في الملاااااااااااااااهد العربي

الااااادوليا وأعني بهؤالء عبااااادالرحمن عز ام أو   -اإلقليمي
الدور  نر ا ا لكاألمناء وعبد الخالق حسااونة ثم محمود 

ماني بإنخسااااااااااااف جزئي بعد إنرراد الرئيس أنور الساااااااااااادات 
لحه اللهير مع   «إتراقية  امر د ريد»إسرائيل وإبرامه  بصا

مع مناااحيم بيغن بعااد ز ااارة مبااا تااة إلى إسااااااااااااااارائياال وإلقاااء 
خ اب في الكنيسااااااااااااات أكمل به تحديد نوا اي ومبتغايي  ما 

مجلس »بااااا اااات بهااااا األمااااة في خ ااااابااااه ِمن على منبر 
والبرلما   المصري وبحْور للرئيس الرلس يني  «اللعر

ه السااااادات اإلدارة الم ختصااااة في الرئاسااااة بْاااارورة أ  وج 
  كو  عرفات في مقدمة الحاضر ن المستمعينا

وتلااااااااااااء األقدار أ   كو  األمين العام الثامن للجامعة 
خير شاااااااااااهد على ظروف ذلك الرعل الساااااااااااداتي  ونه من 
أعْاااء الوفد الذي شااارو في ز ارة السااادات إلى واشاان ن 

ذلك اإلساااااااااارائيليا ومنذ  -وإبرام إتراق السااااااااااالم المصااااااااااري 
  «كامر د ريد»الحدث اإلساااااااااااااااتثنائي وهو يواكر تداةيات 

قر با  من راساامي سااياسااة مصاار في الساانوات الساااداتية ثم 
في سانوات الدبلوماساية المصار ة اللاائكة في عهد الرئيس 
حساااني مبارو تمهيدا  لتبؤ المنصااار األهم الذي  حظى به 
تقليد ا  َمن شاااااااااااغل منصااااااااااار وز ر الخارجية وأرجحية لمن 

نصااااااااااار مندوب مصااااااااااار لد  األمم المتحدة قبل شاااااااااااغل م
 المنصر الوزاريا

وما أقصدي من إستحْاري هذا لمنا ر شغلها أحمد 
بو الغين أ  الرجل الملم بخرا ا أربعة عقود من الساااااياساااااة 
العربية سااااااااااجل في  تابيسن بعض ما  مكن تدو نه عن تلك 
الخرا اي وهذا  جعله  ساااااااااااااتنبن معادالت  ريلة برتق الثوب 

ومحاولة إبقاء الحوار حو  األزمات التي تعصااااااد  العربي
باألمة من دو  إتخاذ الموقد الذي  علِ ق عْااااااااااااااو ة دولة 
عْااو في الجامعة على نحو ما حصاال مع مصاار ثم مع 
سااااااااور اي ذلك أ  التدره في إنزا  الغْاااااااار يبقي للصاااااااالح 

 إحتماال ا
وثمة ما يلرت اإلنتباي وهو أ  أحمد أبو الغين أ اااااادر 

ذيسن  حو ا  مالمح حياته وذ ر اته على عكس الكتابيسن الل
ما فعل محمود ر ا  وعصااامت عبدالمجيد اللذا  أ ااادر 

كل منهما  تابا  حو  سااااانواته الدبلوماساااااية وسااااانوات أمانته 
للجامعة العربية إنما بعدما باتا في مرحلة التقاعدي وهذا 
مألوف في عالم الذين  لااااغلو  منا اااار متميزةا واألرجح 

األمناء العامين الساااااااابقين سااااااايرعلونه وعمرو أ  ثالثة من 
موسى واللاذلي القليبي ونبيل العربي ا لكن على ما يبدو 
إ  أحمد أبو الغين أ ااااااااااااااادر الكتابيسن وفق إحتماليسني إما 
إلعتقاد شااااااااخصااااااااي بأنه تقاعد وأ  ظروف ساااااااانوات عمله 
رئيساااااااااااااا  للدبلوماساااااااااااااية في المرحلة األكثر تعقيدا  من عهد 

ال تاحقق له أ   كو  األمين العام الثامن  الرئيس مبارو قد
للجامعة بعد نبيل العربي الذي إذا جاز التلااااااااااابيه نراي  ا  
مساااتعجال  مغادرة المنصااار و ير متحمس لركرة وردت في 
كواليس أهل القرار وهي التمديد سااااااااااانة له يتْاااااااااااح خاللها 
مصااير الدولة الملااكلة سااور ا والدولة العرء لبنا  والدولة 

اليمنا وتأساايسااا  على ذلك  ا  اإلحتما  الثاني المسااتنزفة 
وهو أنه ال بد عمال  بالتقليد المألوفي مع إساااااااااااااااتثناء لمرة 
واحدة شااااغل فيها اللاااااذلي القليبي بساااابر نقل مقر األمانة 
العامة مؤقتا  إلى تونسي سااااااااااااااايؤتى به أمينا  عاما  للجامعة 
وليس زميله سااااامح شااااكري وز ر خارجية العهد الساااايساااايي 

فلينلااار الكتابيسن وبذلك  قا  عنهما أنهما عن سااانوات ولذا 
دبلوماسااااية مْااااتي وأ  ما يتعلق بساااانوات ما بعد األمانة 
العامة للجامعة  اكتر و انلااااااااااار الحقا  وبذلك ال لوم وال َمن 

 يلومو ا
افة  القمة العربية الدور ة السااااابعة والعلاااارو  المسااااتْااااَ

هاااة   متاااأخرة لج2016تموز /أواخر هاااذا اللاااااااااااااااهر ويوليو
اإلنعقاد أربعة أشااااااااااهري سااااااااااقن خاللها من األرواح العربية 

 -اليمنية -العراقية –بْاااااعة ألوف على األر  الساااااور ة 
الليبية وفي مياي البحري فْاااااال  عن تدمير مئات األساااااواق 
والبلدات والملااافي والمدار  بكل أنواع السااالح وبما  روق 

ية الو اااااااداكما  أتي وقد إرترع منساااااااوب التحد ات اإليران
والعمليات اإلرهابية التي أكثرها إساااااااااااااتهجانا  محاو  ترجير 
المساااااااااااجد النبوي والتي أ ْاااااااااااا  تساااااااااااتهدف ساااااااااااعي الملك 

بن عبدالعز ز لتحقيق حالة من التللد بين دو   سااااااااااااااالما 
األمتيسناكما أ  التعالي األردو اني على مصااااااااااااااار تجاوز 

 األ و ا
خال اااااااااااااااة القو  إنني الذي واكبتا القمم العربية بدءا  

ل إخوانناااا المور تاااانيين ولو 1964قماااة القااااهرة ب ي أفرح لنياااس
ساانة حصااتهم من المنسااد السااياسااي العربي الذي  51بعد 

إساامه القمة العربية الدور ةا واللااكر مو ااو  للملك محمد 
د القمة في بالدي التي عاشت  الساد  الذي إعتذر عن عقس
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ر الملااك الحساااااااااااااان  ر الااِذ س تخمااة قممي في زمن والاادي ال يااِ 
لثاانيي وجي رهاا إلى مور تاانياا المحروماة من القماة العربياة ا

ا  بحلوها ومرهاا وهكذا  لنا والحمدم في الهمِ  عارسبا

 2016يوليو )تموز(  11 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 تأمالت في الصدمة األردوغانية
ويوم  هاااذي المحااااولاااة اإلنقالبياااة التي حااادثااات في تر ياااا

سااااااابقتها محاوالت مماثلة   2016تموز /يوليو 13السااااااابت 
في بعض دو  المن قااة و اااناات مثلهااا منقو ااااااااااااااااة الوعي 

ي ولنا  مثا  على ذلك تلك المحاولة واألساااااااااااااااباب الموجبة
يوليو  19واإلثنين  اإلنقالبية الصاااايفية أ ْااااا  في السااااودا 

  التي قام بها عدد من الْاااباط اللااايوعيين أمكنهم 1971
أربعاة أ اامي ثم فلاااااااااااااااال إحتجااز رئيس البالد جعرر نميري 

ا وحتى في لبنا  اإلنقالب و رق الساااااااودا  في اإلعدامات
صي وفيااه حر ااة التعبير متاااحااة إلى اقر و المحكوم بنظااام د م

أبعد الحدود حدثت محاولة ثم أاخر  و ا  مصااااااااير الثانية 
بهاااا مثااال األاولى مجرد نزوة أراد الْااااااااااااااابااااط الاااذين قااااموا 

 ا و انت خاتمتها إستنسا  حر ات إنقالبية حدثت في سور 
ذلك اإلنقالب الذي قام به البعثي العسااااااكري حافظ األسااااااد 

ا  «الحر ة التصحيحية»على البعا المدنيي وتحت تسمية 
 وبعد هذي صوي السجل اإلنقالبي في سور اا

معالجة الرئيس أردو ا  للذي حدث في تر يا  جعلنا 
نسااااتحْاااار الذي جر  في مصاااار عندما أقدم وز ر الدفاع 

م الحالة العالقة مستندا  الرر ق  عبدالرتاح السيسي على حسس
في ذلك إلى أنه إبن المؤساااساااة العساااكر ة األدر  بملااااعر 
ضااااااااباصها وجنودهاي وإلى األمر األهم وهو خلااااااااية النا  

لمصاااااااارا  «الملااااااااروع اإلخواني»من األجواء التي أحدثها 
وإسااات اع السااايساااي الحسااام بهاتيسن الورقتيسنا ورقة إصمئنانه 

الجيش ال  مكن أ  يرتْاااااااااااااااي هاااااااذي الهيمناااااااة إلى أ  
على البالد وأنه متماسااااك وإنْااااباصه الوصني  «اإلخوانية»

في أعلى درجاتها وورقة إنحبا   اااااااااااااااوت اإلحتجاه في 
 ااااااااااااااادور النا  الذين  حتاجو  إلى الجنرا  الذي يبادر 

 متقدما  الصد حامال  الرا ةي  ملين منه ترر ج  ربتهما
ساااااااان التخاصر من جانر ال رر ق الساااااااايسااااااااي حقق وبحا

الرجاال إلترااافااا  شاااااااااااااااعبيااا  ملحوظااا  حولااه باادت أهميتااه عنااد 

اإلنتخابات التي جرت الحقا  وتو جت السايساي رئيساا  للبالد 
ينلااار األمل بعودة مصااار ذات التنوع وإخراجها من الوهدة 
اإلقتصاااااااد ة الصااااااعبة وهو أمر لقي من الترهم السااااااعودي 

اسااااااااااااااها وتأخذ الخليجي عمومَا ما جعل مصاااااااااااااار تلتقن أنر
 مكانها على ال ر ق الذي  حقق اإلستقرارا

معكوساااااا ا بالنسااااابة إلى تر يا األردو انية  ا  الوضاااااع 
الحر اة اإلنقالبياة في زمن صماأنيناة الناا  إلى أ   تحادثا

بلدهم بدأ  لق صر قه نحو األفْلا إزدهار في السياحةا 
في تر يا  سجل  رالصناعةا اإلستثمانمو الفت في مجا  

في الوقت نرساااااااااه  انت  ناألولىا لكنحو المرتبة  خ وات
هنالك خلاااااااااااية لد  النا  من أ  تنعكس تداةيات األزمة 
الساااااااااور ة على بلدهم وبحيا تساااااااااتنزف هذي األزمة الكثير 

 انت هنالك خلاااااااااااااية مماثلة من  اواإلهتماما  ممن الما  
  لأ  تتحو  الرعاا اة واإلساااااااااااااااتْااااااااااااااااافاة من جاانار النظاام 

لى عداوة تار خية مع مصااااارا وهم إ «اإلخوا  المسااااالمين»
عندما رأوا أ  رئيسااااهم  سااااتعيد ت بيع العالقة مع إساااارائيل 
نتنياهو و رمم في الوقت نرسااااااااه العالقة مع روساااااااايا بوتين 
تسااااءلواا وماذا عن العالقة مع مصااار السااايساااي؟ وب بيعة 
الحاااااا  رأوا أناااااه لو  اااااانااااات الخ وة األردو اااااانياااااة مثلثاااااة 

مع مصاار الساايسااي إلى  األضااالع بمعنى إنجاز مصااالحة
جانر الت بيع مع إساااااااااااارائيل نتنياهو والترميم مع روساااااااااااايا 

الدولةا بوتين لكا  ذلك أفْاااااال لتر يا الدولة وأكرم لرئيس 
هااااجس الزعااااماااة األبعاااد من تر ياااا هو الاااذي  جعااال  نلك

عربا  و ير  «األردو اني»الرئيس أردو ا  ير  أ  الجمع 
سل ا  »منلودةاااعرب  لكل عنصرا  مهما  في الزعامة ال

 ا«تر يا واإلخوا  المسلمين
وهنا نجد أنرساااااانا في ضااااااوء الوقرة اإلنقاذ ة من جانر 
أصياف شاااااااااااااااعبيةي نر  أ  هذا اإلندفاع العروي من جانر 
النا   ا  من أجل أال  يتهاو  إسااتقرار وإزدهار  عيلااانهي 
وللحببااة األردو ااانيااة الرْاااااااااااااااال فيااه على ر م أنهااا حرلاات 

ارة أوحت بجنوح رئيساااااااااااهم إلى التررد بمراجاءات  ير سااااااااااا
وإعتماد سااااياسااااة الرأي الواحد الذي ال مجا  للمناقلااااة فيه 
وتغيير البياااااادات التاااااار خياااااة في مناااااأ  عن التعمق في 

 مناقلة األوضاع والقراراتا
وعندما نقو  ذلك فإننا ال نغرل حذاقة الرئيس أردو ا  

و يس  في تعاماله لمجرد سااماعه بحدوث الحر ة اإلنقالبية
أنه إسااااااتنساااااا  ما فعله الساااااايساااااايا و الهما حو ال األصياف 
العر ْة من الرأي العام إلى قوة ضاربةا في مصر  انت 

م الذي أمساااااك  كس   «اإلخوا  المسااااالمو  »هذي القوة ضاااااد الحا
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من القمة إلى بعض القواعد األمنية ونجح الساااااايسااااااي بهذي 
  القوةا وفي تر ياااااا تحو   المااااادنيو  بقااااادرة قاااااادر إلى قو 

تصدت للجنود و ب لتهما وفي خال  ساعات إنقلر السحر 
على الساحر وبات المنقِلر على سل ا  تر يا منقَلبا  عليه 
من النا  واللااااااارصةي وليس في اللاااااااارع جماهير شاااااااعبية 

 لكي تؤازري ولو بالهتافاتا
وممااا ال شااااااااااااااااك فيااه أ   الم الرئيس أردو ااا  لمجرد 

مهر في اللاااااااااااااااوارع ظهوري األو  ودعوتااه النااا  إلى التج
ل عنصااااااار  في الوقت نرساااااااه  نصمأنينةا لكوالميادين شاااااااك 

 مكن األخاااذ في اإلعتباااار تعااار الاااذاكرة لاااد  جيليسن من 
األتراو إزدحمت فيها إن باعات مؤلمة عن تار   بالدهم 

بإنقالبات عسااااكر ة جعلتهم ال  1960الذي حرل منذ العام 
عن  يهنأو  بالتنرس الصااااااااحي والعيش المسااااااااتقري فْااااااااال  

حالة تأنير ضاااااااااااامير موروثة مردها سااااااااااااكوت النا  على 
إعاااادام الجيش لرئيس البالد عاااادنااااا  مناااادر س وعلى نحو 
إعدام الجيش أ ْاااااااااااا  في باكساااااااااااتا  للرئيس ذوالرقار علي 
بوتوا وأل  الحببة األردو انية أحدثت نوعا  من المساااااااااكنة 

العسااااااااااكر ةي فإ  الملااااااااااروع اإلنقالبي بدأ يتراجع  -المدنية
صل إلى خاتمته لوال المحاولة المنقو ة باعد النظر و اد  

والتحليل الموضااااااااااااوعي للواقع التر يالكن هذا ال  عني أ  
التراث اإلنقالبي التر ي ذهااار إلى  ير رجعااااةي  مااااا أ  
كم األردو اني داخليا  وخارجيا   بعض مناحي أسااااااااااااالير الحا
تت لر الكثير من التواضاااااااااااع المرفق بالقليل من أسااااااااااالوب 

مع القْااااااااا ا اللااااااااائكة ومع رفاق الصااااااااد الواحد التعامل 
وأ ْااااا  مع الخصاااام العنيد فتح هللا  ولن المقتِبس وهو في 
الوال ات المتحدة أساالوب اإلمام الخميني الذي قاد من مقر 

القر بة من بار س الثورة  «نوفل لو شااااااااتو»إقامته في بلدة 
على نظام اللاااااي محمد رضااااا بهلويا ولقد تصاااار ف  ولن 

ندما ندد بالحر ة اإلنقالبية نتيجة فلاااااااال المحاولة بحنكة ع
التي فوتت عليه فر ااااااااة العودة ب ال  إلى تر ياي مساااااااانودا  
بدعم أمير يي وربما إلبعاد شااااااااااااااابهة العالقة بالمحاولة مع 
أ  الرئيس أردو ا   صر على أ  هذا المعار  المهاجر 
وراء الحر ة و أنما الرضاااااى  امل اإلنتلاااااار عن أردو ا  

 في تر ياي وال مجا  لمحاوالت إنقالبية ضدياوحزبه 
على ر م هو  الصاادمةي فإنها جاءت في الوقت المناساار 
لكي  سااااااتكمل الرئيس أردو ا  المز د من إعادة النظر وترتير 
شاااااااااااااؤو  البيت التر ي عل  الترتير يتم في منأ  عن اإلنتقاما 

 األردو انية الكثير من الحاالت التي  ساتوجر «األجندة»وفي 
بعْاااااااها الترميم وبعْاااااااها الخر المصاااااااالحة وبين هذي وتلك 

  «األجندة» يالعثمانيا فالتخفيس قدر المسااَت اع من اللاامو  
أ ْاااااااااااااا  الخصاااااااااااااومة  ير المبررة مع مصااااااااااااار وموقد تر يا 
المتذبذب من المحنة الساااااور ةي ولنا في تتر ك الساااااور ين الذين 

 ااا   كاااباادو  شااااااااااااااقاااء النزوح والعوز المثااا  على ذلااكا وإذا 
الرئيس أردو ا  في موضاااااوع منسح الجنساااااية التر ية للساااااور ين 
الهائمين على وجوههم ير  أنه يؤدي بذلك عمل خير مساااااتندا  

ِمه في البحر »فيه إلى المثل التر ي اللاااااائع  إ ااااانع جميال  وإرس
ي فإننا ال نلاااااااااااار ه هذي «فإذا تجاهله السااااااااااامك فإ  هللا  حرظه

رونيين ماضاااااايا  الذين تخلى و كرينا تتر ك اإلسااااااكند «المكرمة»
ار األسااااااد بز ارة  الحقا  عن سااااااور تهم رسااااااميا  نظام الرئيس بلاااااا 
الدولة التي سبق أ  قام بها إلى الرئيس أردو ا  و انت فاتحة 
عالقة  اااداقة إفترساااتها إيرا  الخامنئية فروسااايا البوتينية و ا  

الملاااااار إليها ساااااو   «المكرمة»الذي  ا اكما أننا ال نر  في 
هااا تااأكيااد لتثبياات موقرااه من المحنااة السااااااااااااااور ااة وهو موقد أن

لمصااااااااااالحة تر يا وت لعات الرئيس أردو ا  وليس لمصااااااااااالحة 
 –سور ا والسور يني أي أنه بالمقارنة عكس الموقد السعودي 

الخليجي الذي هو من أجل عودة عروبة سااااااااااااااور ا ومن أجل 
اللااااااعر السااااااوري إلى د اري ومن أجل عالقة تنعم فيها سااااااور ا 

 ستقراراباإل
رب  محاولة إنقالبية فاشاالة تنرعي  ما الْااارةي لكن فر اااة 
النرع ربمااا ال  جاادهاا شااااااااااااااعاار تر يااا في حاا  إنتهى  ااااااااااااااراع 
اف في أمير ا فتح  َْ أردو ا  الحاكم في تر يا وخصمه المست
هللا  ولن على نحو ما إنتهى إليه مصير ق بيس العقيدة البعثية 

حل بعد مر  عْاااا  حافظ األساااد و اااد ام حسااايني األو  ر 
متحساااااااااااااارا  على أنه لم  جمع البعاا تحات مظلتاه والثااني لقي 
نها ة مأسااااو ة شااانقا  بيد شااايعية ومبار ة أمير ية ومن دو  أ  

حافظ األسااااااااااااد زعامة العقيدة  «رفيقه» ل حقق ال لنرسااااااااااااه وال 
الواحدةا ونقو  ذلك تلاااااااااااااابيها  أل  أردو ا  و ولن هما حالة 

الصاااااااد امية وبعثيا  ا وإذا  -ة األساااااااد ةمماثلة وإساااااااالمو ا   للحال
أاجيز لكاتر مثل حالي أ   سااتحْاار في معر   ثرة الِعَبري 
ما من شااااااااااأنه أ   ريدي فإنني أدوِ   هنا قو  النبي  اااااااااال ى هللا 

تواضااااااع عن  أيها النا ا إ  أفْاااااال النا  عبد»عليه وساااااال م 
 اكم«ا ِرفعة وزِهد عن  انسية وأنصاااااااااااد عن قدرة وَحِلم عن قوة

أدو  ما دامت التأمالت هي حو  الصااااادمة األردو انية ةبارة 
إذا فسدت السياسة » ضمن أدبيات التراث اللعبي التر ي هي

 ا«ذهر السل ا 
هد  هللا النظام اإليراني في ضاااااااوء الذي بو ت به النظام 
األردو انيي إلى ساااااااااااواء التعقل والكد عن التدخلا وقد تكو  

المحاااولااة اإلنقالبيااة التر يااة مالمح عاادم إبتهاااه هااذا النظااام باا
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ليسااات حبا  بأردو ا  وإنما أل  الذي حدث في تر يا قد  حدث 
ما »المأثورا في إيرا ا ولنمام علي رضااااااااااااااي هللا عنه القو  

 ا«أكثر الِعَبر وأقل اإلعتبار
 َحرظ هللا المن قةا
 2016يوليو )تموز(  21 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 بعد ذلكجتماع نواكشوط.. وما إ

بين أو  قماااة عربياااة والقماااة األحااادث التي  اااا  أهااال 
دامين في اسااتْااافتهاي وساابعين  ساانة  كم المور تاني ِمقس الحا
ال أبا لك تساااااااااااااااأم األمة من رتابة نتائج بعض القمم وعلو 
الهامة العربية خال  انعقاد القليل من هذي القمم وبالذات 

 .االستثنائي منها
فها الملك فاروق في في القمة األولى التي اسااااااااااااتْااااااااااااا

 انت  1946مايو وأ ار   - 29 28« أنلااااااااااااااص»منتجعه 
هنااالااك لهرااة ملحوظااة من قااادة ذلااك الزمن العربي الغااابر 
على أ  يلتقوا و تلااااااااااااااااوروا و تعرف هذا الحاكم على ذاو 
بافترا  أنهما لم يلتبيا بعدا ومن شاااااااااااادة اللهرة أمْااااااااااااى 

فاروقية ذات القادة ثالثة أ ام بلياليها مسااااااتمتعين بْاااااايافة 
علااااااااار نجومي  ما أ  الملك المْااااااااايس أسااااااااابغ على بيا  
القمة بقراراتها المبساااااااا  ة أهمية اسااااااااتثنائيةي حيا إنه أبقى 

يتسااااااااااااااامرو  و تجولو  في  «أنلاااااااااااااااص»القادة في رحاب 
حاادائق المزارع إلى حين انتهاااء الخ اااط من  تااابااة البيااا  
والمقررات بماء الذهري بناء على صلر الملك المْاااااااااايس 
ودهلااااااااااااة القادة الْاااااااااااايوفا هل ما زا  هذا البيا  التحرة 
الرنية ضاامن أرشاايس الجامعةي أم أنه بقي ضاامن مقتنيات 
 .الملك فاروق وبالتالي لد  الدولة المصااااااااااااااار ة؟ ال ندري 

في أحدث القممي أو فلنسااااااااامِ  الذي شاااااااااهدتسه نواكلاااااااااوط يوم 
ا على 2016 يوليو وتموز   25االثنين  بااأنااه  ااا  اجتماااعاا 

الناادرة في تااار   القمم العربيااةي ذلااك أنهااا المرة  درجااة من
األولى التي  جد فيها راساء حكومات ووزراء أنهم مكل رو  
من قااادتهم بتمثيلهم في هااذا االجتماااع الااذي  اااناات والدتااه 
قيصااااااااااار ةي لعبت الظروف فيه دور ا أسااااااااااااساااااااااااي اا فالمملكة 
المغربية اعتذرت أل  الملك محمد الساااااااااااد  قرأ الملااااااااااهد 

سااي الراهن بعيني والدي الراحل الحساان الثانيا وز ادة الساايا
في التأمل رأ  أ  القمة الناجحة هي التي تكو  بنجاحات 

سبتمبر  17ا  13بين  -القمم السبع التي استْافها والدي 
ي وإذا  اااااانااااات 1989ماااااايو  26ا  23و 1965وأيلو   

التناقْااااااااااات العربية و اااااااااالت إلى حد أ  النجاح ولو في 
لن يتحققي فمن األفْاااااااااااال االعتذار وباللباقة  الحد األدنى

وعندما  .الملكية المغربية عن االسااااااتْااااااافةا وهذا ما حدث
م مساااااألة االعتذار فأل  قراءة الملك محمد    و  أمد حساااااس
السااااااااد  وملااااااااوراته أوجبت ذلكا  ما أوجبت عدم إرفاق 
اإلعال  عن االعتذار باحترا  المغرب بحق االسااااتْااااافة 

ا وعلى نحو  ماااا سااااااااااااااابق وحااادث مع تونس في زمن الحقااا 
 .الاااااااااارئاااااااااايااااااااااس ز اااااااااان الااااااااااعاااااااااااباااااااااادياااااااااان باااااااااان عاااااااااالااااااااااي

ا هذي االساااااااتْاااااااافة  م مع  كس تاحسااااااار لمور تانيا اللاااااااعر والحا
ال  واِرئيةا فليس باألمر السااهل تأمين المسااتلزمات ولو في 
ا أنه جديد  الحد الذي يالئم مثل هذا االجتماعي خصااااااو اااااا 

الدو  التي على هذي الدولة متنوعة التراثاتا والمألوف أ  
تساااااااتْااااااايس القمم تساااااااتبق االنعقاد بإنلااااااااءات  أ  تكو  
قصااااااار مؤتمرات أو فندق ا أو مجمع فيلالت وهذا حدث في 
عدة عوا م عربية  وتأثيا ومستلزمات تجعل االستْافة 
بمسااااتو  القرارات أو على األقل تعوِ   االسااااتْااااافة بكل 
مناحي االهتمام عن قرارات اسااااتعصااااى على القمة التوافق 

ليهاااا ومثاال هااذا األمر لم يتيسااااااااااااااار لمور تااانيااا فاااكتراات ع
بااالخيمااة مقر ا لالنعقااادي وهي رمز مْااااااااااااااايء لجهااة تراث 
األقدمين من القادة العربي وفي الوقت نرساااااااااااااااه هي رمز 
مساااااااااااااااتحَدث لألحوا  العربيةي حيا خيام الالجئين العرب 
تكاثرت خال  خمس سااااااااااااانوات فلم  عد اللجوء فلسااااااااااااا يني ا 

لساااا ينيي وإنما بات اللجوء سااااور  ا وعراقي ا والخيمة رمز ا للر
 .وليبي ا وسوداني ا و مني ا

بااالخيمااة المور تااانيااة مقر لالجتماااع والررسااااااااااااااااا  على 
ظهور اإلبل توأم الجياد العربية األ ااااااااااااااايلةي واألمن الذي 
صااالمااا تتباااهى بااه مور تااانياااي أضااااااااااااااارى المْااااااااااااااايس على 

لمساااااااااااااااة االجتماع الرر د من نوعه لجهة التمثيل والقرارات 
تْااااحية في  اااايغة أداء واجر قومي تؤخذ في االعتباري 
ر أبقى على  ااايغة  ذلك أنه باساااتْاااافة االجتماع بما َتيسااا 
القماة السااااااااااااااانو اة وفق قااعادة األبجاد اةي ذلاك أناه في حاا  
انقْاااااااااااااااى العام ولم تنعقد القمة فإ  ذلك  لاااااااااااااااكل جل ة 
سياسيةي أي بما معناي أ  فكرة القمة الدور ة تذبل وال تعود 
عا ومن هنا فإنه ر م  من عالمات التلااااااور العربي الموسااااا 
االن باع الذي سااااااااااااااااد عن اجتماع مور تانيا يبدو أ  هذا 
االجتماع الذي هو القمة الدور ة السابعة والعلرو  بأهمية 
القمة االساااااتثنائية التي اساااااتْاااااافها الساااااودا  في الخرصوم 
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و انت االسااااااااااااتْااااااااااااافة  1967أ ساااااااااااا س و ب   29يوم 
تْااااااافة مور تانيا في نواكلااااااوط للقمة العربية ببساااااااصة اساااااا

 .الدور ة السابعة والعلر ن

 :أما أين هي األهمية في  ال القمتيسن فلألساااااباب التية

ا  بالنسااااااااااااااابة لقمة الخرصومي  ابت األابهة عن ال قو  بدء 
من الم ااار وحتى مقر اإلقااامااة وقاااعااة االجتماااعا الجموع 

والراساااااااااء مع اللااااااااعبية  انت هي التي اسااااااااتقبلت الملوو 
تخصااااااااايص الملك فيصااااااااال بن عبد العز ز والرئيس جما  
عبد النا ااار باساااتببا  قل نظيريا واإلقامة  انت في فندق 
فوق المتوسااااااااااااااان بقليااالا وقااااعاااة االجتمااااع ال عالقاااة لهاااا 
بمساااااااااتلزمات الترفا والترو ح عن نرو  الملاااااااااار ين هو 
رحلة نيلية رمز ة فوق مر را والساااااااااااااااالمة يتوالها النا  

  األمنا وال عاام من خيرات أراضاااااااااااااااي الادولاة التي ورجاا
كأنها قارةا واالنلاااااااااااااااراح على وجوي النا  المبتهجة بأنهم 
مْاااااايرو  بار األمة وبالذات فيصاااااالها ونا اااااارهاا والنيات 
على خير ما تكو  عليه إزاء الظروف التي تعيلها األمةا 
ومن أجاال ذلااك انتهاات هااذي القمااة تؤساااااااااااااااس لنهو  من 

ا باال 1967امس من يونيو وحز را   تااداةيااات زلزا  الخاا
 جوز القو  إ  القمااة العربيااة االساااااااااااااااتثنااائيااة في الخرصوم 
شااااااااااااجعت ظاهرة القمم االسااااااااااااتثنائيةي وأكدت أنه حتى في 
إصار االنعقاد البعيد خيار ا أو اضااااااااااا رار ا عن األابهة  مكن 

 .إنجاز ما يرفع من الهامات
ور ة بالنساااااابة الجتماع نواكلااااااوطي أي القمة العربية الد

الساااااابعة والعلااااار ني إ  بسااااااصة أجوائها عموم ا والظروف 
التي أوجبت االنعقاد أثبتت ما  مكن اعتباري قمة ال وارئي 
وهذا بما معناي أ  انعقادها أنقذ  ااااااااااااااايغة القمة الدور ةي 
وبالتالي فإ  االنعقاد األبجدي سااااايتوا ااااال ما لم ينلاااااأ في 

 تانياا ضاااااااااااااااوء الذي ارتلي المغرب اعتذار ا وارتْاااااااااااااااته مور 
اض رار ا صي  يغة القمة العربية الدور ة واالكتراء بالقمة 
العربية االساااااااااتثنائية تنعقد في رحاب َمن يدعو إليهاا وفي 
المقابل  كو  مجلس الجامعة بصااااااااااااااايغة يتمثل فيها رموز 
السياسة الخارجية ورموز المؤسسة األمنية ورموز السياسة 

و عندما تدعو االقتصاااااااااد ة هو الذي  جتمع مرة أو أكثر أ
الحاجة وفي مقر الجامعةي ثم  ْااع أمام البيادة السااياسااية 
ا  .تصاااااااااااااااوراتاه وبحيااا تتخااذي هاذي البيااادة ماا تراي مناااساااااااااااااااباا 

ونقو  ذلك على أسااااااااااااااا  أ   اااااااااااااايغة القمة الدور ة وفق 
الترتير األبجدي حققت الغر ي بمعنى أنه لم تعد هنالك 
 دولة عربية تلاااااااعر أو تلاااااااكو بأنها لم تساااااااتْاااااااد القمةا
ا على أسا  أنه بعدما ذاق الجميع حالوة   ْ ونقو  ذلك أ 

 .االساااااااااااااااتْاااااااااااااااااااافاااااة فاااااإناااااه ال باااااد من خ وة تجااااادياااااد ماااااا

و بقى أ  األشاااااهر العلااااارة التي سااااابقت اجتماع نواكلاااااوط 
كانت شاااااهدت قمم ا ثنائية وثالثية في الر ا  نتجت عنها 
مالمح اساااااااتراتيجية للزمن الراهن وبعْاااااااها في اتجاي  فاق 

 عني أ  مثل هذي القمم التي  ا  خادم  مساااااااااااااااتقبليةا وهذا
الحرمين اللاااااااااار رين الملك ساااااااااالما  بن عبد العز ز راساااااااااام 
خرائن صر قهااا في االتجاااهااات العربي واإلقليمي واألفر قي 
واإلساااالمي والدوليي هي الحاضااارة بكل العزم في الملاااهد 
السااااااااااياسااااااااااي وأ  الذين التقوا في رحاب الخيمة المور تانية 

 .في االعتبار أخذوا ذلك وال بد
وأمااا نواكلاااااااااااااااوط المتجملااة والمبتهجااة بااإخوانهااا العرب 
الذين ما  ا  لبعْاااااااهم أ  ير  شاااااااعر هذي الدولة المثلثة 
التراث لوال أ  شبيقهم المغربي اعتذر عن عدم االستْافة 
فقرر اللاااااقيق المور تاني أ   كو  مْاااااير اي فإنها عاشااااات 

ا وليلة عربية بامتيازا وساااااااااااااااتبقى خيمة  «  ة األملقم»يوم 
ذ  رمز ا  حمل معاني التراا  بالخير عل ه  خره من ثنا ا نبس
اليأ  واالستحْار دائم ا للكالم ال يِ ر للرسو   ل ى هللا 

المؤمنو  إخوةي تتكافأ دمااهمي و ساااااااااااااااعى »عليه وسااااااااااااااال م 
واهااام ن سااااااااااااااااااِ ما وهااام يااااااااد عااالاااى ماااَ  ا»بااااااااذماااتاااهااام أدناااااااااهاااا

 .وعلى هللا التو ل  ..
 2016يوليو )تموز(  82 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 لو أن عرفات فعل ذلك يوم
 1990أغسطس  2

في غياااااب المهمي باااال وتغييبااااهي ونعني بااااذلااااك وحاااادة 
الصااااااد الرلساااااا يني فال يبقى اللااااااتات على ما هو عليهي 

في رام  «ساااااااال ةل»في  زة مناهض  «كيا »حيا هنالك 
هللاي فااجاأناا وز ر الخاارجياة الرلسااااااااااااااا ينياة ر اا  الماالكي 

عن تحر وي يتمنى المرء ثبات إخواننا أهل السااال ة  ببلااار  
الرلسااااااااااااااا ينيااة عليااه والتعاااماال معااه بكاال موِجبااات المنهج 
العلميي  ي ال ينتهي فرقعة ضاااااامن الررقعات الرلساااااا ينية 

وإنسجام الرئيس  اسر عرفات مع  «إتراق أوسلو»من نوع 
امية للكو ت في مثل هذي األ ام قبل سااااااااااات  الغزوة الصاااااااااااد 

مْااايِ عا  بذلك موقرا  لو أنه إتخذي لكا  ربما  وعلااار ن سااانة
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أنقذ المن قة من و الت ما  صاااااااايبها من تداةيات نلااااااااأت 
 ا1990 ب /أ س س 2عن يوم الخميس 

الموقد الذي نعنيه و ا  فر اااااااة أضااااااااعها أبو عمار 
امية للكو ت  ساااااتنرر  هو بد  أ  ينساااااجم مع الغزوة الصاااااد 

غارا  و بارا  األلوف من الرلسااااااااااا ينيين رجاال  ونسااااااااااااء   ااااااااااا
حاملين األعالم الرلساااااا ينية و تقدمهم هو شااااااخصاااااايا  رافعا  
كوفيتهي و رابن هذا الجمع الرلسااا يني وبلاااكل ساااياه على 
ملااااااااااااااااارف الكو اات من الجهااة التي  مكن أ  تاادخاال منهااا 
اميةا وهذي الوقرة  انت سااااااااااتجعل الرئيس  الدبابات الصااااااااااد 

ام  جااد نرسااااااااااااااااه أماام خيااار سنا إماا ال  اأباه باا لوقرااة  ااااااااااااااااد 
 قرأ معناها فياقلل الخسارة المعنو ة  وفيخسرا أالرلس ينية 

ضاااااااها له الملك فهد بن عبدالعز ز الذي  التي  مكن أ   عوِ 
صالما أساااااااااااد  ناصاااااااااااحا  بلاااااااااااأ  إعتماد التروي في األزمة 
النااااشااااااااااااااائاااة بين العراق والكو اااتا و اااا  التاااار   الحااادياااا 
للمن قة ساااااااااايتْاااااااااامن  اااااااااارحة مكتوب عليها إنه في يوم 

وبتوجياااه من قاااائااادهم  1990أ سااااااااااااااا س/ ب  2خميس ال
الرئيس  اساااار عرفات قرر بْااااعة ألوف من الرلساااا ينيين 
نين من أميرها وولي   العاملين في دولة الكو ت المحَتْاااااااااااااااَ
عهاااادي وأر ااااا  الحكومااااة والبرلمااااا  ورجااااا  أعمااااا  وأفراد 
اللعر عموما ي أ   رتدوا الوصن الخاص بصدورهم ووقروا 

أمام أرتا  الدبابات والليات العراقية  ساااااااااااادا  بلاااااااااااار ا  منيعا  
الغاز ة وإسااااااااااااااات اعوا بهذي الوقرة إنقاذ  يانيسن عربييسن من 

 الكارثةا الكو ت الماغزاة والعراق الغازيا
ما الذي جعل الرئيس عرفات ال  رعل ما نلاااااااااااااااير إليه 
وهو الحصاايس الذي  اااغ سااياسااة إرضاااء الجميع األشااد 

 ع؟ في ِعلسم الغير حر ااااااااا  على سااااااااالمة اللااااااااعرة فال تاق
حساااااباته عدا تلك التي صالما ألمح إليها الرئيس المصااااري 

 المقبو  عليه حسني مباروا
المهم أ  فر ااااااااة أاضاااااااايعت وأ  علاااااااارات األلوف من 
الرلساا ينيين الذي  انوا سااعداء الحا  في ةيلااهم الكو تي 
إنتهوا في أسااااوأ ةيش  كابدو  الصااااعوبات داخل مخيمات 

  في إنتظار أ   جدوا المالذ الجديد على الحدود مع األرد
حااالهم في ذلااك من أحوا  أبناااء قومهم في مخيم اليرموو 
ر المرتَر  أنه في حمى رئيس ساااااااااااور اي الذين  المحا اااااااااااَ
ذاقوا األمر  سن ِمن المْااااااايس األسااااااادي لهمي مع فارق أنهم 
كانوا  عيلااااااااااااااو  في مخيم في ضااااااااااااااواحي دملااااااااااااااقي فيما 

مر حة وأعما  مساااتقرةا فلسااا ينيو الكو ت  انوا في مناز  
وال  خرى على  اااااااااحر ضاااااااامير أي وضااااااااع عليه أحوا  
فلسااا ينيي المخيمات في ساااور ا واألرد  ولبنا اا وبالذات 

 لبنا ا
بالعودة إلى البلااااااااااااااار  التي فاجأنا بها وز ر الخارجية 
الرلساا ينية والتي نتمنى أ   كو  مْاامونها فر ااة جديدة 

ن توظيرها واإلسترادة منهاي نلير  إلى أنها وعلى نحو  حسا
ما جاء في رساااااااااااااااالة زميلنا  راح زبو  من رام هللا  تتمثل 

 2016تموز /يوليو 28بتصااااااااااااااار ح أدلى بااه يوم الخميس 
الوز ر ر اااا  الماااالكي متْااااااااااااااامناااا  تخيير بر  اااانياااا بين 

 2و اإلعتاااااذار عن وعاااااد بلرور الاااااذي  قترب من مئو تاااااه
   أو مقاضااااااتها لد  المحكمة1917تلااااار ن الثاني/نوفمبر

الجنااائيااة الاادوليااة على ذلااكا وفي حيثيااات الخ وة المزمع 
لقد أملت فلسااااااااااااااا ين أ   كو  لد  » إتخاذها  قو  الوز ر

بر  انيا شااااجاعة ومسااااؤولية تار خية وسااااياسااااية لتتقدم إلى 
األمام وتعلن رساااميا  إعتذارها لللاااعر الرلسااا يني عن وعد 

يد بلرور في الذ ر  المائة عليه ولذلك قررت البيادة التأك
في خ اااااابهاااااا في مؤتمر القماااااة العربياااااة في نواكلاااااااااااااااوط 

  على حق اللاااااااااااااااعر 2016يوليو  25واإلثنين  بمور تانيا
الرلساا يني في مراجعة ومحاساابة  ل َمن أخ أ بحقه حتى 
وإ   اااا  قبااال ماااائاااة عاااامي بعااادماااا تبين لهاااا أ  الحكوماااة 
البر  انية لم تصااااااااااال بالتركير إلى مساااااااااااتو  اإلعتذار عن 

ومحااااوالتهاااا لنحتراااا  مع دولاااة اإلحتال  الظلم التاااار خي 
اإلسااااااااااااارائيلي بذ ر  مرور مائة عام على وعد بلرور الذي 
أد  إلى حدوث هجرة لليهود إلى فلسااااااااااااااا ين بأعداد  بيرة 

 ا«على حساب اللعر الرلس ينيااا
نق ة القوة في الخ وة المأمولة أنها محقةي وأ  الظلم 

عد فيها فهي ال ت و ه األ ام مهما صالتا أما نق ة الْاااا
أنها تأتي في الخاصر الرلساااااااااااااا يني بعد الذي نالاااااااااااااار عن 

يهود ة سااااتقام لمناساااابة مئو ة -إحترالية إسااااترزاز ة بر  انية
 ما ثمة نق ة ضااعد في اإلصار نرسااه  هذا الوعد الظالما

وهي أ  الم اَلبة باإلعتذار تأتي متأخرة بْاااااااااااااااعة عقودا 
بات وهذا التأخير هو الذي  جعل المعتدي وارث عصاااااااااااااااا

ل وعد بلرور الغ اء  «شاااااااااااتير  »و «الها اناي» التي شاااااااااااك 
لها يرد على صلر اإلعتذار وإال المقاضاااااااااااة  «اللاااااااااارعي»

بعد نحو أربعة  الف عام »بقذ رة إسااااااتعالئية تمثلت بقوله 
من التااار   اليهودي على هااذي األر  وقرابااة مااائااة عااام 
منذ إقامة دولة إساااااااارائيلي هنالك من ال يزا  ينكر  اااااااالتنا 

لوصيدة بأرضاااناا لقد سااامعتا أ  السااال ة الرلسااا ينية تنوي ا
مقاضااااااااااااااااة بر  انيا حو  إعال  بلرور معنى ذلك أنها ال 
ترفض الاادولااة اليهود ااة وحساااااااااااااااار باال هي ترفض البياات 

سااااترلاااال  االيهود ةا إنهالقومي اليهودي الذي ساااابق الدولة 
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 ا«بذلكااا
لن نتوقد عنااااد ذرائع نتنياااااهو أل  التااااار   بوثااااائقااااه 

ئ اااه يااادحض تنظيريي ولكنناااا نتمنى الجاااد اااة والمثاااابرة وخرا
للخ وة الرلسااا ينية التي تبقى  ير مكتملة العافية إذا  ا  

دولة  زة »الوضاااااااااااااااع الرلسااااااااااااااا يني سااااااااااااااايبقى عليه حيا 
سااااااااااال ة رام هللا العرفاتية »في  اااااااااااراع مع  «الحمسااااااااااااو ة
د الموقد ا «العباساااااااااااااااية وفي هذي الحا  وما دام لن يتوح 

في أوساااااااااط دولية قابلة للتعاصد مع  الرلساااااااا يني ساااااااايقا 
التوجه الرلسااااااااااا يني ما معناي إنكم قبل أ  ت لبوا اإلعتذار 
من بر  انيا أو مقاضااااااااااتها نر  أ  تعتذروا بادئ ذي بدء 
من شاااااااااااااااعبكم الااااذي تبقونااااه على هااااذي الحيرة في أمر م 
متنازعين على  نز لم يتم إكتلاااااااااااافه بعداكما سااااااااااايقا  في 

نكم أضاااااااعتم فر اااااااة أتاحها لكم األوسااااااااط إ اها ما معناي أ
 «فتح»العز ز عناادمااا جمع رموز  بن عبااد هللا الملااك عبااد
ال »في رحاب مكة المكرمة قائال  لهم  «حما »مع رموز 

إخواننا أبناء القْااااااااية  تاْاااااااايِ عونا وال تاْاااااااايِ عوا أنرسااااااااكم  ا
قصاااااار »ي وأقسااااااموا أمامه وهم مجتمعو  في «الرلساااااا ينية

  ورقة الخالف على المصاااااااااااحد اللااااااااااار س بأ «الصااااااااااارا
سااااااات و  من  تاب القْاااااااية الرلسااااااا ينيةي ثم بعد أ ام من 

عاااادت  « زة»وفي  «رام هللا»عودة  ااال إلى عر ناااه في 
حليمااة إلى هوايتهااا القااد مااة وتو لاات إيرا  أكثر وأكثر في 

وها هي أحوا  القْاااااااااية  «الجهاد ة»الغابة الحمسااااااااااو ة و
لقْاااااااية الرلسااااااا ينية راهنا  توضاااااااح  م أ  هذا التو ل زاد ا

 إضعافا ا
وحيا أ  صلر اإلعتذار عن وعد بلرور  لاااااااق صر قه 
لكي  كو  أحد بنود موضااااااوع الساااااااعة فإ  التذ ير بواقعة 
تعود إلى زمن بر  انيا التاتلاااار ة  سااااتوجر اإلسااااتحْااااار 
تدليال  على أنه لو سااااالكت المصاااااالحة الرلسااااا ينية صر قها 
 و ااااااااااوال  إلى نق ة النها ة وعلى نحو ما سااااااااااعى إلى ذلك

بن عباادالعز ز لكااا  رحمااة هللا عليااه على  هللا الملااك عبااد
األرجح سااااااااااايوا ااااااااااال ما حدث في تلك الواقعة  مالحظةي 
وبحيا  صااابح  المه الذي قاله للمرأة الحديد ة األولى في 

إسااااااااتبباله لكل مسااااااااؤو   «أجندة»بر  انيا نق ة دائمة في 
م البر  اني ضاااااامن  كس بر  اني أو عند اللقاء بكبار أهل الحا

جتماعات القمة اإلقتصااااااااااااااااد ة الدوليةي فْاااااااااااااااال  عن أ  إ
المالحظة تصاابح حاضاارة في التحرو النلااين للدبلوماسااية 

 السعود ةا
خال  ز ارة  1988الواقعة التي أاشااير إليها حدثت عام 

بن عباادالعز ز وكااا  مااا زا  وليااا   هللا قااام بهااا الملااك عبااد

للعهاد ا فهو لاد  إجتمااعاه برئيسااااااااااااااااة الحكوماة ماار ر ات 
إ  وعد بلرور عار  جر على الجيل »تاتلااااااااااااااار قا  لها 

 ا«الحالي في بر  انيا أ   صححه
وعندما قا  ذلك فإنه  ا  يبعا را ة الوالد المؤساااااااااس 
الملاك عبادالعز ز صيا ر هللا ثراي في زمن ثناائياة  ااااااااااااااااداقة 
المملكة مع أمير ا روزفلت والمتمثلة بعبارات شاااااااااااااااهيرة له 

سااااا ين وما وعد بلرور إ  قْااااايتي األاولى هي قْاااااية فل»
بوصن يهودي في فلساااا ين إال  شاااايء مخ  ن له ومعروف 
َمن ينا ااااااااااااااريي والقر   الكر م ما أكثر ال ات الجليلة التي 
تحدثت فيه عن النرسية اليهود ة وما فيها من لؤم لنسالم 

 ا«والعربااا
ال  تساااااتحْااااار الدبلوماساااااية الرلسااااا ينية الوزر الذي 

انيا األسااااااااااااااابق اللورد  رثر بلرورا ألحقه وز ر خارجية بر  
وبصااااااااااااااارف النظر عمااا إذا  ااا  إحياااء هااذا الحاادث الااذي 

بن عبااادالعز ز أماااام الحااادياااد اااة  هللا  ااااااااااااااان راااه الملاااك عباااد
ي  أتي في «عار»البر  انية األاولى مار ر ت تاتلااااااار بأنه 

وقت إنحساااااااااااارت بعض اللاااااااااااايء المكانة الدولية لبر  انيا 
بي وبحيا أ  الحديد ة برعل إنسااااااحابها من اإلتحاد األورو 

الثانية تر زا ماي رئيسااااااااااة حكومة ما بعد اإلنسااااااااااحاب ربما 
تصحح العار الذي لم تاصححه مثيلتها الراحلةااا بصرف 
النظر عن الظروف واإلفتراضاااااااااااااااااات فاااإ  ربسن اإلعتاااذار 
بالمقاضاااااة أمام المحكمة الدولية لم  كن ضاااارور ا اذلك أنه 

إعتماديااا مسَتحر في بعض مراميه فعل إبتزاز من  ير ال
إال  إذا  ا  إ تصاااااااب وصن وتحت مظلة وعد ظالم ال  سااااااتعاد 
أو  صاااااااااااااحح إال  باااإلعتااذار في الحااد األدنى المقبو  أو الحااد 
األقصى العقاب الدوليا فليكن ذلكا المهم في األمر هو الثبات 
والمثابرةي وقبل ذلك وحدة الصاااد الرلسااا يني في مواجهة الذئر 

  ر شدقه ليأتي على فلس ين أرضا  وشعبا ااإلسرائيلي الرا
عليكم » أليس رسااااااو  هللا  اااااال ى هللا عليه وساااااال م هو القائل
وأليس ا «بالجماعةي فإ  الذئر إنما  صاااااااير من الغنم اللااااااااردة

بن أبي  وأليس اإلماااام عليا «المرء  ثير باااأخياااه» هو القاااائااال
رِة عادِد م إناه ال َ ناااَء في َ ثس » صاالار  ر م هللا وجهااه هو القااائال

 ا«مع ِقل ة إجتماع قلوبكم
عساااى ولعل ال تْااايع الرر اااة الجديدة  ما ساااابقات لهاااا 
وبالذات فر ة السياه الرلس يني في وجه الغزوة الصد امية في 

 سنةا وهللا الهاديا 26مثل هذا اللهر قبل 
 2016أغسطس )آب(  4 -« الشرق األوسط»صحيفة 
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 اإلطاللة األممية األخيرة
 بين العرب وأوباما الشايب

خال  بْااااااااعة أ ام يبدأ موساااااااام المهرجا  السااااااااياسااااااااي 
األممي المتمثل بالدورة السااااااااااااااانو ة العاد ة للجمعية العامة 
لألمم المتحاادةي وتتقاااصر إلى نيو ورو حيااا المقر الثاااباات 
للمنظمة الدولية وفود من مختلد دو  العالم وبمسااااااااتو ات 

و َمن  مثلهم للملااااااار ة تراوح بين الذين في قمة الساااااال ة أ
في الدورة متحدثين أو إلجراء محادثات في أجنحة الرنادق 
الرخماة في نيو ورو أو في  واليس مقر المنظماة الدولياةا 
كما أ  رموز الدبلوماسااية األممية  جدو  في إنعقاد الدورة 
خير مناساااااااااااااابة للوقوف على ما هو جديد من را  وأفكار 

ثر ة دو  القارات تتصااااااااااااااال باألزمات التي تعصاااااااااااااااد بأك
الخمسا واألهم من ذلااااك هو أ  بعض الحكااااام  غتنمو  
مناسااااااااااااااابة إنعقاد الدورة العاد ة للجمعية العامة لكي يلتقوا 
برئيس الوال ااات المتحاادة إلبال ااه مااا يرو  وجوب إبال ااه 
شااااخصاااايا ي مع مالحظة أ  لقاء الرئيس األمير ي في هذي 

ناار الرئيس الاادورة سااااااااااااااايكو  تود عيااا  من جااانبهم ومن جااا
باااراو أوبااامااا الااذي ساااااااااااااااتكو  هااذي الاادورة هي األخيرة في 
سااانوات واليتيسهي فقد بات في مرحلة اإلساااتعداد لننصاااراف 
ومن دو  أ   راجئنا  عرب نعيش أكثر األزمات خ ورةي 
بوقرة إ جابية  ري بها ما وَعَدنا منذ األ ام األاولى لترئيسهي 

-ع العربيوبالذات ما  خص  ااااااااااااااايغة الدولتيسن للصااااااااااااااارا 
 اإلسرائيليا

وقاااد يباااا تناااا الرئيس أوبااااماااا باااالوقراااة الماااأمولاااة خال  
الكلمة التي نرتر  أنه ساااااااااااااايلقيها ِمن على منبر الجمعية 
العامةي لكن ما جدواها ما دام هو يهم باإلنصاااااااااارافي ليبدأ 

عهد رئاساااااااااااي ملتِبس  2021وحتى العام  2017في العام 
ء ما نسمعه منذ ال نسستبلر خيرا  بها ونقو  ذلك في ضو 

أ  بدأت حملة الترشااااح الرئاسااااية و يس أ  المراضاااالة بين 
الق بيسن اللذيسن إنتهى إليه ساااااااااباق الترشاااااااااح تندره ضااااااااامن 

 ا«أحالهما مار»القو  التو يري 
نااا موقد النااأي بااالنرس عن  والالفاات أننااا  عرب إتخااذس
سااااااباق الترشااااااح للرئاسااااااة األمير ية فلم يتم تكليس الجامعة 

اء إتصاااالت مع حصااا  السااباق دونالد ترامر العربية بإجر 
وفَر  هذا السباق هيالري  لينتو ي نست لع منهما ما هما 
في  ااااااااااااااادد إتخاذي من خ وات إزاء أوضااااااااااااااااع عالقة في 
المن قةي وفي الوقت نرساااااااااااااااه إبال هما م الر بصااااااااااااااايغة 

التمنيات بأ  يتخذ الرائز منهما ما من شأنه صمأنة العرب 
ة األمير ية وبحيا ال ينتهي الحائر ن في أمر السااااااااااااياساااااااااااا

الموقد األمير ي إزاء المحنة الساااااور ة على سااااابيل المثا  
والتي هي توأم المحنة العراقية والكارثة الليبية والمصااااااااااااايبة 
اليمنية والمماحكة اللبنانيةي مجرد تلااااخيص شاااااعري على 
نحو ما  ااااااااااااااادمنا قو  الرئيس أوباما ما معناي إ  األزمة 

ساااااهي ومن دو  أ  تساااااتوقره هذي الساااااور ة شاااااي بت شاااااعر رأ
الرواجع في الملاااااااااااااهد الساااااااااااااوري و يس أ  رخاوة الموقد 
لت األزمة الساااااااااااااااياساااااااااااااااية إلى فواجع متعددة  األمير ي حو 
األو اااااااااااااااافا ونحن عندما نقو  ذلك فإننا على  قين بأ  

إ  النظام السااااااااااااوري فاقد »الرئيس أوباما وهو  كرر مقولة 
ما بقاء النظام وأنه كا  ضاااامنا  ير د إلعتبارات  «اللاااارةية

عندما  ا   اكثر من ةبارات حو  حق اللاااااااعر الساااااااوري 
في أ   عيش حياة  ر مة في أجواء من الد موقراصية  ا  

 ضمنا  ال ير د مثل هذا الحق لللعرا
والرئيس أوبااامااا بهااذي المواقد الزئببيااة  ااا  عنصااااااااااااااار 
تساااااااااااااهيل للقرزة الروسااااااااااااايةا وحتى إذا  ا  ير  أ  األزمة 

دت وجه بوتيني فإنه السااور ة ال تي شااي بت شااعر رأسااهي سااو 
بذلك شااااار ك لروسااااايا في أ  األزمة إنتهت فاجعة وشااااار ك 
للرئيس أردو ا  الذي خي بت األزمة رهانه وت لعاتها وفي 
نها ة الم اف إ  الكل سااااااايدفع الثمن عمال  بالقو  ال يِ ر 

  مهل وال يهملا
لموضااااااااااااااوع وإذا  ا  الرئيس أوباما لم  ِس بوعدي إزاء ا

الرلساااااااا يني وتصاااااااار ف حيا  األزمة السااااااااور ة على النحو 
الذي أشاااااااااااااارنا إليهي فهل أ  سااااااااااااااباق الرئاسااااااااااااااة األمير ية 
ضااااااااااااانا ما لم  حققه أكثر راسااااااااااااااء أمير ا األربعة  سااااااااااااايعوِ 
واألربعين إ داقا  في الوعود البر اقة للعرب وبالذات في ما 
هو حا ل في المن قةي وهل سيكو  الحصا  الجمهوري 

الرَر  الد مقراصيةي أفْاااال من السااااابقين الذين أحدثهم  أو
أوباما الذي يتبين في ضاااااااااااااااوء ممارسااااااااااااااااته أ  أ اااااااااااااااوله 
اإلسااااالمية واألفر بية لم تبدِ   شاااايئا  من النهج الذي إعتمدي 
السااابقو  وبالذات في عهد الراساااء الذين واكبوا قيام دولة 
إساااااارائيل على أر  فلساااااا ين العربيةا وعند إسااااااتحْااااااار 

ء باااادءا  من الرئيس الثااااالااااا والثالثين هاااااري ترومااااا  هؤال
وحتى الرابع واألربعين باااراو أوبااامااا نجااد أ  التقييم لهؤالء 
لم  كن حو  األفْاااااااال أو األسااااااااوأي ذلك أ  األحد علاااااااار 
رئيساااااااااااااااا  الذين تعاقبواي  انوا بإساااااااااااااااتثناء وقرة أخالقية من 
الرئيس الرابع والثالثين دوايت أيزنهاوري أساااااااااااوأ أ ااااااااااادقاء 

لعرب مع إرتراع نسااااابة الساااااوء عند البوشااااايسن األب واإلبن ل
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لهما الرئيس األربعين رونالد ر غا  ثم الرئيس التاسااااااااااااع  وقبس
والثالثين جيمي  ارتر والرئيس السااااااااااد  والثالثين ليندو  
ن بادا اة مرحلااة اإلنحياااز األعمى  جونساااااااااااااااو  الاذي دشااااااااااااااا 

ابع إلسرائيل والتساهل في إحتاللها األر  العربيةي ثم الس
والثالثين ر تلارد نيكسو افكل واحد من هؤالء ترو بصمة 
في  تاااااب التاااادمير الممنَهج في الكيااااا  العربي إمااااا عن 
صر ق الحرب التدمير ة وإما عن صر ق اإل راء بتساااااااااااااااو ة 
نالت منها إسااااااااااارائيل مبتغاها بموجر إتراقية الساااااااااااالم بين 
 الرئيس أنور السااااادات ورئيس وزراء إساااارائيل مناحيم بيغن

برعاااا اااة وتحريز  «كاااامااار د رياااد»جر  التوقيع عليهاااا في 
 الرئيس جيمي  ارترا

وعندما نسااااااتثني أيزنهاور من هذي الساااااايرة  ير الع ِ رة 
لراسااااااااااااااء أمير ا راعاة قيام دولة إسااااااااااااارائيل فأل  أيزنهاور 
أساااااااااااتدعته الرئاساااااااااااة أكثر من أنه ساااااااااااعى إليها من خال  

الرْاااااائح  حمالت من العراو الساااااياساااااي الحافل بكل أنواع
واإلتهاماتا ونقو  ذلك على أسااااا  أ  أيزنهاور  ا  من 
أب ااااا  الحرب العااااالميااااة الثااااانيااااة وبااااالااااذات تخ ي ااااه في 

 االحربا أماااااالهجوم عبسر القنااااااا  اإلنكليزي أثناااااااء تلااااااك 
هه  الموقد الذي ياذ ر له بالخير فيتمثل باإلنذار الذي وج 

 -رنسااااااايالر -لوقد العدوا  الثالثي البر  اني 1956عام 
اإلساااااارائيلي على مصاااااارا وهو عندما  صاااااال إلى الرئاسااااااة 
باليساار الذي  ا  عليه الو ااو  و وجه إنذاري الملااار إليه 
فألنه ال  لكو عقدة اللأ  وألنه  ميز بين العمل العسكري 
كرعل ب ولة والعمل العسااااااااكري  رعل عدوا  على نحو ما 
 فعلت الدو  الثالث ضد مصر عبدالنا ر ردا  على تأميم

 قناة السو سا
وهذا الذي فعله الرئيس أيزنهاور  ا  مأموال  أ   رعل 
أمرا  باااالنوةياااة نرساااااااااااااااهاااا الرئيس الخاااامس والثالثو  جو  
كنياادي  ونااه متحررا  وأو   اااثوليكي وأ اااااااااااااااغر من ترأ  

 ا  مأموال  أ   ساااااجل الرئيس الثاني واألربعو   اسااااانا ا  م
  نجاحه في بيل  لينتو  موقرا  مماثال  وهو ساااعى من خال

ع الرئيس  اسااااااااار عرفات برئيس وزراء إسااااااااارائيل إيهود  جمس
خلااية أوباما من أ   صاايبه ما أ اااب  نيدي  نباراوا لك

ه  كتري بااااأ   اكثر من الوعود إنمااااا من  ثم  لينتو  جعلتااااس
دو  أ   حقق شااايئا ي أي أ  أسااالوبه إقتصااار على جعجعة 

لى من دو  صحين على نحو التلاابيه اللااائعا وهنا نلااير إ
أ  الذي أ اااااااااااااااب  يندي  ا  إ تياله أما الذي أ اااااااااااااااب 
كلنتو  فكاااا  دفسع الرتااااة اليهود اااة مونيكاااا إلقااااماااة عالقاااة 
جنسااااااااية معه وداخل مكتبه البيْاااااااااوي وفي الوقت نرسااااااااه 

تعميم الرْااااااااااااااايحة بهدف إبال ه إعتبار الساااااااااااااااعي لتراهم 
عرفات وباراو  ير مقبو ا وما ناله  لنتو  أ اب زوجته 

 وفئت بمقعد في مجلس اللااااااااااااايو  عن وال ة هيالري التي 
نيو ورو إنما مقابل مهاجمة الرلساااااا ينيين وهي التي  انت 
تؤ د زوجها الرئيس في ساااااااااااااعيه لتحقيق تراهام بين عرفات 
وباراوي ثم تنلااااااااأ الصاااااااادف أ  تصاااااااابح هيالري مرشااااااااحة 
الحزب الد مقراصي للرئاسااااااة وتصاااااال الحا  بالرئيس أوباما 

لم تنته أ   قد  رئيس للوال ات المرتَر  ما دامت واليته 
المتحدة محايدا  لكنه في خ وة  ير مألوفة تصااااااااااااار ف  ما 

 لو أنه شر ك حملة هيالري للترشحا
خال ااااااااااااااااة القو  إننااا  عرب على موعااد بعااد أ ااام مع 
الرئيس أوبااااااماااااا في اإلصاللاااااة األممياااااة األخيرة لاااااه قبااااال 
اإلنصاااااااااااااارافا وهذي المرة مع أوباما الذي شااااااااااااااي بت األزمة 

لساااااور ة شاااااعر رأساااااهي ومع أوباما الذي أم َرنا على مد  ا
ثماني سااااااااانوات وعودا  لم ينرِ ذ منها شااااااااايئا ا لذا نتمنى  و  
الرئيس أوبااماا من أ اااااااااااااااو  إساااااااااااااااالمياة أ   قاا  لاها لقاد 
نا خيرا  بتراسااك لكنك خذلستناي وإرفاق القو  ببعض  إسااتبلاارس
الكالم الروحاني وعلى ساااااااااااااابيل المثا  ال الحصاااااااااااااار ال ة 

 رترعلو ا  با  ا أيها الذين  منوا ِلَم تقولو  ما ال »ر مة الك
ر  «مقتاااااا  عناااااد هللا أ  تقولوا ماااااا ال ترعلو   والقو  ال ياااااِ 

  ة المنافق ثالثاإذا حد ث »للرسو   ل ى هللا عليه وسل م 
 ا«َكَذبي وإذا وَعَد أخَلَدي وإذا إئتَمن خا 

 داللسااااااااااااااااا ا فقاابعااد أوبااامااا ال جاادو  من حالوة صرف 
كانت التجربة ماَرةا ولكي ال تكو  أكثر مرارة مع التي أو 

 ا أيها الذين » التية ال بد من الحذر عمال  بالقو  الكر م
 ا« منوا خذوا َحَذر م فإنِرروا ثاباٍت أو أنرروا جميعا  

 وهللا المنجي والحافظا

 2016أغسطس )آب(  14 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 ..«لمةإجراءات وخطوات مؤ »
 ال حول وال قوة إالَّ باهلل

ع إقتصاااااادي  اااااعر تعيلاااااه مصااااار  على هامش وضاااااس
 حاو  الرئيس عبدالرتاح السااايساااي معالجته بما يتيسااار من 
المعالجة وخال  زمن قصااااااير نساااااابيا ي تنلاااااان الدبلوماسااااااية 
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المصر ة  ما لم تنلن من قبل بهذي الحيو ة وفي إعتقادها 
د السااعي لعاله الوضااع أ  اإلنجاز دبلوماساايا  من شااأنه رفس 

اإلقتصاااادي الصاااعري بخ وات من شاااأنها تحقيق المبتغى 
 أو على األقل بعض الخ وات على ال ر قا

بدا ة وفي الموضاااااااااااااوع اإلقتصاااااااااااااادي نلاااااااااااااير إلى أ  
الحكومة المصاااااار ة التي لم  عد السااااااخاء الخليجي متيساااااارا  
كما الحا  ِمن قبل ل لر المسااااااااندةي تتجه إلى الحصاااااااو  

ملياار  12نادوق النقاد الادولي ببيماة على قر  من  ااااااااااااااا
دوالر على مد  ثالث سنواتا وتستند الحكومة في سعيها 
م برنامج  للحصاااااو  على هذا القر  الملياري من أجل دعس
اإل ااااااااااالح اإلقتصاااااااااااديي إلى أنها عْااااااااااو مساااااااااااهم في 
الصاااااااندوقي وبالتالي فإ  من مكاسااااااار العْاااااااو ة هي أ  

ية ال تتم إال  بعد الدو  الملار ة ت لر إقراضهاي لكن التلب
أ    مئن الصاندوق إلى ساالمة الهيكل اإلقتصاادي وقدرة 
الدولة ووهي هنا مصااااااااااااار  على توظيس القر  ضااااااااااااامن 
برنامج علمي بما  لااجع المسااتثمر ن على ضاا  أموا  في 
مصاااار وبالتالي ال تعود هنالك عببات أمام تسااااديد القر  

واجه وفوائدي ضااامن برنامج التساااديدا ولكن الملاااكلة التي ت
الت لع إلى اإلساااااتثمار  عنصااااار فاعل في الحصاااااو  على 
القر  الملياري ثم على اإللتزام بتساااااااديد أقسااااااااصه وفوائدي 
هي أ  العوائد المأمولة من قناة الساااااااو س الجديدة ليسااااااات 
وفق التقديرات وهي عوائد عل ق الرئيس الساااااااااايسااااااااااي عليها 

 ايتحققا  م ماال   بيرة لكن ما  ل ما  أمل به اإلنساااااااااااااا  
أ  إهتزازات في أحوا  الدوالر وبعض العمالت الصاااااااااااعبة 
ل مصاار من قناة السااو س  إنعكساات بعد اإلنخرا  في دخس

 األولى رمز التأميم الوصني في زمن عبدالنا را
وإلى هذا العنصااااااااااااار الذي  ا  مأموال ي هنالك أ ْاااااااااااااا  
اإلرتباو المتوا اااال في الملااااهد اإلسااااتثماري من السااااياحة 

ل إنخراضاااا    ملحوظا  بعد حادثة ال ائرة الروساااية الذي ساااج 
المرتَعلة من أجل حرما  مصاار من المورد السااياحي الذي 
 عزز الق اعيسن العام والخاصي فْااااااااال  عن إقرا  نساااااااابي 
أمام بْاااااااااااعة ماليين من المصااااااااااار ين  انوا  جدو  فرص 
عماال في ليبيااا والعراق وباااتوا إزاء هااذا اإلقرااا  عبئااا  على 

 حتاه إلى إ الح شرصا  حسابيا  الوضع اإلقتصادي الذي 
وِعلسميا  للحصااااااااو  من  ااااااااندوق النقد الدولي على القر  
المليارياثم هناو العمليات اإلرهابية التي ما أ  تنحساااااااااااار 
مترا  حتى تتقدم متر سن و بدو أنها سااااااتبقى تنخر في سااااااعي 
مصااااااااار لتحقيق اإلساااااااااتقرار الذي  اصااااااااالح الحا  ما دامت 

ل مدخ ال  للسااااااالح والعنا اااااار اإلرهابية البوابة الليبية تلااااااكِ 

تقابلها البوابة الغز او ة التي تستهدف رموز األمن المصري 
 من أفراد في الجيش واللرصةا

قد يبدو القر  الملياري من  ااااندوق النقد الدولي في 
حا  الحصاااااو  عليه بعدما إجتاز الموافقة من حيا المبدأ 

ترب بعد أنه حلي لكن محاذيري بالنسااابة إلى مصااار التي تق
ساانتيسن من رقم المئة مليو  نساامة على درجة من الخ ورة 
خصااااو ااااا  في حا  بقي اإلسااااتثمار في مصاااار على حاله 
الحاضااااارة وبقيت ليبيا بوابة مخاصر على الوضاااااع الداخلي 
وبقي الرقم المليوني للب الة على إرتراعه وإسااااااتمر النساااااال 

 على حيو تها
يد الحديا وحتى فكرة بيسع الجنسااااااااااااية المصاااااااااااار ة المتَزا

حولهاي أي بما معناي ينا  الجنسااية َمن  سااتثمر في مصاار 
بمبلغ بالعمالت الصاااااااااااااااعبة متعدد األ اااااااااااااااراري تبدو  ير 
مناساااااااابة لمكانة مصاااااااار ومهابتها بل إ  ذلك ساااااااايكو  في 
حا  األخذ به على حسااااااب مكانتها وساااااتتحو  إلى مجم ع 
أل ااااااحاب ثروات ملتبسااااااة يهربو  إليها من مالحقات في 

ْااااااااااااال  عن أ  مثل هكذا فكرة تاْااااااااااااعد من ثقة حقهمي ف
المصاااااااري بإنتمائهي وسااااااايجد مع الوقت أ  إقتصااااااااد بالدي 
أسير مجتمع من أ حاب الثروات ال ارئة أتوا إلى مصر 
م إقتصااادها وإنما من أجل جنسااية تاحقق  ليس من أجل دعس
لهم اإلساااااااااااااااتقرار والعمااال بعيااادا  عن قيود وظروف وربماااا 

مااا   مااا هي حااا  الكثير ن من مالحقااات في أوصااانهمي تمااا
 أهل الرن واألعما ا

نا في  الم قاله الرئيس السااااااايساااااااي مد   قبل أ ام لمساااااااس
عمق الملكلة التي  عيلها الوضع اإلقتصادي في مصرا 
فهو بعدما وضااع الوزراء المختصااو  والمسااتلااارو  أمامه 
وباألرقام حالة العملة الوصنية حيا بات الدوالر  سااااااااااااااااوي 

ا  والعجز في الميزانية حوالى ستة وثالثين ثالثة علر جنيه
مليار دوالر واإلحتياط في النقد األجنبي يوا اااااااااااال التراجع 

 ذار /وحجم الديسن األجنبي و اااال حتى نها ة شااااهر مار 
إلى ثالثااة وخمساااااااااااااااين بليو  دوالري دعااا الثمااانين  2016

ل إجراءات مؤلماااةي ال باااد من  مليو  مصاااااااااااااااري إلى تحمااا 
ضاااااااااااااااغوط ثقيلااة على الميزانيااة  إتخاااذهااا من أجاال تخفيس

العامة للدولةا ما هي هذي اإلجراءات التي ال حو  وال قوة 
إال  باهلل ال بد من إتخاذهاي وما هو حجم األلم فيها و ذلك 
قر األلم حتى إذا  ا  جراحة على  حجم األمل في أ  تعس
نحو ما يوحي  الم الرئيس الساااااايسااااااي حالة شااااااراء تام في 

  من التوعااك الموسااااااااااااااامي الااذي الحااد األقصاااااااااااااااى أو إبال
 سيحصل في مصر عند  ل تحْير ميزانية؟
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من الساااااهل اإلفترا  ال أكثر أ   مْاااااي النظام قادما  
في إسااااااااترداد أموا  قيل أنها ناهبت ومعظمها خاره البالدي 
لكن أمام مثل هذا اإلسااااترداد عببات وإجراءات وتسااااو رات 

بمر ض وعموالت قد تحتاه إلى ساااانوات فيما الحالة أشاااابه 
  حتاه إلى جراحة عاجلةا

وقد  قا  إ  مصاار الساايسااي التي إعتادت على النجدة 
المليار ة األاولى من المملكة العربية الساااااااااااااااعود ة في زمن 

بن عبدالعز ز تلتها نجدة من خادم الحرميسن  هللا الملك عبد
بن عبدالعز زي إلى جانر نجدات  اللاااار ريسن الملك ساااالما 

نجادة جديدةي ومن الساااااااااااااااعود ة التي إماراتياةي تعوِ   على 
 ملكها أدر  بأحوا  مصرا

ولكن الساااااااعود ة التي نجدت مصااااااار مليار ا  تبدو ال  
الواعدة التي دخلت « الرا ة اإلقتصااااااااااااااااد ة»وعلى هامش 

مااادارات التنرياااذ داخلياااا  وخاااارجياااا ي على موعاااد مع حااااالت 
من  إسااتجدت في األمة سااتْاااف إلى بند العمل اإلنساااني

وبحيا أ  ما ساااااااااااااااتت لبه الحالة اليمنية بعد أ  واجباتها 
مي وما  ينلااااااااااار األمل ربوعه وتا و  مرحلة عا ااااااااااارة الحزس
ستت لبه  ذلك الحالة السور ة بعد أ   حل نظام جديد بعد 
اريي تحتاه  ل منهما و يرهما من  إنصااااااراف النظام البلاااااا 
حاالت أقل  ارثية إلى ما يتجاوز المئة والعلااااااااااااار ن بليو  

أنرقتهااا المملكااة خال  ثالثااة عقود على العماال  دوالر التي
اإلقليمي والدوليا ونقو   -اإلنسااااااااااني في الن اقيسن العربي

ذلااك  خااذين في اإلعتبااار أ  إفتعااا  المجااادلااة في أمر تم 
اإلتراق عليه وأعني بذلك إتراقية ترسااااااااااااااايم الحدود البحر ة 
بين مصااااار والساااااعود ة والتي قْااااات بتبعية جز رتيس تيرا  

ر للساااعود ة يولِ د حالة إحراه للرئيس السااايساااي إذا و ااانافي
هو صلر و لقى فتورا  من التجاوب للاااااااااااااااعور لد  المملكة 
بأ  تلك المجادلة تتم على هامش توافاق إساااااااااااااتراتيجي بين 
أهم دولتيسن عربيتيسن إحااداهمااا تلتزم بمااا تتخااذي من خ وات 

 والثانية تْع التوافق برسم األخذ والردا
د المتيساااااار على النحو  الذي هو لقد أضااااااأتا في حدو 

عليه الجساااااااااام اإلقتصااااااااااادي للمحروسااااااااااة و يس أ  الحيرة 
مسااااااَتحكمة في أوساااااااط أهل القرار في شااااااأ  ضاااااا  بعض 

 الحيو ة في الجسم الناحلا
وعندما  حرو الرئيس السااايساااي الدبلوماساااية المساااتكينة 
أ ااال  و سااجل وز ر الخارجية سااامح شااكري بز ارة مبا تة 

رسااه بقيود تتصاال بالعجز عن ملء الرراغ للبنا  المسااربل ن
الرئاساااااااااااااي حْاااااااااااااورا  الفتا  في الملاااااااااااااهد اإلقليمي الحافل 
بالمراجأتي فألنه ير د اإل حاء للمجتمع الدولي أ  مصااااااار 

 مكن أ  تكو  حاضاااااااااارة في إحد  الحلقات األكثر تعقيدا  
اإلقليميااااة الراهنااااةي وبااااالتااااالي فااااإ   -في الحااااالااااة العربيااااة

مام المجتمع الدولي ومؤسساته التي حْورها ييسر لها إهت
أبرزها  ااندوق النقد بوضااعها اإلقتصااادي الذي بات على 

وربما  أخذ هذا ا «اإلجراءات الساااايسااااية المؤلمة»ملااااارف 
المجتمع األمر في اإلعتبااار خصاااااااااااااااو ااااااااااااااااا  بعااد الحراو 
األردو اني المثير لنساااااااتغراب داخليا  وإسااااااارائيليا  وروسااااااايا  

تاب التصاااااااااااااالر على مد  أربع وإلى درجة البدء بتق يع  
اري واإلساااااتعداد  سااااانوات وبْاااااعة أشاااااهر إزاء النظام البلااااا 
للبدء بكتابة  اااااااارحة جديدة تتصاااااااال دواعيها بإتراق ت بيع 
العالقات مع إساااااارائيل الذي  ااااااادق عليه البرلما  التر ي 

بعد مراوضاات إساتغرقت  2016أ سا س  20يوم السابت 
الخر  حتاه في عاميسني ثم رأ  الرئيس أردو ا  أنه هو 

ضاااااوء ما أ اااااابه إلى إتخاذ خ وات مؤلمة تجاي إسااااارائيل 
في هذي  «الخ وات األردو انية»نتنياهو وروسااايا بوتينا و

ي  الهما مؤلماا «اإلجراءات الساااااااااايسااااااااااية»الحا  هي توأم 
لكن ال حو  وال قوة إال  بااااهللا هاااذا فْاااااااااااااااال  عن التناااا م 

تر يااة ورمز األكثر إساااااااااااااااتغرابااا  بين رمز الاادبلوماااسااااااااااااااايااة ال
الاادبلوماااسااااااااااااااايااة اإليرانيااةا وبين اإلتراااق الت بيعي والتنااا م 
المسااااااااااااتغَرب  انت ز ارة أردو ا  إلى بوتين ز ارة المكتوي 

  «اإلمام»مما أ ااااابه ونجا منه قبل أ  ترساااال إدارة أوباما 
اف في أمير ا إلى إساااااااا نبو  على نحو   ولن المسااااااااتْااااااااَ

اإلمام الخميني  إ رادها بالتراهم ضااااااامنا  مع فرنساااااااا والمانيا
و اللاااااااااااااااي محمد رضااااااااااااااا بهلوي يهيم على  إلى صهرا  وترس
وجهاااها وهاااذا ماااا  اااا  يراد ألردو اااا  الاااذي أنجى نظااااماااه 

ن الِرَ ن على أمل أ   صونه من الكيد األوباميا  بحاسس
 2016أغسطس )آب(  23 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 ما قلَّ ودلَّ قْبل ترامب أو هيالري 
لرئاسي في الوال ات المتحدة رقما  قياسيا  سجل السباق ا

في مرردات تبادلها حصااا  السااباق دونالد ترامر مع فر  
السباق هيالري  لينتو ا  ما أ  بعض األوساط السياسية 
واإلعالمية لنثنيسن ساااااااار بت من المعلومات والصااااااااور التي 
تتصل بخصو ية  ليسهماا وقد  قا  إ  الحياة الد مقراصية 

هذي األساااااااااااااااالير وأكثري ولكن الذي  قا  يترو تجيز مثل 
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ندبات على وجه تلك الد مقراصية خصاااااااااو اااااااااا  أ  األمور 
تتجاوز أحيانا  مسألة التعبير على نحو ما  خ ر في البا  
م عالمات إسااترهام فوق هذا الذي  وتلمس ما من شااأنه رسااس
 حلم بااااأ  يترأ  أو تلااااك التي تت لع إلى أ  تكو  أو  

لرئاسااااااة األمير يةي ذلك أ  المرأة و اااااالت إمرأة في تار   ا
إلى منصاااار رئاسااااة مجلس النواب ووزارة الخارجيةورئاسااااة 
البعثااة األمير يااة لااد  األمم المتحاادةي فْاااااااااااااااال  عن أنهااا 
شاااااغلت منصااااار الوز ر في عدة عهودي لكنها المرة األاولى 
التي ربما  حالرها الحظ الناشىء عن  دمة أو وقرة تأمل 

ر األمير ي إزاء النجم الجاااادياااد عميق من جاااانااار الناااااخاااا
السااااصع في فْااااء العمل الساااياساااي دونالد ترامري وبذلك 
تصاااااااااااابح هيالري  لينتو  الرئيسااااااااااااة الخامسااااااااااااة واألربعين 

 للوال ات المتحدة األمير يةا
ومع أ  سيدات و لن إلى هذي القمة ِمن قبل أحدثهن 
تير زا ماي رئيسااااااااااااطة حكومة بر  انيا فور إنرصااااااااااااالها عن 

األوروبي وعلى نحو إنرصااااااااااااااااا  ساااااااااااااااور ااا اإلقليم اإلتحاااد 
اللاااااااااااامالي للجمهور ة العربية المتحدة عن إقليمها الجنوبي 
س لظاهرة قد تزدهر  مصاااااااري إال  أ  فوز هيالري سااااااايؤساااااااِ 
وتتمثل في أ  دوال   ثيرة من بينها فرنسااا سااتجد نرسااها وقد 
ترأسااااات البالد إمرأةا ولعل تجربة الرئيساااااة الرائدة مار ر ت 

ثم المساااتلاااارة الرائدة انجيال مير ل خير دليل على  تاتلااار
حاادوث هااذا اإلحتمااا  ذلااك أ  اإلثنتيسن مااارساااااااااااااااتااا الاادور 

ي مما ترو «الحديد ة»البيادي بجدارة وإكتساااااااااااااابتا  اااااااااااااارة 
إن باعا  بأ  البيادة على مساااااتو  القمة ليسااااات بالْااااارورة 
أ  تكو  حكرا  على الرجا ا هنا نتساااااااااااء ا لماذا ال تكو  

ليس شاااب يني ما دامت مارونية ووسااا ية وحقوقية الوز رة أ
ودوليااة هي الخيااار المن قي لترا  الجمهور ااة في لبنااا  
بين اإلساااتحاليسن الذ ر سن ميلاااا  عو  وساااليما  فرنجيةااا 

 و رى لبنا  شر الْياعا
إساااااااتباقا  لدخو  الوال ات المتحدة عهد الرئيس المرأة أو 

سااااتصاااابح واحدة  «مالترامبيساااا»الرئيس الظاهرة بإعتبار أ  
من المرردات الساااااااائدة أل  الظهور الساااااااياساااااااي للملياردير 
والنجم اإلجتماااعي  ير المعروف  واحاد من رموز العمال 
السااااااااااياسااااااااااي في الوال ات المتحدة  ا  ظهورا  مبا تا ي  جد 
الكاتر مثل حالي نرسااااااااااه  سااااااااااتحْاااااااااار من أدبيات عهود 
ا أمير ية مْت بعض ما  ع ي فكرة عن الذين ترأسوا هذ

البلد الذي  انت حاله مثل أحوا  معظم دو  المن قة قبل 
أ  تساااااااتقلي أي أ  شاااااااعبه ذاق مرارة اإلساااااااتعمار والحرب 

مماااا هي أحوا  عربياااة الحقاااةا  راا  ثياألهلياااة وأناااه وأناااه

فالحرب ضاااااااد اإلنكليز  انت إحد  سااااااامات ب ولة بعض 
الذين ترأسااااوا أمثا  الرئيس األو  جوره واشاااان ن والرئيس 

جيمس ماد ساااااااااااااااو  والرئيس الخامس جيمس مونرو الرابع 
والرئيس السااااااااااابع أندرو جاكسااااااااااو  الذي تلااااااااااير األدبيات 
والمؤلرات عن ذلك التار   الرئاساااااااايي أ   راهيته لننكليز 
كانت شديدة ألنه إيرلندي وأل  اإلنكليز قتلوا والدته وأخو سه 

 أثناء حرب اإلستقال ا
ك َمن ساااااااااااائم وتلااااااااااااير األدبيات والمؤلرات إلى أ  هنال

الساااااااااياساااااااااة قبل إنقْااااااااااء واليته و ا   اعد العدة لنعتزا  
والذهاب في رحلة إسااتجمام إلى أوروبا وهو الرئيس الثالا 
علااااااااااااااار ميالرد فيلمور وهو  ما دونالد ترامر من أثر اء 
نيو ورو بينما الرئيس الساااااابع علااااار أندرو جونساااااو  جاء 

رابع علاار ال االترا ا أممن أساارة فقيرة وعمل خياصا  قبل 
الذي خلره فرانكلين بير  الجنرا  اللاديد العداوة للمكسايك 
والمتعصاااااااار ضااااااااد الخمر فإنه فقد ثقة الرأي العام به قبل 
إنتهاء واليتها و الهما  انا خالف الرئيس الخامس علااااار 
جيمس بيو ااااانااااا  والوسااااااااااااااايم  مااااا جو   ينياااادي الرئيس 

 24الخامس والثالثين  الذي ظل  سااااااعى للمنصاااااار صوا  
نة حتى حصاااال عليه ليخلره أبراهام لينكولن الذي إ تيل ساااا

بواساااااا ة مسااااااد  وهو  لاااااااهد مساااااارحية في أحد مسااااااارح 
واشااااااااااااااان ن بعااد إعااادة إنتخااابااه لوال ااة ثااانيااة تقااديرا  إلنجااازي 

 اإلنساني المتمثل بالتوقيع على وثيقة تحر ر العبيدا
وفي الملاااااهد الرئاساااااي األمير ي ماضااااايا  حاالت الفتة 

وا إلى منصر الرئيس عن صر ق الجيش و ل 12مثل أ  
منهم األرسااااتقراصي جوره واشاااان ن والرئيس األو  ي ومثل 
أ  الرئيس التاساااااع وليم هار ساااااو  توفي بعد و اااااوله إلى 
الرئاسة بلهري وأ  الرئيس الثامن علر الجنرا  يوليسيس 
 رانت إنتهى عاصال  عن العمل بعد فترتيسن رئاسيتيسني وأ  

راثرفورد هايز منع التدخين والخمر  الرئيس التاسااااااع علاااااار
في البيت األبيض وقرر مختارا  عدم إعادة ترشااااااايح نرساااااااه 
وحصاااااااال على الرئاسااااااااة برارق  ااااااااوت واحدي وأ  الرئيس 
العلاااااااااار ن الذي َخَلره جيمس  ارفيلد إنتهت رئاسااااااااااته بعد 

يوما  بعدة ر ااا ااات من قاتل مجنو ا وبساابر هذا  199
 ن تلاااساااتر أرثر الذي المصاااير نر  الرئيس الواحد والعلااار 

خلره لم  كن متحمسااااااااا  للرئاسااااااااة وبكى علنا  إحتجاجا  ربما 
َلره ثم َمِر  في العام األخير  كي ال  صاايبه ما أ اااب سااَ
للرئاسااااااة و ا  حر صااااااا  على التنزي في الهواء ال لق تار ا  
معظم األعما  لمساعد ه ثم قرر مختارا  عدم إعادة ترشيح 

ام الَخَلد  رومر  ليرالند نرسااااااااااهي مرسااااااااااحا  في المجا  أم
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الذي  ا  أو  رئيس يتزوه في البيت األبيض مثل الرئيس 
ار األساااد والملك محمد السااااد ا وأما الخَلد بنجامين  بلااا 
هار ساااااو  فإنه بعد خساااااارته في تجديد رئاساااااته هاجر إلى 
فنزو ال ليخلره وليم ماكنلي الذي  رْااال الدبلوماساااية على 

ن من مسااااااد  أصلقهما الحرب والذي قْااااااى بر ااااااا ااااااتيس 
 عليه في معر  دولي في نيو ورو شخص  كري الحكومةا
الرئيس الثامن والعلااااااااااارو  وودرو و لساااااااااااو   ا  أو  
رئيس يتحاااادث عن النظااااام العااااالمي الجااااديااااد وأو  رئيس 
أمير ي  ساااااااااااااااااافر خااااره حااادود البالد إلى أوروباااا لتوقيع 
معاهدة الساااااالم فْاااااال  عن منسحه النسااااااء حق التصاااااو ت 

الااذي أوجاار تعاادياال الاادساااااااااااااااتورا وفي أواخر عهاادي األمر 
أ ااااااااااير باللااااااااااللي ليخلره وار ن هاردنغ الذي إن لقت في 
عهدي الذي تميز بإنتهاه ساااااااااياساااااااااة اإلقتصااااااااااد الحر عدة 
فْائح حو  رشاو  التنقير عن النرن وتوفي في ظروف 
 امْاااااااااااااااة حامت فيها اللااااااااااااااابهات حو  زوجته وصبيباه 

ن  وليده الذي  ا   أتي الرئيس الخَلد  الر مالخاصا ث
ضاااااااااااااد البروتو و  و ظهر أحيانا  بمالبس رعاة البقر حاله 
في ذلااك مثاال حااا  الزةيم الاادرزي اللبناااني وليااد جنبالطا 
و يس أنااه قباال الرئيس الثاااني والثالثين فرانكلين روزفلاات 
األشهر بين السابقين ر م عجز ساقيسه بسبر مر  الللل 

فر أو  رئيس الذي أ ااااااااااااابه في شاااااااااااابابهي  ا  هربرت هو 
أمير ي إساااتخدم الراديو في إذاعة بياناته وتعليقاته لللاااعر 

  1933إلى  1929األمير ي ونحن ال  في السنوات من 
مباشرة ومن دو  أ  يتصور أي حا  و لت التقنية إليها 
من حياا الباا الرْااااااااااااااااائي واإلبتكاارات على أنواعهاا من 

 وبما  لمله من وسائل اإلتصا ا «إنترنت»
ئيس الثاااااالاااااا والثالثين هااااااري تروماااااا  بااااادأت مع الر 

أحوالنا العربية مع أمير ا ترتبك وأحيانا  تصااااااااااااااال إلى ذروة 
الرئيس الااذي  ااا  قباال الترا  ماادير محاال  االتااأزما فهااذ

برانين ما لبا أ  أفلس هو األو  الذي ظهر على شااااشاااة 
الذي خرد  نبإسااااااارائيلا لكالتلرز و  ليعلن إعتراف أمير ا 

ب به  ا  خَلره الجنرا  دوايت إيزنهاور من  اااااااادمتنا  عر 
هااااااااه لوقد العاااااااادوا  الثاالثي  بعااااااااد اإلنااااااااذار الااااااااذي وج 
وبر  انياافرنسااااااااااااإساااااااااارائيل  على مصاااااااااار ردا  على تأميم 
الرئيس جما  عبدالنا ااااااااااااااار قناة الساااااااااااااااو سا ولوال رحيل 
الرئيس الخَلد جو   ينيااادي الاااذي  اااا  أ اااااااااااااااغر رئيس 

وفق را ة ايزنهاور قْااى إ تياال  لكا  للسااياسااة األمير ية 
أ  تتوا اااااااااااالاثم جاء الرئيس الساااااااااااااد  والثالثو  ليندو  
جونساااااو  يتخذ خن اإلنحياز األعمى إلسااااارائيل متسااااااهال  

في إحتاللهااااا لألر  العربيااااةي من دو  أ   كماااال خَلرااااه 
والرئيس الرابع والثالثو   ساااعيا  بدأي بعد  ر تلاااارد نيكساااو  

تصاااحيحه من ز ارة قام بها إلى مصااار لتصاااحيح ما  مكن 
مساااااااااااااااار الموقد األمير ي بعدما  ا  أو  رئيس أمير ي 
يزور موساااااااااااااااكوي وربمااا من أجاال ذلااك أانهي برْااااااااااااااايحااة 

فجااء بعادي جيمي  اارتر ينتزع مصااااااااااااااار من  «ووتر يات»
فْااااء العداوة العربية مع إسااارائيل إلى إ واء رئيساااها أنور 

د إتراقية  مع مناحيم  «كامر د ريد»الساااااادات بمحاسااااان عقس
 بيغنا
ظاااااااهرة فااااااإ   «الترامبيسااااااااااااااام»مااااااا أ  تراماااااار أو و 

هي األاخر  ظاهرة وتتمثل في أ  الرئيس  «الر غانيسااااااااااام»
األربعين  اااا  روناااالاااد ر غاااا  أحاااد نجوم هوليوود مخترع 

ومتقمصاااااهاي ثم بعد عدوانه على ليبيا  «رامبو»شاااااخصاااااية 
ليخلره جوره بول الذي حكا ة  «الزها مر»وقع  ااااااااااااار ع 

مر بْااعة عقود قبل توضاايح العرب معه حكا ة صو لة ساات
د خبا اهاا وحكا ة بول األب بنوةية حكا ة  معالمها و لس
العرب مع بول اإلبن وبينهماااا بيااال  لينتو  الاااذي إحترناااا 
كعرب في أمري بمثااال حيرتناااا مع الرئيس الرابع واألربعين 
باراو أوباما الذي وعدنا بالمن والساااااااااالو  ثم نكتلااااااااااد أنه 

و إسااتعدادا  لننصااراف بعد باعنا الساامك في البحري وها ه
أربعة أشااهر منلااغل في إنلاااء أكبر محمية صبيعية بحر ة 
لدي من أ راضها منسع السباحة  في العالم في هاواي حيا وا
والغوص قرب الاادالفينا وأمااا الااذي تسااااااااااااااابباات بهااا وعودي 
ونكو اااااااااااه وتردديي للبلااااااااااار والحجر في بعض بالد األمة 

م الوارث الخااااامس واألرب عين تراماااار أو فهااااذا أمر برساااااااااااااااس
 هيالريي هداهما هللاا

 2016أغسطس )آب(  30 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 م لعالج أم المهازليلجنة تحك
ة في لبنا  بالنسااااااااااااااابة إلى ليبدو أ  األزمة الحا ااااااااااااااا

موضاااااااااوع الرئاساااااااااة المغي بة وما  ساااااااااتتبع هذا التغيير من 
مح ات تنعكس سااالبا  على مصاااالح العباد وسااامعة البالدي 

 دوليةا –اه إلى لجنة تحكيم عربية تحت
 نقو  ذلك على أسا  أ  الوضع منقسم بين جناحيسنا
جناااااح ير  أ  الجناااااح الخر هو الااااذي  ع اااال إنتخاااااب 
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 ارئيس للجمهور ة فيما الجناح الخر ير  األمر نرسه
الااذي يتعاااصى « هللا حزب»ز ااادة في التوضااااااااااااااايح إ  

« المساااتقبل تيار»الساااياساااة بقوة الساااالح والمذهر ير  أ  
هو الااذي يتحماال مساااااااااااااااؤوليااة التع ياال مااا دام ال  جاااري 

في مبااا عااة حليس الحزب الجنرا  ميلااااااااااااااااا  « هللا حزب»
عو  الذي هو أقو  قوة مساااااايحية تتعاصى السااااااياسااااااة بقوة 

لكي « هللا حزب»نة القوة المساااااااااالحة من االمذهبية وضاااااااااام
تياااااار »وفي المقاااااابااااال فاااااإ    كو  هو رئيس الجمهور اااااةا

 «هللا حزب»ر  ذروة التعجيز في ما  لااترصه ي «المسااتقبل
وعلى لسااااااااااااااااا  األمين العااام للحزب بمعنى أنااه ال مجااا  
إلعادة نظر  مكن اإلقدام عليها لو أ  قائل اللاارط عْااو 
قيادي من الصاااااااااااااد الثاني في الحزبا ولكي ال يبدو هذا 
ني الراعل أنه أسااير را ة واحدة  ير خاضااعة  ال يس السااا

يار الرئيس سااااعدالدين رفيق الحر ري للتعديلي فإ  ساااايد الت
سااااااااام ى الوز ر الساااااااااابق ساااااااااليما  فرنجية الق ر الماروني 

 «هللا حزب»المحساااوب على الجناح الذي يتصااادر زعامته 
في شااااااخص األمين العام الساااااايد حساااااان نصاااااارهللا مرشااااااحا  
لرئاسااااااااااة الجمهور ةا وبصاااااااااارف النظر عن الظروف التي 

فرنجية بالذات جعلت الرئيس سعد الحر ري  سمي سليما  
مرشااحا  لرئاسااة الجمهور ةي فإ  اإلختيار في أي حا   ا  
 يغة موضوةية في حا   ا  هدف الجميع إخراه لبنا  
من األزمة التي بدأت تداةياتها تنعكس بقوة على الوضااااااع 

 اإلقتصادي للدولة والمعيلي للنا ا
وإلى ذلك هنالك في تساااااااامية الوز ر السااااااااابق سااااااااليما  

التعو ْااااااااات المعنو ة  سااااااااتحقها  ونه في فرنجية نوع من 
حا  األخذ بترئيساااااااااااااااه  عوِ   مرارة ما حدث للجد الرئيس 
سااليما  فرنجية الذي أاجبر على مغادرة القصاار الجمهوري 

بعد ساااااااااقوط علااااااااارات  1976 ذار /مار  25يوم الخميس 
القذائد على مد  بْااااااااااع ساااااااااااعات على باحة القصاااااااااار 

هها ضااااااااااااب ا  من المسااااااااااامى  جيش لبنا  »الجمهوري وج 
ي وبااذلااك باادأ العااد العكساااااااااااااااي لعاادم تمكين الرئيس «العربي

سااااااااااليما  فرنجية الجد من إكما  واليتها وتداةيات الواقعة 
 صو لة ومؤلمة ومخجلةا

بالجنرا   «هللا حزب»ز ادة في التمساااااااااااااااك من جانر 
عو  رئيسااااا  وال أحد  يري حتى إذا  ا  أحد رموز الصاااد 

ا  فرنجيةي إساااااااااااتمرت الواحدي أي الوز ر الساااااااااااابق ساااااااااااليم
مقااااصعاااة نواب الحزب ونواب التياااار الاااذي يتزعماااه عو  
لجلسااااااات البرلما  وإسااااااتمر رئيس البرلما  نبيه بري  حدد 
موعااادا  تلو موعاااد إلنتخااااب الرئيس إلتزاماااا  باااالنصاااااااااااااااوص 

وبعض  «المسااتقبل»الدسااتور ةا وفي المقابل إسااتمر نواب 
 منهم المسااااتقلين والوساااا يين  حْاااارو  الجلسااااات إحتراما  

لل قو  الاااد مقراصياااة التي ال  كترث بهاااا ال رف الخرا 
وحتى عندما بدأ التيار العوني في شااااااخص رئيسااااااه جبرا  
باسيل   رح األمر من زاو ة الحق المسيحي و قر  ال رح 

لم يتخذ وقرة  «هللا حزب»بكالم في منتهى الخلاااونةي فإ  
 مع أ  جمهوري يتساااااااء  ضاااااامنا ا هل إ  الرا ة واحدة من

والتيار العوني على نحو ما  صاااااااااااااادر  «هللا حزب»جانر 
 من رئيسه جبرا  باسيل من تهديد ووعيدا

موقد َمن من الجناحيسن الملااااار إليهما هو الذي على 
 واباكالهما  حمِ ل الخر المسؤولية و الهما  ير قادر 
م األمرا وماااااا زا  اللبناااااانيو  يناااااامو  على  على حساااااااااااااااس

يها قو  اللاااااعر ومع بعض تصاااار حات متباَدلة ين بق عل
في بيروت ضااااااجة ما بين أحمد والمساااااايحاهذا » ا التعديل

ليت  بناقو  يدق وذاو بمئذنة  صااااااااااااااايحاكل يؤ د حقه  ا
 ا«شعري ما الصحيح

ال موجر للمز د من اللااااااااااااااارح لهذي األبيات فهي تاغني 
عن اللاااااااارح وتعكس تماما  حبيقة ما  كابدي لبنا  اللااااااااعر 

قع المر ر بات ال بد من لجنة والوصنا وفي ضااوء هذا الوا
دولية  قو  أعْااااااااااااها الذين هم من خيرة  –تحكيم عربية 

فقهاء األمة دساااااااااتور ا  ودينيا  فْاااااااااال  عن عقالنية مرتب ة 
بلااخصااهم  لمة حق يراد بها حلا وهؤالء  ثيرو ي بمعنى 
أ  الاااااااذر عاااااااة  ير واردة حو  أ  مثااااااال هؤالء العقالء 

ما تتخذي لجنة التحكيم  المتجردين ال وجود لهما وفي ضوء
من قرار يتراجع هذا الجناح أو ذاو عن عنادي وإسااااااااااتمرار 
تع يله إلنتخاب رئيس للجمهور ةي خصاااااااااااو اااااااااااا  أنه بات 
معيبا  على الجميع أنهم يتلاااددو  و كررو  الحجج الواهية 
من دو  أ   أخذوا في اإلعتبار أ  دو  العالم تنظر إلى 

د مقراصياةا بال لعلها ماا  حادث في لبناا  على أناه مهزلاة 
 أم المهاز ا

لعل وعساااااااااااى ير  القارئ العربي والخليجي بالذات في 
تااه مااا  ري بااالغر ا ونحن عناادمااا نر  أ  األزمااة  مااا حب رس
اللبنانية خرجت تماما  عن صور التعقل واألخذ باأل اااااااااااو  
التي تحقق الحلو  الموضاااااوةيةي نجد أنرسااااانا نساااااتحْااااار 

ما ربما ساااااااااااااااتنتهي إليه  كيس أ  لبنا   اد أ  ينتهي إلى
اري لن ير  أ   األحوا  في سااااااااور اي إذا  ا  النظام البلاااااااا 
خمس ساااااااانوات تكري من التلاااااااابا بما ال  صااااااااو  أوصانا  
و حرظ  رامات شااااعري لو لم تنتلااااله من وهدته نجدة أتت 
من المملكة العربية الساااااااااااعود ة و انت تجمع بين الحرص 
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ور التوفيقي على مصير لبنا  من جهة وبين ممارستها الد
و أنما هي لجنة تحكيم حددت مبادئ للتوفيق بين أصياف 
أمْااااااات ثماني سااااااانوات من التلااااااابا بالمواقد وأفساااااااحت 
لاات لبنااا  البلااد الجمياال إلى  المجااا  ألصراف خااارجيااة حو 
ساااااااحات من اإلقتتا  تلاااااامل محافظاته الخمسا وبرْاااااال 

الذي وضااااع لبنا   «إتراق ال ائد»ملاااااعر الحرص جاء 
إلن الق من جديد نحو األفْاااااالا وربما  ا  على سااااااكة ا

لهذا األفْاال أ  يزداد رسااوخا  لوال أ  ر اح الثورة اإليرانية 
بأنواع من التدخل بدأت تلرح شاااااااايئا  فلاااااااايئا  المن قة وتهدد 
بقذف بْاااااااعة أوصا  نحو المجهو ا وقد تتالشاااااااى قدرات 
وخصااااااااااااو اااااااااااايات هذي األوصا  إذا  ا  لن  حدث بعض 

ا على سااااااااااااااابيل المثا  نراي مرقودا  دو  التنبه والتعقلي وهذ
موجااار في لبناااا  الاااذي ال  حرظاااه ساااااااااااااااو  التاااللد ونباااذ 
التعصااار وممارساااة الد مقراصية ضااامن األ اااو  والتمساااك 
بعروبته وخصااااااااو ااااااااية التنوع المذهبي الذي هو عنصاااااااار 

 قوةاااإنما لمن  عتبر الوالء للوصن من المقدساتا
 2016سبتمبر )أيلول(  5 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 ل الرؤيةعلى خطى الوالد والعمْين من أجْ 
على خ ى الوالااااد خااااادم الحرميسن اللااااااااااااااار ريسن الملااااك 

بن عبدالعز ز التي هي إمتداد لخ وة أخيه الملك  سااااااااالما 
وقبل  2006تلااااار ن األو  /وأكتوبر بن عبدالعز ز هللا عبد

بن عبدالعز ز صي ر هللا ثراهما ي  ذلك خ وة األمير سل ا 
الدفاع مسجال  في إصاللته التي شملت األقا ي األسيو ة بن سااااالما  وليِ  وليِ  العهد وز ر  خ وة األمير محمد تمت

را ة »حْاااااااااااورا  بالغ التميز وإبرام إتراقات تندره ضااااااااااامن 
وبما  عزز اللاااااااااااااراكة اإلقتصااااااااااااااد ة بين  «2030المملكة 

ء السعود ة واليابا ي الدولتيسن الر نيسن األساسييسن في الرْا
اإلقتصادي واإلستثماري الدوليي فْال  عن تعز ز التعاو  
في مجا   ااااااااااايغة جديدة على الصاااااااااااعيد العساااااااااااكري هي 

وهذا اإلساااااااتحداث النوعي للعالقة بين ا «التراهم الروحي»
را ة المملكة »المملكة واليابا  أوجبته في الدرجة األولى 

ي التي تلاااااكل تجربة النهو  اإلقتصاااااادي لليابا  «2030
جة من حرب أنهكتها وو الت لحقت بها من الْاااربة الخار 

الذر ة األمير يةي عنصااااااااااااااار تحريز إلنجاز مراحل الرا ةي 

فْااااااااااااال  عن أ  التعاو  يثمر أكثر و كو  الجنى أساااااااااااارع 
للسااعود ة عندما  كو  مع دولة متقدمة  ااناةيا  وإلكترونيا  
وفي الوقت نرسااااااااااااه ال أصماع خارجية لها وال هي متورصة 

راعات  تلك التي ذهبت إليها روساااااااايا صرفا  في لعبة الصاااااااا
محاربا  في الورصة السااااااااااور ة التي تحتاه إلى َمن  ساااااااااادي 
النصااااااااااااااح للنظام و حرزي من أجل األخذ بتسااااااااااااااو ة متوازنة 
تصاااااااااااااااو  البالد وت مئن العباد وليس إلى ما ألحقه عمدا  

 بسور ا من تدمير وتهجير وضحا ا باأللوفا
ين  ااااا  إقتحااااامااااا  ولكن الااااذي أقاااادم عليااااه الرئيس بوت

لدولةي مانحا  نرسااه حق أ  تْاارب ال ائرات أرضااا  ليساات 
لبلدي وتلحق الدمار بأحياء من دو  أ  رحمة بالسااااااكا  ثم 
 ع ي هذا المقتِحم نرساااااااااااااااه حق القبو  أو عدمه بإصالق 
الناااار و تولى أحاااد الجنراالت التااادخااال الروساااااااااااااااي المر ااار 

فات لكي إصالق التصااااار حات  ما إصالق ألوامر إلى القاذ
 تْرب هناو وهناوا

ومااا  قااا  عن اليااابااا  ذات النظااام األمبراصوري رمزا ي 
الرئاااساااااااااااااااي إدارة للاادولااة من حيااا اإلصمئنااا  إلى ت و ر 
العالقاااة معهااااي ين بق في بعض جوانباااه على الصاااااااااااااااين 
المح اة التي تعيش مناذ ربع قر  حاالاة  جوز تساااااااااااااااميتهااا 

التي  «افيةالثورة الثق» لتصااااااااحيحا   «الثورة اإلقتصاااااااااد ة»
كادت في أواخر ساااااانوات الحببة الماوتساااااانغيةي تحوِ   هذي 
الدولة األشبه بقارة إلى أ  تكو  مثل  ور ا اللمالية ال ي 
ثم تتبد  األمور و بدأ النهو  اإلقتصااادي واإلنرتاح على 
العااالم من دو  التوقد عن ت و ر اللااااااااااااااااأ  العساااااااااااااااكري 

اللاااااااااااااأ  للصاااااااااااااينا وهنا تبدو المرارقة بين روسااااااااااااايا ذات 
العسااااكري المتقدم الذي توظره في تدخالت خارجية ناشاااارة 
الحذر منهاي وبين الصااااين التي تحصاااار شااااأنها العسااااكري 
المتقااادم في محي هاااا اإلقليميا وعنااادماااا يتاااأمااال المرء في 
الملهد الماثل أمامه و يس أ  قوة الصين عسكر ا  ونوو ا  
 هي بمثل قوة روسااااااااااياي لكنها ال تتدخل في أزمات خارجية
كما ترعل روساااااااااياي فمن ال بيعي في هذي الحالة أ  ترتاح 
دولة ذات شااااأ  في محي ها العربي واإلقليمي إلى العالقة 
مع الصاااين وتكو  نسااابة الحذر الْااامني من هذي العالقة 

 قليلة جدا ا
وعند التأمل في المحادثات التي أجراها ولي  ولي  العهد 

تي تم إبرامها الساااااعودي خال  ز ارته للصاااااين واإلتراقات ال
وشاااااااملت مختلد الق اعات التي تعزز العالقات من جهة 

ي  خره المرء «2030را اااة المملكاااة »وتثري بعض بنود 
بإن باع أ  ال رفيسن ال  قوال  شااااايئا  وإنما ينظر  ل صرف 



258 

 

ل خر نظرة المقتنع بت و ر العالقاااة وال ماااأنيناااة إلى أنهاااا 
يبعاااا على بعيااادة عن نوا ااا مبيتاااةي وإلى ذلااك فااإ  الااذي 

ال مأنينة أ  النظرة الملاااااااااااااااتَركة للت و ر المأمو  يتم من 
القمااة  قرار نزوال  إلى المساااااااااااااااتو ااات التنريااذ ااة ووفق را ااة 

 مسبقة للت و را
ونحن عندما نقو  أ  اإلصاللة الساااااااااعود ة الثالثة على 

بن ساالما  تتم على  أقا ااي اللاارق  قوم بها األمير محمد
لاااااااار ريسن الملك ساااااااالما  التي خ ى الوالد خادم الحرميسن ال

هللا وشااااااااااااااابيقااه األمير  هي إمتااداد لخ وة أخيااه الملااك عبااد
سااال ا  وبالنسااابة إلى الصاااين ي فمن أجل التأكيد على أ  
النظرة الساااااااااااااااعود ااة إلى أهميااة تمتين الروابن مع الاادولتيسن 
الق بيسن اليابا  المكتملة النمو اإلقتصااااااااااااادي والصااااااااااااناعي 

بإن القة ملحوظة في إتجاي والتكنولوجي والصااااين السااااائرة 
النمو وإلى درجة السااااااااااعي الحثيا لبلوغ المنتهى األمير ي 
إقتصاااااد ا ي ليساااات  ااااد قة وإنما هي إمتداد لما بدأي الملك 

ي 2006شااااااااااااااباط /فبراير 2هللا عندما بدأ يوم الخميس  عبد
أي في اللاااااهر الخامس للبيعة جولة إلى أقا اااااي اللااااارق 

ذاو اإل اااااااااااالحي هو بدأها بالصاااااااااااين و ا  يترأساااااااااااها زمن
جينتاااو األمر الااذي  جعاال التحااادث معااه أكثر صراوة ممااا 
لو  ا  مع رجل العقيدة المار سية الذي يتمسك بمررداتهاا 
ومع أنها  انت إذا جاز القو  ز ارة إساااااااااااتكلاااااااااااافية مبعثها 
م الساااااااعودي من الساااااااياساااااااة  كس بعض الْااااااايق لد  أهل الحا

هللا إساااااااااااااااتوقراااه  األمير ياااة المتالةباااةي إال  أ  الملاااك عباااد
التواضاااااااااااااااع لد  البيادة الصاااااااااااااااينية وعاد بإن باع أ  هذي 
الصااااااااااين التي هي عميدة دو  العالم من حيا المساااااااااااحة 
وعدد السااكا   مكنها بإسااتمرار الساالوو المتواضااع لبيادتها 
أ  تقام معها أفْاال أنواع الصااادقة وأنزي التعامل في شااتى 

را وهو المجاالت التي تحقق الت و ر الخالي من اللاااااااااوائ
قبل أ   غادر سااااااااااجل خ وة تر ت أصير األثر في نرو  

إننا نعتز »البيادة الصاااااااااااااااينية وتمثلت بقوله أمام البرلما  
بصااداقتنا مع الصااين ونؤ د إلتزامنا بمبدأ الصااين الواحدةا 
كما إننا نعد  الصااين بلدا   ااد قا  ولذا أحببتا أ  تكو  أو  

خير ومحبااااة  ز ااااارة للصاااااااااااااااين التي ال نكان لهااااا إال   اااال
و اااااااااداقةي وإ  شااااااااااء هللا ساااااااااتساااااااااير األمور الساااااااااياساااااااااية 
واإلقتصااااااااااااااد ة على مساااااااااااااتو  عا  وهذا ما أتمناي و تمناي 

 ا«األ دقاء في الصينااا
وإلى هاااذي الخ وة التي حررت الود العميق في نرو  
رموز البيادة الصااااينية  انت هنالك الخ وة التي تريد على 

أجل أ  يتابع صالب  المد  األقرب وتمثلت بالتوجيه من

ساااااعوديو  الدراساااااة في الصاااااين ما دامت الصاااااين تلاااااجع 
شااااااااااااااارائح من الموظرين وصالب المعاااهااد العليااا على تعل م 
العربيةا و الهما من الخ وات التي سااااااااااااااتريد  ثير اإلفادة 

الصاااااينية في ضاااااوء  -النقلة النوةية في العالقة الساااااعود ة
بن عبدالعز ز   بن ساالما الز ارة التي قام بها األمير محمد

م الصااااااااااايني ةبارات من نوةية تلك  كس وسااااااااااامع من أهل الحا
هللا من رئيس الصااااااااااين  العبارات التي ساااااااااامعها الملك عبد

 وأسمع برلما  الصين ما أشرنا إليه في س ور سابقةا
هللا اإلساااااااااتكلاااااااااافية للصاااااااااين  و ما أ  ز ارة الملك عبد

 والتي قام بها في اللاااهر الخامس للبيعةي أساااسااات إذا جاز
القو  من أجل البناء عليهاي وهذا ما سااااااايحدث في ضاااااااوء 
ز ارة األمير محمد الذي لم يذهر إلى الصاااااين مساااااتكلااااارا  

ه الملاك عباد هللا واألمير سااااااااااااااال اا  وإنماا حامال   مثال عمياس
 بالرا ة اإلقتصاد ة التي تتلابه من حيا الهدف المنلود 

التي  قوم بها خلراء حببة ماوتسااااااي  «الثورة اإلقتصاااااااد ة»
تونغ وأحدثهم الرئيس الحالي شاااااااااااي جين بينغي فإ  الز ارة 
التي قااام بهااا والاادي و ااا  مااا زا  وليااا  للعهااد إلى اليااابااا  

  ضااااااامن جولة شاااااااملت 2014شاااااااباط /فبراير 18والثالثاء 
أ ْا  باكستا  والهند وأسست هي األاخر  بدورها من أجل 

لي  البناااء عليهاااي ولقااد أكاادت اإلتراااقااات التي أبرمهااا ولي  و  بن سااااااااااااااالما  خال  ز ارته لليابا  أ   العهد األمير محمد
البناء ساااايكو  شااااامخا  ومت ورا  بساااارعة قياساااايةا ولقد رأ  
م في اليابا  أمبراصورا  وولي  عهد رئيس حكومة  كس ووز رة دفاع وعمدة صو يو ذات الساااتة علااار مليو  نسااامة رموز الحا

مي في زائرهم األمير محماد وفي ما سااااااااااااااامعوي مناه من  ال
 ورة والدي الملك الذي زارهم قبل سنتيسن و انوا سعداء بما 
 معوي منهم لجهااااة التااااأكيااااد أ  العالقااااة بين البلااااديسن التي 

سنة ستأخذ صر قها بوتيرة أسرع نحو المز د  58بدأت قبل 
من الت و ر خصااااو ااااا  أنها صوا  هذي الساااانوات لم تلااااهد 

ن ب مااا  عكر  اااااااااااااااراااءهاااي وهااذا جعاال ز ااارة األمير محمااد
ق الملاااااعر إلى جانر  دس ساااالما  تلقى إرتياحا   ررضااااه  ااااِ

 دقة البروتو و  بلبيسه األمبراصوري والرئاسيا
وثمة ظاهرة الفتة تر ت األثر في نرس األمير محماد 
الاااذي تحمااال خ تاااه في ثناااا ااااهاااا مناااذ صرسحهاااا قبااال أربعاااة 
أشااااااااااهري إفساااااااااااح المجا  أمام أ   كو  للمرأة السااااااااااعود ة 

الخ ااةي وهي أنااه نظيرتاااه حْاااااااااااااااور في بعض مجاااالت 
كوز ر للاااادفاااااع في اليااااابااااا  امرأة وأ  عماااادة صو يو ذات 
الساااااااتة علااااااار مليو  نسااااااامة امرأةي وأ  الوضاااااااع في وزارة 
الدفاع اليابانية وفي العا مة التي عدد سكانها أربع مرات 
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عدد ساااااااااااااااكا  لبنا  بمن في ذلك ضااااااااااااااايوفه من الالجئين 
أفْاااااااااال ما السااااااااااور ين بعد الالجئين الرلساااااااااا ينييني على 

 كو ا ومن هنا قد  راج  األمير محمد المرأة السااااااااااااااعود ة 
بااااادور في بعض منااااااحي خ تاااااه  عزز باااااه الخ وة التي 

هللا بتعيين ثالثين إمرأة عْااااااااااوات  خ اها عمه الملك عبد
 في مجلس اللور ا

نصااااال إلى القو  وفي ضاااااوء الملاااااار ة األاولى لألمير 
للمرة محمد في قمة العلاااااااااار ن و ذلك في ضااااااااااوء إصاللته 

أقا ااااااااي اللاااااااارق الصااااااااين واليابا ي وقبل ذلك ز ارات لها األاولى على ق بيس النهو  الصااااااااناعي واإلقتصااااااااادي في 
 اااااارة الدور أو المهمة اإلسااااااتثنائية إلى روساااااايا والوال ات 
المتحدة وفرنسااااااااااااااي أ  األمير أمام أدق أنواع التحديي وأ  

الذي يتم على مساااااتو  أهل القمة  «2030را ة »تساااااو قه 
 مل أ  تلق الرا ة صر قها في منأ  عن التعقيداتابأ

وحتى ال  ير  المرء مثل حالنا ونحن نتابع خ وات 
 –األمير محمد أ  هذا المسااااااااااؤو  اللاااااااااااب يؤدي المهمة 

كما أخيه  «الرائد على األر »الواجر بتصااميم أ   كو  
األمير سااااااااال ا  الذي  ااااااااام م على أ   كو  الرائد العربي 

ولقد حقق ما  اام م عليه و انت رحلته  األو  إلى الرْاااء
ا 1985حز را  /اللااااااااااااهيرة في النصااااااااااااد الثاني من يونيو

 واألبناء هم سر أبيهما
 2016سبتمبر )أيلول(  12 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 إنحيازات وتدخالت في عدم اإلنحياز
ها هي « حر ة عدم اإلنحيازل »بعد ثماني علاارة قمة 

الغارقة « التلااااااااااافيز ة»ور ثة فنزو ال « المادور ة»فنزو ال 
و تزامن ة تساااااتْااااايس القمة التاساااااعة علااااار ي في  اااااراعات

علاارة راساااء من وإنعقادها المتواضااع من حيا الملااار ة 
  أ ل راساء الدو  المئة والعلر ن األعْاء في الحر ة

مع إنعقاد الدورة الواحدة والسااااااااااااابعين للجمعية العامة لألمم 
يل على مساااااااااااااااتو  أهل القمة أو ما المتحدة المتخمة بالتمث

 دو  هؤالء بمرتبةا
أقاااام « ماااار ر تاااا»قبااال اإلنعقااااد الاااذي جر  في جز رة 

الرئيس نيكوال  ماااادورو أماااام مقر إجتمااااع القماااة تمثااااال  
بإرتراع أربعة أمتار للرئيس السااااااَلد تلااااااافيز الذي قبل أ  

رث الرئاسااااااااااة لصااااااااااد قه مادورو على نحو و يرحل عليال ي أ
لرالد مير بوتينا  وهو عليل الرئاسة  س يلتسينتور ا بور 

الملرات وما تحو ه  َلدساااااااااوالغر  واحد هو أ  ال  رتح ال
من أمور تثير التساااااااااااااااااااالتي وتلاااك في أي حاااا  ظااااهرة 
التور اااا لمعظم الرئااااساااااااااااااااااات في جمهور اااات دو  العاااالم 
د القمة في الجز رة وليس في العا ااااااااااااااامة  الثالاا وأما عقس

ي اإلنزعاه الناشاااااااااااااا  عن تحر ات كراكا  فمن أجل تراد
من جانر المعارضااة شااملت قرسع أواني الم ب  تعبيرا  عن 
اإلحتجاااه على اإلنراااق على قمااة بغر  تجمياال النظااام 
فيما الوضاااع المعيلاااي واإلقتصاااادي الناشااا  عن إنخرا  
أسااااااعار النرن في  ا ة السااااااوء خصااااااو ااااااا  أ  اإلنخرا  

تسب ر  «اوبيك»بالنسبة إلى هذي الدولة العْو في منظمة 
في حدوث نقص حاد في األ ذ ة واألدو ةي وأ  نسااااااااااااااابة 
التْاااااااااااااااخم باااتاات في التااالي تنعكس متاااعاار على جميع 

 المستو ات اللعبيةا
القمة الساااااااااااااابقة  انت تلك التي إساااااااااااااتْاااااااااااااافتسها إيرا  

الخامنئية التي ال تعير إحتراما  لمبادئ الحر ة  -الخمينية 
لينعقد  «باندونغ»ي التي تأسست قبل إحد  وستين سنة ف

مؤتمرها األو  بعد سااااااااااااااات سااااااااااااااانوات في بلغراد يوم  انت 
دةي لم تتبعثر بعاااد على نحو ماااا هو  يو وساااااااااااااااالفياااا موحااا 
المحتَمل  نها ة لساااااااور اي و ا  المار لاااااااا  تيتو  ااااااااحر 
مهابة وتحسااااااااار القارة األوروبية الحسااااااااااب له  ما اإلتحاد 

إحترام الساااااااااااااااوفياتي الذي  ا  ال  خري الحذر منه مقابل 
 الوال ات المتحدة لسياستها

وعندما سل م رئيسها اللي  حسن روحاني رئاسة الدورة 
إلى الرئيس الرنزو لي الاذي  غرد  ماا النظاام اإليراني نقادا  
حادا  للوال ات المتحدةي فإنه  ا   ساااااااااااالِ م رئاسااااااااااااة دورةي لم 
تلتزم مْااااااااااااااايرتها بمبادئ مثب تة  وثائق تار خية إلى دولة 

ا من الخن نرسااااااااااااااااه لجهااة عادم اإللتزام باالمبااادئ يباادو أنهاا
 التسعة التي نثبِ ت نصها في هذا المقا ا

و بدو واضااااااااااحا  عدم اإلحترام من جانر النظام الثوري 
اإليراني عنااادماااا ناقاااار  بين المباااادئ التساااااااااااااااعاااة التي هي 

 1955مؤتمر تأساايس حر ة عدم اإلنحياز عام  «شاار عة»
ل هااذا النظااام مع عاادد من الاادو  المئااة  وبين نوةيااة تعااامااا

وثماني علاااااارة المنتساااااابة إلى الحر ةي وبالذات مع سااااااور ا 
والعراق ولبنا  ومصر والبحر ن واليمن والسودا  وفلس ين 
فْاااااااااااااااال  عن بعض دو  القارة األفر بيةا وال  عري النظام 
اإليراني مما ينلاااااااااااااااأ عن عدم التقيد بمبادئ الحر ة وعدم 

هي أ  إيرا  الخمسينات إحترام الهدف الذي أانلئت من أجل
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يوم  انت محكومة أمبراصور ا  من اللاي محمد رضا بهلوي 
سة بل  انت في نظر القادة الذين  لم تكن من الدو  المؤسِ 
أسااااسااااواي دولة تامثل ذروة اإلنحياز إلى أمير اا ولكن إيرا  
التي تبد   ِجلسدها وباتت جمهور ة إساااااالمية ثور ة إنتسااااابت 

وإساااااااااااتْاااااااااااافت قمتيسني  انت  «حيازحر ة عدم اإلن»إلى 
وهااااا هي الاااادولااااة  2012 ب /أوالهمااااا  واخر أ سااااااااااااااا س

الخامنئية تسااالِ م الرئاساااة بعد قمة ثانية إلى دولة  -الخمينية
محتااااارة ومحيِ رة مثلهاااااي فيمااااا الثروة النر يااااة في الاااادولتيسن 

تاستهلك في إهتمامات على  «أوبيك»العْو سن في منظمة 
أنينة من حق اللااعر في  ال حساااب رفاهية وت و ر وصم

 الدولتيسن التنعم بهاا
ي «مبادئ»أو  «دسااااااااتور»أو  «ميثاق»أو  «شاااااااار عة»

مالِزمة ب بيعة الحا  للمنتسااااااااااااااابين  «حر ة عدم اإلنحياز»
وإال  فما هي قيمة الملااار ة والتوقيع على البيانات والساارر 
من األقا اااااااي إلى األقا اااااااي للملاااااااار ةا لكننا من خال  

د مواقد ا لنظام اإليرانيي نالحظ عدم إحترامه لهاي أو ر اس
فلنقل لبعْااااااااااااااها وهو األسااااااااااااااا ي تراد ا  لللاااااااااااااامو ا وهذي 

هي حسااااار التسااااالسااااالا إحترام حقوق اإلنساااااا   «المبادئ»
األسااااااااسااااااايةي وأهداف ومبادئ ميثاق األمم المتحدةا إحترام 
سااايادة جميع الدو  وساااالمة أراضااايهاا إقرار مبدأ المسااااواة 

والمساااااااااااااااواة بين جميع الدو ي  بيرها  بين جميع األجنا ي
التدخل في اللؤو  الداخلية للدو  األخر   مو غيرهاا عد

أو التعر  لهااااااإحترام حق  اااال دولااااة في الاااادفاااااع عن 
نرساااااااااااااااهاااي ب ر قااة فرد ااة أو جماااةيااةي وفقااا  لميثاااق األمم 
المتحدةا عدم إساااااااااااااتخدام أحالف الدفاع الجماةية لتحقيق 

لكبر ا وعدم قيام أي مصاااااااااااالح خا اااااااااااة ألي من الدو  ا
عن  عأاخر ا اإلمتنادولة بممارسااااااااااااة ضااااااااااااغوط على دو  

البياااامي أو التهااادياااد باااالبياااامي باااأي عااادوا ي واإلمتنااااع عن 
إسااااااااااتخدام القوة ضااااااااااد السااااااااااالمة اإلقليمية أو اإلسااااااااااتقال  
الساااااااياساااااااي ألي دولةا الحل السااااااالمي لجميع الصاااااااراعات 

صاااااااااااااااااالح الااادولياااةي وفقاااا  لميثااااق األمم المتحااادةا تعز ز الم
 الملتَركة والتعاو  المتباَد ا

أربعة ليس فقن ال  حترمها  «اللر عة»بين مبادئ هذي 
النظام اإليراني أو ينقْاااااااااااااااها  الما  وإنما يتجاوزها بالرعل 

حر ة عدم »المعَلن يتساو  في ما  مارسه مع دو  نلأت 
في األ ااااااال لصاااااااد تدخالتها وإحترام سااااااايادات  «اإلنحياز

بعاااة هي والثااااني  الاااذي ينص على الااادو ا والمباااادئ األر 
إحترام ساااااااايادة جميع الدو  وسااااااااالمة أراضاااااااايهاي ووالرابع  
م التدخل في اللاااااااؤو  الداخلية للدو  األاخر  أو  الذي  حرِ 

التعر  لهااي ووالسااااااااااااااااابع  الاذي يادعو إلى اإلمتنااع عن 
البيااااام أو التهااااديااااد بااااالبيااااام بااااأي عاااادوا  واإلمتناااااع عن 

اإلقليمية أو اإلسااااااااتقال   إسااااااااتخدامه القوة ضااااااااد السااااااااالمة
السااياسااي ألي دولةي ووالثامن   جيز الحل الساالمي لجميع 

 الصراعات الدولية وفقا  لميثاق األمم المتحدةا
هذي المبادئ مغي بة ليسات ساهوا  وإنما عمدا  من برنامج 
النظام اإليراني في َتعامله مع لبنا  بأساااالوب التع يل بقوة 

ى على ر م هلاااااشااااتها وإبرام السااااالح والتمذهر لتقاليد تبق
التراهم حولها على خلفية التنوع المذهبي والموقع الذي ال 
 احسد عليه هذا الوصن الصغير المستصَغري تاحقق بعض 
اإلساااااااااااتقرار للنا ا وهي مغي بة عمدا  في ضاااااااااااوء التحرل 
ع اليد  ر الودي وفي البحر ن بداعي وضااس بمصاار بداعي  سااس

إرادة النظام في ساااااااااااااااور ا  عليها أو لبننتهاي وفي إخت اف
ر إلى حد أ  سااااااااااااااور ا ذات  و يس أ  هذا اإلخت اف ت و 
الرقم الصاااعر في المعادلة اإلقليمية  دت عرضاااة للتبعثر 
وربما التقساااااايما وهي والمبادئ   ي بت قبل ذلك في العراق 
الذي  ا  أ ْاااا  من األرقام األربعة اإلقليمية الصاااعبة إلى 

وباتت برعل وضاااااع اليد  جانر مصااااار والساااااعود ة وساااااور ا
على إرادة نظامه المثب ت أمير يا  عرضة إلنل ارات تلبه 
بعض الااااذي حاااادث للساااااااااااااااودا  ومااااا زا  إحتمااااا  تكرار 
بة إزاء الذي إفتعله  اإلنلااااااااااااااا ار واردا ا وهذي المبادئ مغيِ 
النظام اإليراني في اليمن بأمل أ  تتلبنن حالة الصراع فيه 

اليمن عا امة اللارةية  عمال  بأسالوب التع يلي حيا في
مخ وفة و انت الخ ة خ سد رئيسااااااااااااهاي وحيا في لبنا  

 الرئاسة هي المخ وفة تع يال ا
وثاااامنهاااا  الاااذي يااادعو إلى  كماااا أ  المباااادئ وباااالاااذات

الحل الساااالمي لجميع الصااااراعات الدولية وفقا  لميثاق األمم 
ع اليد على جزئية من اإلرادة  المتحدةي مغي بة برعل وضاااااااااااااااس

وأحيانا  بحر ة  «حما »نية تتمثل أحيانا  بحر ة الرلسااااااااا ي
وفي بعض األحيا  بالحر تيسن معا   «الجهاد اإلساااااااااااالمي»

ل تر يا األردو انية بقوة على خن التناقْاااااااااات  لعرقلة تدخ 
أو على بعض  «حما »الرلس ينية بأمل اإلستحواذ على 

هااااااذا إلى عاااااادم تحريز األصراف ااا «حمااااااا » لهااااااذي ا
المصاااااااالحة على نحو ما سااااااابق أ  فعل الرلسااااااا ينية على 

بن عباادالعز ز رحمااة هللا عليااهي وتنلاااااااااااااااين  هللا الملااك عبااد
اإلساارائيلي  -محاولة التسااو ة المتعلقة بالصااراع الرلساا يني

التي حقق إجماعا   «مبادرة الساااااااااالم العربية»وفق تخر جة 
 28عليها في القمة العربية الدور ة الثانية في بيروت يوم 
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حر اااااة عااااادم »ثم هاااااا هو التغييااااار المتعماااااد لمباااااادئ 
التي بدا النظام اإليراني في إساااااااتْاااااااافته الدورة  «اإلنحياز

المنتهية وصوا  ثالث ساااااااااااانوات  من ير د القو  إ  الوفود 
و مبادئ الحر ةي أي  الملاااااااااااااااار ة مرحر بها شااااااااااااااارط ترس

خاره اإلسااااتْااااافةي يبلغ الذروة  «ميثاقها»أو  «شاااار عتها»
لتي حدثت قبل خمسااااااااااااة أسااااااااااااابيع من اإلنعقاد في الحالة ا

م القرار الااذي ال  كس الجااديااد للحر ااة وتمثلاات بااإتخاااذ أهاال الحس
 حق لهم إتخاذي والقاضي بمنع حجاه إيرا  وأبناء ال ائرة 
العرب من تأد ة الرر ْةا ونقو  ال  حق لهم على أسا  
أ  ساااااال ة الحاكم المساااااالم مهما عال شااااااأنه وحتى إذا  ا  

لى تقد عند حق المواصن المسااااااالم في تأد ة المرشاااااااد األع
الررائض الخمس وبااالتااالي فااإ  منسعااهي أ ااا   اااناات الاادواعيي 
من أداء فر ْااة الحج ال تختلد عن منسع المساالم من أداء 
الصااالة ومن  ااوم اللااهر الرْاايلا وبالنساابة إلى فر ْااة 
الحجي فإ  للمنسع تداةياته ذلك أ  هنالك اإليراني المساااااااااالم 

 عيش بساااااااابر عامل ِ َبر الساااااااان إلى الموسااااااام الذي قد ال 
التالي بعد سااااااااااااااانةي وبذلك  كو  حاِكمه بقراري  ير المحق 
في إتخاذي مهما بلغ شاااأ  سااال انهي هو المساااؤو  أمام هللا 

 عن هذا القرار المستهَجنا
 ماااضااااااااااااااايااا  وحاااضااااااااااااااارا   «حر ااة عاادم اإلنحياااز»وحو  

 ومستقبال  بقا ا  الما

 2016( تشرين األول) برأكتو 4 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

حة  الملك سلمان.. وطبعة منقَّ
 «حركة عدم اإلنحياز» ل 

إسااااااااااااتكماال  لما تناولسته في مقالتي الماضااااااااااااية المعنونة 
ي نر  أنااه بااات «إنحيااازات وتاادخالت في عاادم اإلنحياااز»

لزاما  ونحن نتابع التصاااااااااااار حات الروسااااااااااااية التي ترتقد إلى 
 يااة التي ترتقااد إلى الحنكااة التعقاال ونراقاار المواقد األمير 

ل  مي إعادة النظر في ما علااااااناي في السااااااتينات وشااااااك  والحزس
حزاما  واقيا  بنساااااااااااابة ما للكيانات في المن قةي ونعني بذلك 

 ا«حر ة عدم اإلنحياز»
بدا ة نساتحْار من الذاكرة بعض مالمح الزمني الذي 
نلاااااااااااااأت فيه تلك الحر ة ودواعيها فنلاااااااااااااير إلى أ  رئيس 

ناااد الباااانااادبااات نهرو رأ  متمثال  برا اااة المهااااتماااا وزراء اله
 اندي الذي واجه العند باإلرادة الصااااااااااااالبة السااااااااااااالمية أ  
أفْاااااااااااااااال موقد  مكن أ  تتخااذي أكثر ااة دو  العااالم  ير 
المرتب ة بسااااا وة المعساااااكر سن اللااااارسااااايسن الوال ات المتحدة 

واإلتحاد الساوفياتي وَمن  «حلد األصلساي»وَمن معها في 
ي هو تلكيل قوة ثالثة تقوم على « وفياحلد فر »معه في 

الحياد في الحد األقصى بحيا ال تنتمي الدو  التي تتبنى 
 فكرة عدم اإلنحيازي مجاراة هذي الدولة الكبر  أو تلكا

زمنااذاو  ااا   اااااااااااااااراع الحليريسن بلغ ملااااااااااااااااارف نق ااة 
اإلنرجارا و انت من قة اللاارق األوساان هي الساااحة التي 

ح على أر  بعض دولهاااا ساااااااااااااااتتم المواجهااات أو التناااص
وهذا اإلحتما  شااجع نهرو على أ    رق الباب المصااري 
خال  لقاء مع الرئيس جما  عبدالنا اااااااااااار في القاهرة يوم 

وذلك أل  تحو ل  اااااايغة الحياد  1955فبراير/شااااااباط  15
إلى حر ة  حتاه إلى ق ر عربي و انت مصر النا ر ة 

لق ر في تلك الحببة من خال  زعامة رئيسااااااااها هي ذلك ا
الذي ينلدي نهروا وفي تلك الحببة أ ْا   ا  عبدالنا ر 
المبتهج بلاااااااااااااااعبية عربية يت لع إلى أ   كو  له مقعد في 
الملاااااااهد الساااااااياساااااااي الدولي ومن أجل ذلك فإنه لمجرد أ  

حر ة »أحاصه نهرو بركرة إنلاء ما إ  الح على تسميتها 
ي فإنه رح را وخال  شاااااااااااااااهر سن  ا  هنالك «عدم اإلنحياز

  1955أبر ل/نيسااااااااااااا   24و لقاء التحْااااااااااااير في باندونغ
دولة تالي في بلغراد المؤتمر األو  للحر ة  29بملاااااااااااار ة 

التي تماددت مساااااااااااااااااحتهاا وبااتات حتى إنعقااد مؤتمرهاا في 
 118تْاااااام  2016ساااااابتمبر/أيلو   18فنزو ال يوم األحد 

 دولةا
بنسااااااااااااااابة ملحوظة من  «حر ة عدم اإلنحياز»حظيت 

ثر  ما هو المأمو  في تعديل مساااااااااااارات التألق الذي لم يؤ 
ببيادة  «حلد فر وفيا» راع دو  حلد األصلسي ودو  

الدولتيسن الكبر يسن الوال ات المتحدة واإلتحاد الساااااااااااااااوفياتيي 
لكن باادأت حااالااة من التحو  في جسااااااااااااااااد هااذي الحر ااة مع 
غياااب نجومهااا الواحااد تلو الخر ونهروا عباادالنااا ااااااااااااااارا 

بدأت حالة من الذبو   مث ا ساااااااااااااو ارنوا المار لاااااااااااااا  تيتو
نتيجااة أ  بعض الاادو  المنتميااة إلى الحر ااة خرجاات عن 

 ال وق وتجاوزت بكثير روحية مبادئ الحر ةا
ال  تعيش من قة اللرق األوسن ظروفا  بالغة التعقيد 
وتنررد دولة  بر  هي روسااااااااايا بممارساااااااااة دور يبعا على 
و الخلية من أ  تت ور جوالت التحدي الكالمية إلى ما ه

أخ ر بكثير من الحرب الباااردةا ونحن عناادمااا  نااا نتااأماال 
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في الذي تقوم به روسيا عسكر ا  في سور ا وتتردد الوال ات 
المتحدة في البيام بعمل رادع لذلك الدور فإننا  نا نلاااااااااعر 
ب مأنينة نسااااااابية بأ  الصاااااااراع السااااااااخن بينهما لن يتجاوز 

نا على الخن األحمرا لكن الجديد الذي بدأنا نسااااامعه  حمل
التوقع بإنرجار ربما قد  كو  النووي هو الساااااااااااالح المعتَمد 
في إساااااااااااااااتعمالهي بديال  أو إلى جانر هذي األنواع المت ورة 

الصاااااديق »من األسااااالحة التي تتحدث المعلومات عن قيام 
اري وليس لسااااور ا اللااااعر  «الحليس الروسااااي للنظام البلاااا 

الم والكيا  بإساااااااااااااااتعمالهاا ومن جملة ما سااااااااااااااامعناي  ا   
الناصقة بإسااااااااااام الخارجية الروساااااااااااية هي يوم السااااااااااابت أو  

تعليقا  على ما ال ترعله اإلدارة  2016أكتوبر/تلر ن األو  
األوبامية حتى ال  وقد ال ترعله لكن أهل القرار العسكري 
األمير ي قد  رعلونه و رعلو  ربما ما هو أكثر منه حساااااما  

عد أوباماي لمسااااااااااألة َمن ساااااااااايكو  رئيس الوال ات المتحدة ب
وذلك أل  أ ا ي في نظر أهل القرار العسااكريي سااواء دونالد 
تراماااااار أو هيالري  لينتو  ليس موضاااااااااااااااع ال مااااااأنينااااااة 
األمير ية المرجوةا والذي قالته المتحدثة الروساااااااااااااااية  ا  
إنذارا  وليس تعليقا  وال توضيحا ي و ا  الفتا  أنه  ادر عن 

عسكر ة الروسية أهل الدبلوماسية مما  عني أ  المؤسسة ال
هي التي  ااااااااااااااااا ات الكالم حرفاا  حرفاا  لكي  اأتي باالنص 

إذا ما بدأ عدوا  أمير ي مباشاااااااار ضااااااااد دملااااااااق »التيا 
والجيش السوري فإ  ذلك سيؤدي إلى تحوالت مرةبة ليس 
على هذي الدولة فحسااااااااري بل وعلى المن قة بأساااااااارهاا إ  
تغيير نظام الحكم في دملاااااااااااااق يؤدي إلى ما هو أبعد من 

غ السااااااااااااااال اااةي وهو الرراغ الاااذي سااااااااااااااايمتل  على الرور فرا 
بالمعتدلين الذين في حبيقة األمر ليسااااااااااااوا إال  إرهابيين من 
ل أي شااااااايء  كل األ اااااااناف واألشاااااااكا  والذي ال  مكن ِفعس

 ا«تجاههمااا
الواضااااااااااااح من هذي المرردات المنتقاة بعنا ة أ  الرئيس 
بوتين  خلاااااااااااااااى من أنه في حا  حدث أي تغيير أو حتى 

ر في  اااااااااااايغة النظام الراهن في سااااااااااااور ا فإ  النظام ت و 
البديل لن  كتري بقلر الصااارحة وإنما سااايساااتنسااا  ما سااابق 
أ  فعله الرئيس أنور السادت وبذلك  صير  رملين بوتين 
ما ساااااااااابق أ  أ اااااااااااب  رملين بر جنيسي مع مالحظة أ  

الساااوفياتية  انت متعقلة وإرتْااات حر ة السااام  «الترو كا»
نت أحد أسااااااااباب إنهيار الدولة المتعددة الساااااااااداتية التي  ا

الجمهور ات والتي ورثها  ورباتلوف وضي عها منه يلتسين 
 الذي أورثها إلى بوتينا

ونقو  ذلك بصااااارف النظر عما إذا  انت تلك خلااااايته 

أو إناه  عتماد التصاااااااااااااااعياد الكالمي إلبقااء أمير اا وحلراائهاا 
امياة األوروبيين على ماا هم علياه حتى رحيال اإلدارة األوبا

وبذلك  كسااااار شاااااهر سن من القصاااااد والتدمير لمدينة حلر 
و يرها من المناصق العصاااااية على النظام ثم  سااااالِ م مر ما  
ال ب ل ساااور ا عظما  بال لحم لمن تعتبرهم المتحدثة بإسااام 

في »إساااااااما  إال  أنهم  «معتدلو  »الخارجية الروساااااااية بأنهم 
اف حبيقااة األمر ليساااااااااااااااوا إال  إرهااابيين من  اال األ اااااااااااااااناا

 ا«واألشكا ااا
إزاء هاذا الحااا اااااااااااااااال في الملاااااااااااااااهااد و يس أ  اإلدارة 
األمير ية بدأت تستهدف حتى أ دقاءها وبالذات المملكة 
العربية السااعود ة و رضااها من ذلك إلتهام الما  السااعودي 
الذي صالما إصمأنت المملكة بروحية العالقة التار خية مع 

دات داخل الوال ات المتحدة إلى أنه مْاامو  في شااكل ساان
الخزائن في نيو وروي و ذلك في ضاااااوء السااااالوو الروساااااي 
ل  اااااااااااااداقة ثم ها هو  إزاء المحنة الساااااااااااااور ة والذي بدأ ِفعس
ل إنتداب وإحتواءي والساااااااااالوو األمير ي الذي  يت ور إ  ِفعس
على أهبة تْاااااااااااييع ساااااااااااور ا  دولة متماساااااااااااكة وبحيا أ  

لها األمين العام للجامعة العربية أحد أبو الغين ير  حال  
 قوم على تجزئتهااا بااإعتماااد الراادراليااةا إزاء هااذا ومع يااات 
كثيرة أاخر  هناااالاااك حااااجاااة وقاااائياااة إلعاااادة اإلعتباااار إلى 

وبحيا  صااااااار إلى تنبيح  «حر ة عدم اإلنحياز» اااااايغة 
لل بعة القد مة للحر ة وإساااااااااااااااتنباط مرردات جديدة لمبادئ 

 مْى نصد قر  على ترتير أولو ات قْا اهاا
و الساااااااااااااااعودي الماتجاادد مع الملااك وفي ضاااااااااااااااوء التحر 

بن عبااادالعز ز مناااذ األساااااااااااااااااابيع األاولى للبيعاااة  سااااااااااااااالماااا 
والمتوا ااااااااال ضااااااااامن إ قاعات مدروساااااااااة بعنا ة مع الدو  
الراااعلااة في اللااااااااااااااااأ  الاادولي وشاااااااااااااااملتسهااا ز ااارات متباااَدلااة 
وإتصااااااالت مقرونة برا  مساااااتقبلية قام بها المحمدا  ولي  

ولي  ولي  العهااد بن نااا س وقباال ذلااك  العهااد األمير محمااد بن ساااالما ي فإ  مثل هذا اإلنعال ثم البيادة  األمير محمد
مع الهند والصين ومصر وتر يا للصيغة ب بعتها المنق حة 
التي  كو  إلتزام الاادو  األعْاااااااااااااااااء فيهااا على درجااة من 
المساااااااااااااااؤولياااة ومن دو  إنرعااااالت ثور اااة إيرانياااة وأمير و 

ح روسااااااااايا البوتينية بهاي التينيةي  ريل بدرء الزلزلة التي تلو ِ 
وتنبيه الصاااديق األمير ي وَمن يلوذ به من األوروبيين إلى 
أ  الصاااداقة ليسااات موسااامية وأنها ال تعود  ذلك إذا  انت 
ال تلقى اإلحترامي بل إنها على حد قو  الرسااو   اال ى هللا 

ال خير في  اااااااااااحبة َمن ال ير  لك الخير »عليه وسااااااااااال م 
الحكمة العربية في الزمن  ي وعلى نحو ما توجزي«كنرساااااااااااااه
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 اااداقة زائرة شااار »الغابر وتصااالاح للزمن الحاضااار بعبارة 
 وهللا أعلم ما في الصدورا ا«من عداوة سافرة

 2016(1ت) أكتوبر 5بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

 التنويم اإليراني واليقظة الفلسطينية
لى منااذ إ  إنقلباات إيرا  من أمبراصور ااة شاااااااااااااااااهااانيااة إ

جمهور ة إساااااااااااااااالمية ثور ة وحتى قمة عدم اإلنحياز التي 
في جز رة  2016سبتمبر/أيلو  17إستْافتسها فنزو ال يوم 

لترادي الْاااااجيج المتوا ااااال ِمن المعارضاااااة ضاااااد النظامي 
فإ  التنظير فالتهو ل فالتع يل هو ما يتساااااااااااام به الخ اب 

 الخامنئي إزاء القْية الرلس ينيةا -الثوري الخميني 
دا ة التعاصي  انت الهد ة الخمينية للرئيس  اساااار في ب

عرفات أشااااااااعت نوعا  من ال مأنينة لللاااااااعر الرلسااااااا يني 
وللدو  العربية دو  إساااااااااااااتثناءي ذلك أ  إ ااااااااااااا راف دولة 
إساااااااااااااااالمية  بر  مثل إيرا  إلى جانر رمز ة القْاااااااااااااااية 
الرلسااااااااااااااا ينيااة متمثلااة بعرفااات من شااااااااااااااااأنااه تقو ااة العز مااة 

ه اإلساااااارائيلي الرا ر شاااااادقه الرلساااااا ينية والصاااااامود في وج
 على مدار الساعة إلبتالع المز د ِمن األر  الرلس ينيةا

لكن باااد  أ  تترجم إيرا  الثور اااة الخ وة النوةياااة في 
إتجاي رمز القْااااااية الرلساااااا ينية وترساااااال في الوقت نرسااااااه 
إشااااارات إلى الدو  العربية تسااااتهدف وحدة الصااااد العربي 

لوحياادة الجااامع اإلساااااااااااااااالمي إزاء القْااااااااااااااايااة التي هي ا –
الملاااااتَرو بين ضااااارتيس اإلساااااالمي الْااااارة العربية والْااااارة 
األاخر  المتمثلة بكافة المساااااااالمين بكل ألسااااااااتنتهم وألوانهمي 
وحيااااا الجميع تواقين إلى الحرم الثااااالااااا المخ وف منااااذ 

ي و قاساااااااي أبلاااااااع أنواع اإلحتال  والتدنيسااا 1967العام 
ل الرم زي إلى خ وات إ  إيرا  الثور اااة باااد  ترجماااة الِرعاااس

نوةية فإنها بدأت تحرشااااااااااااااا  تلو تحرل بأقرب العرب إليها 
و رضها من ذلك أ  تكو  المراقد في النجد و ربالء في 
عهدتهاي ذلك أ  الخ اب الديني والصااااااااااااارة الرقهية لنمام 
الخميني تبقى  ير مكتملاااااة من دو  اإلساااااااااااااااتحواذ على 
المراقااد التي لحكمااة من رب العااالمين شاااااااااااااااااءت عاااد ااات 
الزمن الغابر أ  تكو  على أر  عربية  ما الحرم الثالا 
وهذا إسااااااتكماال  إلى أ  رسااااااو  هللا عربي وأ  الكتاب أانز  
باللغة العربيةا هذا ضاااااااامنا   لااااااااكل حساااااااااسااااااااية في النرس 

 الرارسيةا
ر م سااااااانوات الحرب المر رة مع العراق ما زالت المراقد 

خ اب على أرضاااااااااااااااها العربيةي لكن في المقابل ما زا  ال
الثوري اإليراني ال  جد صر قه إلى إعادة نظري تماما  على 
نحو المرردات التي يتسااااااااااااااام بهااا خ ااابااه في الموضااااااااااااااوع 
الرلساااا يني الذي من شااااأ  اإلضاااااءة عليه اإلسااااتنتاه بأ  
م الثوري مع هذا الموضااااوع يتساااام  كس تعاصي إخواننا أهل الحا
بااالتنظير والتهو اال والتع ياالي  مااا التعاااصي مع قْااااااااااااااااا ااا 

خر  إقليميةي في حين أ  القليل من التروي والتعاو  مع أا 
سااااائر األصراف التي  عنيها أمر القْااااية الرلساااا ينيةي من 
شااااااااأنه أ   حقق الكثير لما هو لمصاااااااالحة أبناء القْاااااااايةا 
ونقو  ذلك من دو  إساااتبعاد مساااألة ذات دالالت وهي أ  
أهل النظام الثوري اإلسالمي في إيرا  يتحسسو  من  و  

فلسااااااا ين عربية وأنهم بالتالي يتعاملو  مع القْاااااااية  هو ة
الرلساا ينية بإساالوب التع يل وعلى نحو ما نتابعه حا ااال  
في العراق وساااااااااااااااور ااااااا ولبنااااااا  واليمني ولكاااااال من هااااااذي 
التع يالت أ راضاااااااااااااااااه لعااال أهمهاااا إربااااو الااادو  العربياااة 
والمسااااااااااااااالمااااة األكثر جهوز ااااة لتحقيق التااااللد بين القلوب 

 نه جعل العقو  ال تنأ  عن الصواباالعربية وبما من شأ
ونحن عنااادماااا نر  في الخ ااااب الثوري اإلساااااااااااااااالمي 
اإليراني  رة التنظير وصبيعة التهو ل وممارسة التع يلي 
وبالذات بالنساابة إلى الموضااوع الرلساا يني فإننا نسااتحْاار 
من الذاكرة ما يؤ د هذا اإلسااتنتاه بدءا  بالذي قاله المرشااد 

له قبل أربع سااااااانوات و يس أنه  األعلى خامنئي في خ بة
د قولها بالعربية على أ  تاترجم الحقا  إلى الرارساااااااااااااااية  تعم 

إ  إسااارائيل زائلة ال محالة وال ينبغي أ  تبقى وساااوف ال »
تبقى بإذ  هللاا إننا ساااااااندعم من ال  فْااااااااعدا  أي بلد أو 

وبعدها بساااانتيسن ا «مجموعة  عار  الكيا  الصااااهيونيااا
في خ اااب أمااام ضااااااااااااااار ح اإلمااام أضاااااااااااااااااف إلى التنظير 

إ  أر  فلساااااااا ين  ير قابلة »الخميني مرردة جديدة هي 
ثم مرردة ثالثة  «للتقسااااااااايم وهي بكاملها مالسك الرلسااااااااا ينيين

إ  الحل الوحيد لتسااااااااو ة القْااااااااية الرلساااااااا ينية هي »هي 
الساااماح للرلسااا ينيين بأ   قرروا بأنرساااهم حكومتهم المقبلة 

مام هذي الحكومة لتقرر ما عبسر إساااااترتاء وإفسااااااح المجا  أ
ا  « جر أ  ترعله بالصاااااااااااااااهاينة الذين قِدموا من الخارهااا

وهذي المرردة سبقها بخمسة أعوام التمني من جانر الرئيس 
حكومة لكامل فلس ين »السابق محمود أحمدي نجاد ببيام 
وإلى التمني تصنيره ا «ووجوب عودة الالجئين إلى د ارهم

إساااااااتئصااااااااله وأ  شاااااااعوب سااااااارصا   جر »إسااااااارائيل بأنها 
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المن قااااة  ااااافااااة تر ااااد نهااااا ااااة النظااااام الصاااااااااااااااهيونيي و ااال 
وهوي أي الرئيس نجادي ا «اإلسااااااااااااااات العات تثبِ ت ذلكااا

موسااى أبو مرزوق  2013مار / ذار  5عندما إلتقى يوم 
في  «حر ة حما » لمسااااااااعد رئيس المكتر الساااااااياساااااااي 

وقوف اللااااااااااعر اإليراني بجانر اللااااااااااعر »صهرا  أكد له 
ني المْااااااا َهد وأ  النصااااااار بات قر با  و لوح في الرلسااااااا ي
 ا«األفقااا

إلى هذي المرردات التي تندره ضاااااااااامن التنظير ساااااااااامع 
الرلسااااااااااااااا ينيو  من الرئيس نجاد أقواال   ثيرة تنتظر أفعاال  

إ  القْاااااية الرلسااااا ينية ليسااااات قْاااااية عربية »قليلة مثل 
بحتةي وإنما هي قْاااااية العالم اإلساااااالمي برمته وال بد من 

دي لكيا  اإلحتال  الصااااااهيوني دفاعا  عن اللااااااعر التصاااااا
إ  القْاااااية الرلسااااا ينية »ومثل قوله  «الرلسااااا يني األعز 

ل جرحاااا  ناااازفاااا  عميقاااا  زرعاااه األعاااداء في قلااار األماااة  تمثاااِ 
كما سمعوا من رئيس مجلس اللور  ا «اإلسالمية  افةااا
إ  القْاااية الرلسااا ينية ليسااات أمرا  ساااهال  »علي الر جاني 
ومن وز ر األمن  الم  «ال رسف عنااااااااهاااحتى نغض 

إ  وزارتاااه ساااااااااااااااتقوم باااالبحاااا عن »حساااااااااااااااين اجئي قولاااه 
المجرمين الصااااااهاينة لتقد مهم إلى المحاكمة وإ  إساااااارائيل 

 ا«أقل شأنا  من أ  تهدد إيرا ااا
وأما أحدث ما ساااااااااامعناي من إخواننا أهل النظام الثوري 

بين اإلساااااااااااااااالمي في إيرا  فثالثااة تنظيرات أدرجهااا هؤالء 
في  2016والثلا األخير من العام  2015منتصاااد العام 

ساااااجل التنظير في ما يتعلق بالموضاااااوع الرلسااااا يني حيا 
نا المرشااااد خامنئي  قو   إ  مسااااؤولية فلساااا ين تقع »ساااامعس

رها في العالم  على عاتق جميع المساااااالمين وال  مكن حصااااااس
العربي فقن وإذا  ااا  قااادة بعض البلاادا  اإلساااااااااااااااالميااة قااد 

ْاااااااية الرلسااااااا ينية إال  أ  اللاااااااعر اإليراني أثبت خانوا الق
بحْاااااااااوري في السااااااااااحة بأنه ال ينساااااااااى قْاااااااااية اللاااااااااعر 

نا الرئيس حسااان روحاني  ْااايس ا«الرلسااا ينيااا ثم سااامعس
ل بقولااااااه  إ  القو  »إلى التنظير مرهومااااااا  جاااااادياااااادا  تمثاااااا 

اإلستكبار ة زرعت التنظيمات اإلرهابية في المن قة بهدف 
ية ونسيانها خدمة لمصالح الكيا  تهميش القْية الرلس ين

إ  »ي ثم أضااااااااف المز د من خال  القو  «الصاااااااهيونيااا
دولة إسرائيل الحالية ليست شرةية و تعين تنظيم تصو ت 

بين الالجئين  1948حو  إعاااااااادة أراضاااااااااااااااي ماااااااا قبااااااال 
  لثم إ تنم مناسااابة القمة الساااابعة علااارة ا «الرلسااا ينيينااا

أيلو  /ساااااااااااابتمبر 17يوم الساااااااااااابت  «حر ة عدم اإلنحياز»
إ  الكيا  اإلسااااااااااااارائيلي  حاو  إساااااااااااااتغال  »ليقو   2016

الت ورات في المن قاااااااة لموا ااااااااااااااالاااااااة جرائماااااااه ضاااااااااااااااااااااد 
 ا«الرلس ينيينااا

مااا أوردناااي هنااا هو نموذه من التنظير على سااااااااااااااابياال 
المثا  ال الحصاااااااارا وهو تنظير يبدو صبيعيا   اااااااادوري من 
 حملة أقالم مثل حالناا لكنه عندما  صااااااااااااااادر من دولة ال
تخري إمتالكها الصاااااااااااوار   المتقدمة وتعلن بصاااااااااااراحة أ  
مداها  صااال إلى إسااارائيلي فإ  اإلن باع عن ذلك في هذي 
الحا  هو أ  النظام الثوري اإلساااااااالمي في إيرا  ليس في 
وارد اإلهتمااام برلسااااااااااااااا ين العربيااة وأنااه في إنتظااار تحقيق 

ع اليد على  التي ساااااابق  «خارصته»حلمه إلسااااااتكما  وضااااااس
يها موضااااااحا  أنها تمتد من إيرا  إلى حدود لبنا  وأشااااااار إل

مع إساااااااارائيل مما  عني أنهاي في ما  ْاااااااامر ولو من باب 
التمنيي تصاااال إلى شااااواص   زة وعندها تصاااابح فلساااا ين 
في قبْاااااااااااااااته و ْاااااااااااااااع اليد على الحرم الثالاااا إنه في 
إنتظار ذلك يوا ل ممارسة توظيس أوراق التع يل ومنها 

وتلااااااااااااااتيت القدرات العربية ماال   ورقة تنو م الرلساااااااااااااا ينيين
 وسالحا ا

ع نها ة لتلاااااااتيت القدرات و قظة بعض  ما نتمناي وضاااااااس
 زة » بإخواننا الرلساااااااااا ينيين وبالذات اولئك المسااااااااااتأثر ن 

 ا«الحمساو ة

 2016( 1ت) أكتوبر 10بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

 سوريا وأخواتها بين العجز والتعجيز
للبنانيو  ماضاايا  عندما  انت حالهم يرثى لم  سااتبلاار ا

لها وعلى نحو ما تارثى لها أحوا  سااااااور ا الحاضااااااري خيرا  
بإجتماع لوزا ي لكي نسااااااتبلاااااار نحن واألشااااااقاء السااااااور و  
والعرب عمومااا  بااإجتماااع لوزا  بين رمزيس الاادبلوماااسااااااااااااااايااة 
األمير ية والروسااااااااااااية جو   يري وسااااااااااااير ي الفروف يوم 

 ا2016األو   أكتوبر/تلر ن 15السبت 
جاء الوز را  إلى لوزا  وأشاااااااااااعا األمل بأ   ال  منهما 
جاء للتو ل ولو إلى الحد األدنى من التراهم على  يغة 
لوقسد إصالق الناااااري ذلاااك أ  هنااااالاااك في حلاااار وبلاااادات 
أاخر  أرواحا  بر ئة  ااااااااغارَا ونساااااااااء ومساااااااانين ينزفو  دما  

لى ما و تْااااااورو  جوعا ي وأ  القليل من النظر بْاااااامير إ
 حدث  ساااتوجر التوافق على هدنة لبْاااعة أساااابيع أو في 
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الحد األدنى لبْاااااااعة أ اما هدنة إساااااااتثنائية  ريلة بإنقاذ ما 
 مكن إنقاااذي من هااذي األرواح التي تصااااااااااااااا ااادهااا صااائرات 

الروساااااااااي بوتين الذي ير  أنه حقق نصااااااااارا  « الصاااااااااديق»
سااااااياساااااايا  عسااااااكر ا   بيرا  بمصااااااادقته على إتراق مع حليره 

ار األساااااد يتيح للقوات التي يرسااااالها ولعائالتهم الرئ يس بلااااا 
حصاااانة دبلوماساااية وإعراءات ضااار بية صوا  إقامتهم  ير 
المحددة في القاعدة األرضااااااااااية التي تن لق منها ال ائرات 
التي تدمر ما شاااااااااء لها التدمير وتقتل ما شاااااااااء لها القتلا 
وهذا  حدث من دو  أ   خالج هذا ال يار الروساااااااااااااااي أو 

شاااعور بالرحمة أو بعذاب الْاااميري و يس سااايخالجه ذاو 
ذلك ما دامت األهداف بلااارا  وحجرا  عربية ساااور ة وليسااات 
روسااايةي وهو في فقدا  هذا اللاااعور يتسااااو  مع ال يار ن 
األمير ا  الذين أجازوا ألنرسااهم إصالق  ااوار   صائراتهم 
على الرالحين واألصراااااا  في حقو  فيتناااااامي وعلى ملجاااااأ 

في بغداد حيا  ا  بْاااااااااااااااعة  الف مع الجد « العامر ة»
والجاااااااادة والجيرا  الخااااااااائرين مثلهم  حتمو  في الملجاااااااأ 
م مئنين إلى أ  هاااااذا المخباااااأ  حميهم ِمن الصاااااااااااااااوار   
رتها اللة العسكر ة  البوشية الدقيقة في التصو ر والتي صو 
األمير يااة بحيااا  رتااك الصاااااااااااااااااروح الواحااد بااالمئااات دفعااة 

ألب خيبااات ظنهم وأزهقااات واحااادة لكن  اااااااااااااااوار   بول ا
أرواحهما  ما يتسااااااااااااااااو  هذا ال يار الروساااااااااااااااي مع أقرانه 
اإلسااارائيليين الذين قتلوا بصاااوار   صائراتهم تالمذة مدرساااة 

في مصاااااااااااار وبالمالذ األممي في قاناي وهذا « بحر البقر»
 على سبيل المثا  ال الحصرا

لم تنرع إصاللة  ل ِمن  يري والفروف وإكترى اإلثنا  
ف ور الصااااباح من أصاير سااااو ساااارا التي تْاااااهي بتناو  

في حالوتها أصاير  خر ني  ما أنه ال مثيل ل عم حلير 
أبقارهاي وإحتسااااااااااااااى  ل منهما قهوته بعد حم ام داف  وربما 
بْااااااااع دقائق من التدليكا وفي هذي األثناء  ا  القصاااااااد 
ار  الجوي على حلر أبو ال ير المتنبي برضى الرئيس بل 

إلى ما و لت إليه سور اي من صائرات الذي أو ل حاله 
بوتين النجم الوارث على أهو  السااااااااااابل رئاساااااااااااة روساااااااااااياي 
اري الصااااديقاثم  يتوا اااال ضاااامن خ ة مؤازرة النظام البلاااا 
ينعقد اإلجتماع الذي  ا  هنالك بعض من تعليق الما  
علياااهي و نتهي و ماااا لو أناااه لم يبااادأا وماااا  مكن إفترا  

نتهاء اإلجتماعي زف  عبسر حدوثه هو أ  الفروف لمجرد إ
الخن الخاص إلى رئيسه بوتين ما معناي إ  األمور إنتهت 
كما تحرا لم نتو اااااااااااال إلى نتيجةا وعلى هذا األسااااااااااااا  
ساااااااااتكو  إقامة قواتنا في ساااااااااور ا على نحو ما ترمي إليها 

وأما  يري فإنه بدوري إتصااااااااااااااال برئيساااااااااااااااه الذي  عاد األ ام 
نيةا ونرتر  أ  الرئيس المتببية على واليته الرئاسااااااااية الثا

أوباما إساااااتقبل عدم التو ااااال إلى نتيجة بالالمباالةا ولعله 
في العقاال الباااصن ير  أنااه منصااااااااااااااارف وأ  بوتين الباااقي 
المبتهج باإلسااااتي ا  الحربي في سااااور ا ساااايجد نرسااااه ذات 
لحظة حرجة أنه أمام مرجعية ساااااور ة ت لر منه إساااااتعادة 

نحو ما فعله الرئيس القوات التي أرسلها إلى سور اي وعلى 
السااادات مع النظام الذي  ا  أعلى شااأنا  في الكرملين من 

ذلك « ترو كاا»نظاام بوتينا وعنادماا نتاذ ر ماا أ اااااااااااااااااب 
الزمن وبر جنيسا  وسااااااااااااااايغينا بود ورني  من الخ وة 
الساااااااداتية نزداد إقتناعا  بأ  مقولة التار    عيد نرسااااااه إنما 

ار   فيهاااا  لمتاااه هي حبيبياااةي أماااا اللحظاااة التي  قو  التااا
فإنها عموما  بعد و اااااااااو  تراكام األصماع وإساااااااااتباحة إرادة 
اللاااااعوب إلى النق ة التي تررز قرارا  ساااااياد ا  حتى إذا  ا  

 القرار مؤلما ا
خال ااااة القو  إ  الحالة اللبنانية لم تلَق في الماضااااي 

«ا ال ائد» ااااااايغة الخالص في لوزا ي وإنما وجدتسها في 
ية فإ  الحالة الساااااااااااااااور ة لن تجد الحل و ما الحالة اللبنان

سو  في الرحاب العربيةي صائد أو ما  لبه هذا ال ائدا 
وبإ جاد تساااااو ة للموضاااااوع الساااااوري تا و   ااااارحة خمس 
ساانوات من التالعر الدبلوماسااي الدولي  نا في  نى عنه 
ار تجاوب مع المبادرة العربية األخو ة  لو أ  الرئيس بلااااااااااااا 

عبا  و يانا  وتابقي الرئيس في التي  انت سااتصااو  سااور ا شاا
منأ  عن الذي  عيلااااااه نظامه منذ خمس ساااااانواتا ونحن 
عندما نسااااااتحْاااااار الحل العربي الذي لم يتجاوب معه الرئيس 
ار قبل خمس ساااااااانوات يتْااااااااح لنا  م أ  الرر ااااااااة التي  بلاااااااا 
أضااااااعها  انت ذهبية بمعنى المكانة والساااااالمةا وللتذ ير فإ  

ر الحل  ا  يتْمن وقسد العند و  اإلفراه عن المعتقلين وسحس
ل  قوات الجيش التي إنتلاااارت في البلدات والمد  الغاضاااابة ونقس
سااااال ات الرئيس إلى نائبه وتلاااااكيل حكومة وحدة وصنيةا لكن 
ل التحدي على الحكمة وأ ااااغى إلى الذي  ار فْاااا  الرئيس بلاااا 
ز  ن له مكاسر ما بعد رفسض الحل العربيا وها هي المكاسر 

ا ساااااااور ا مساااااااتباحة وماليين من شاااااااعبها بين ماثلة أمامه حي
 الج  وتائه و ثير من عمرانها إلى دمارا

وعلى ر م تنوع الرا ة والمواقد وبالذات موقد مصر في 
مجلس األمن فإ  محاولة عربية جديدة قد تنقذ ساااااااور اي وبذلك 
ال  عود اإلن باع الساااااائد هو أ  ساااااور ا وبعض أخواتها تعاني 

العربي والتعجيز الدولي الذي  ا   أسااااااوأ المصااااااائر من العجز
واضااااااااحا  في ضااااااااوء إجتماع لوزا  أنه مسااااااااتمر إلى ما شاااااااااء 
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ار ة اللدودا  لسااااور ا الوصن  الحليرا  المخلصااااا  لسااااور ا البلاااا 
 واللعري وهما إيرا  المرشد وروسيا البيصرا وهللا المنجيا

 2016)تشرين األول(  أكتوبر 25 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 ات في عتماتإضاء
 سياسية عربية وإسالمية

دائما  تكو  هنالك إضاااااااااءة عندما تلااااااااتد العتمة وتبدو 
هذي اإلضااااااااااااءة  ما لو أنها شااااااااااامعةا هكذا حا  األمة مع 

 أكثر من حببة في تار خهاا
بن  بن ساااااااااااااالما  في الثمانينات أزاح األمير ساااااااااااااال ا 

عبدالعز ز بإن القه  أو  رائد عربي للرْاااااااااااااء الكثير من 
الة الْااااااااااااااايق المتراكم في النرس نتيجة الخالفات وصأة ح

السياسية العربية والصراعات بين أشقاء حو  قْا ا عالقة 
 مكن تساااااو تها بالحسااااانى وبتواضاااااع الم الرا ولقد أحدث 
األمير الرائد بالخ وة اللجاعة التي أقدم عليها نقلة نوةية 
في نرو  اللااااااااااااااابابي ذلك أ  الخلاااااااااااااااية من اإلقدام على 

سااااااااااارت بنسااااااااااابة ملحوظة فْاااااااااااال  عن أ  الصاااااااااااعاب إنح
المعنو ااات حلاات محاال اإلحباااط لااد  اللاااااااااااااااباااب العربي 
وبحيا بات  ل شاااااب عربي ومساااالم واثقا  من نرسااااهي هذا 
إذا  ا  سااااااااااو ا  ومسااااااااااتبيم الرأي يؤدي الواجر نحو وصنه 

بن سااااااااااااااالما  الذي تؤ د  وأمته على نحو تأد ة سااااااااااااااال ا 
دولية وعربية األربعين من ميداليات وأوسااااامة وأنواط ذهبية 

إ  هللا »وإسااااااااالمية أهمية أ   أخذ المرء بالقو  الرسااااااااولي 
 ا« حر إذا عمل أحد م عمال  أ  يتقنه

وإلى جاااانااار األخاااذ بهاااذا القو  عااادم النوم على حر ر 
اإلنجاااااز الرْااااااااااااااااااائي المبهر الااااذي تحق ق وإنمااااا توظيس 
الحْاااااااور الناشااااااا  في المجتمع الدولي في تحقيق ما  ريد 

ا جاء اإلنجاز األرضاااااي المتمثل بإضاااااراء الوصني ومن هن
إمكانية أ  تكو  المملكة العربية الساااااااعود ة بلدا  ساااااااياحيا ي 
د التحرو  أو فلنقل هنالك إمكانات للسااياحة فيها وعند ر ااس

رئيس هيئة »بن ساالما   الداخلي والخارجي لألمير ساال ا 
وإتراقيات التعاو  السياحي والثقافي التي يوقِ عها  «السياحة

دثهااا مع جمهور ااة بلغااار اااي فااإننااا نر  في الزمن التي وأحاا
 ير البعيد أ  الر ادة األرضاااااااااااية ساااااااااااياحة وتراثا  ومتاحد 

التي تحققت في المملكة وربما تكو  صررة بكل ما تحمله 
الكلمة من معنىي سااتصاابح توأم الر ادة الرْااائية و لتاهما 

بن ساااااالما  الذي اسااااااتوقرتني  ِمن مبادر واحد هو ساااااال ا 
األلوف من اللااااااااااااباب العرب وفي السااااااااااااعود ة بالذات  كما

وعبسر مقاااابلاااة أجرتهاااا معاااه في فييناااا زميلتناااا بثيناااة  را تاااه
لجمعية مكتلاااااري  29عبدالرحمن حيا  لاااااارو في الدورة 

اللااااارق »الرْااااااء  واحد من الرواد المؤساااااساااااين ونلااااارتسها 
 ا 2016تلاااااار ن األو  /أكتوبر 5يوم األربعاء  «األوساااااان

 ة بملمحيسن أساااااااااااسااااااااااييسني األو  لخصااااااااااه وتتمثل هذي الرا 
نحن ال نعيش على بااااارجااااة نرن وإنمااااا بااااأر  »بعبااااارة 

اإلسااالم والحْاااراتا إ  النرن ال  مكن أ   كو  المرتَكز 
والملَمح الثاني لخصااااه بعبارة ا «الوحيد لنقتصاااااد الوصني

نحن بلد لها قيمة روحية وحْااااااااار ة وإقتصاااااااااد ةي ولدينا »
عتمااااااد المواصن على الوظيراااااة برناااااامج متكاااااامااااال لتغيير إ 

 ا«الحكومية أو على الْما  اإلجتماعيااا
هل تحدث ال ررة الساااااياحية في الساااااعود ة وتساااااتق ر 
يااااحاااا  من معظم دو  العاااالم؟ إنماااا األعماااا   المملكاااة ساااااااااااااااا
بالنيات وبالتصاااااااااااااااميم وبهمة المساااااااااااااااؤو  الذي تقع مهمة 
اإلنجاز على عاتقها وفي ضااوء ذلك فإ  الر ادة األرضااية 

بن سااااااالما  الساااااااتيني على  احة وتراثا  لألمير سااااااال ا ساااااااي
موعد مع الر ادة الرْاااااااااااااااائية التي لوال التصاااااااااااااااميم والهمة 

بن سااااااااااااالما   العالية لما قام بها قبل ثالثة عقود سااااااااااااال ا 
إسالمية  –الثالثيني و انت بمثابة إضاءة في عتمة عربية 

 سياسية تخيم على األمتيسنا
المية األشاااااد قتامة اإلسااااا -وثمة في ظل العتمة العربية

منذ خمس سنوات إضاءة جاءت من رئيس مجلس الوزراء 
بن راشاااااااااااااااد  في دولة اإلمارات حاكم دبي اللاااااااااااااااي  محمد

مكتومي وتمثلت في مبادرة تن بق على  ااااحبها  ااارة    
تحدي القراءة »رائد القراءةا وخال اااااااااااة المبادرة الماساااااااااااماة 

هي أنها ساااااااااااااااباق  لاااااااااااااااارو فيه صالب متراوحو  «العربي
عماااااري والهاااادف من ذلااااك تحريز الجياااال العربي على األ

القراءة بعااادماااا إنتزعتاااه اإلبتكاااارات الحاااديثاااة على أنواعهاااا 
وبحيا بات هنالك هجرا  للكتاب وإساااتبداله بأجهزة تتجدد 
سااااااااااااااانة بعد سااااااااااااااانة وتجعل األبناء والبنات أسااااااااااااااار  هذي 
اإلبتكاراتا وتلاااااااااااجيعا  من  ااااااااااااحر المبادرة لتثبيت هذي 

خصاااااص لها جوائز يتراوت مقدارها وبحيا  الركرة الر اد ة
ألد دوالر ومليو  دوالر  150تراوح للرااائز أو الرااائزة بين 

للمدرسااااة المتروقةا  ما أ  رائد القراءة اللااااي  محمد خص 
الركرة بمهابة ملحوظة وبحيا أ  الحرل الذي أقيم لمناسبة 
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الدورة األاولى للجائزة  ا  مثل الحرل الذي  قام في بعض 
 ااااااااااااام العربية لتقد م الجوائز وعلى سااااااااااااابيل المثا  ال العوا

بن عبدالعز ز وجائزة نوبلي  الحصااااااار جائزة الملك فيصااااااال
 بمختلد مراتر الجائزةا

ثمة أهمية مْااااااااااافة عدا تلااااااااااجيع النشء العربي على 
القراءةي وهي أ  الكتاب العربي  عيش حالة  سااااااااااااااد لجهة 
 اإلنتلاااااااااار وبالذات في لبنا  الذي  انت  ااااااااارته ماضااااااااايا  

ي وبحيا أنه شاااااااااااايئا  فلاااااااااااايئا  «لبنا    بع والعرب  قرأو  »
باااااتاااات أحوا  الكتاااار والتااااأليس عمومااااا  توأم أحوا  بعض 

 الصحد التي بعْها على شرير اإلقرا ا
وإلى ذلااااك إ  المبااااادرة التي توجاااات ال راااال الجزائري 
محمااد جلود ب اال الاادورة األاولى تعكس إن باااعااا  بااأ  أزماة 

ت منها الجزائر ستلهد المز د من التعر ر التي صالما عان
اإلنحسار  لما لقي الكتاب العربي َمن  سعره ولقي القارئ 

 العربي َمن  كرمه بجوائز ضمن سباقا
وثمااااة نق ااااة جوهر اااة تتوقد عناااادهاااا وهي أ  مبااااادرة 

بن راشااااد جاءت في وقت صغت المسااااابقات  اللااااي  محمد
اإلجتماااااةيااااة على واقع الحااااا  وبحيااااا أ  اإلهتمااااامااااات 

صاااااارت في مسااااااابقات ملكات الجما  وخالف ذلك من إنح
مساااااااااااابقات فنية و نائيةا ومثل هذي المساااااااااااابقات ليسااااااااااات 
موضاااااااااااااااع إعترا  إال  أ  مردود هااااذا الفيض منهااااا هو 
التساااااااااااااالية من دو  أي إسااااااااااااااترادة معرفيةا ومن هنا أهمية 

التي تساااااااااااااااتق ااار صالب  «تحااادي القراءة العربي»مباااادرة 
رة في دو  األماة من وصاالبااات الماادار  العربيااة المنتلااااااااااااااا

 المحين إلى الخليجا
و مااااا التوقع من باااااب التمني أ  تكو  هنااااالااااك صررة 
سااياحية في السااعود ة برعل را ة يترجم مراحلها بتأٍ  وثقة 

بن  بن ساااااااااااااالما  بالنرس رائد الرْاااااااااااااااء األمير ساااااااااااااال ا 
عبدالعز زي فإنه من باب التمني أ ْاااااااا  أ  تصااااااابح مبادرة 

توم صررة هي األاخر  في مك بن راشاااااااااااد    اللاااااااااااي  محمد
مجا  القراءةي تليها وقرة أمام واقع  ااااااااااااادم و تصاااااااااااال في 
جانر منه بموضااااااوع القراءة ونعني بذلك أ  نساااااابة األمية 
في العالم العربي مرشاااحة إلى إزد اد في ضاااوء الذي جر  
في سور ا والعراق واليمن وليبيا و يس أ  اإلحترابات على 

ف من ال الب أنواعهااااااا تسااااااااااااااابباااااات في أ  مئااااااات األلو 
وال البات باتوا دو  مدار ا وعندما تكو  نسااااااااااااااابة األمية 

في المئة من  35على ساااااااااااابيل المثا  تتجاوز  2005عام 
إجمالي عدد الساااااكا  وتصااااال إلى مئة مليو  فهذا مؤشااااار 
إلى أننا في ربع القر  المقبل سااااااااااانكو  أمام واقع  اااااااااااادم 

 لةايتمثل بالررد األامي مما يؤشر إلى إتساع رقعة الب ا
  و  الكالم في هااذا اللااااااااااااااااأ ا لكن بااادرة حاااكم دبي 

تحادي القراءة »تبعاا في النرس ال ماأنيناة وبماا معنااي أ  
 سااااااااااااتوجر من باب التوقع والتمني مبادرة الحقة  «العربي
مر ز »وهذا أمل متوقع من  «تحدي األمية العربية»هي 

ودينامية رئيس مجلس إدارة هذا  «الملك سااااااالما  لللاااااااباب
 بن سلما ا ولي  ولي  العهد األمير محمدالمر ز 

 وعلى هللا اإلتكا ا
 2016( تشرين الثاني)نوفمبر  1 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 ما بعد الُيْسر الذي تال الُعْسر
بصرف النظر عن المخا  الذي إنتهى والدة قيصر ة 
لرئاسااااة لبنا ي فإ  شااااعورا  بال مأنينة بدأ  حل محل أجواء 

تي  عيلاااااها اللبنانيو  منذ بْاااااع سااااانوات بلغت اإلحباط ال
ذروتها باإلساااااااااتهانة التي لحقت بالسااااااااال ة التلااااااااار عية من 
أصياف قاصع نوابها خمساااااااااااا  وأربعين جلساااااااااااة للبرلما  من 
أجاااال إنتخاااااب رئيس للجمهور ااااةا وهااااا هم النواب أولئااااك 

إلى  2016تلااااااااااااااار ن األو   ̸أكتوبر 31 أتو  يوم اإلثنين 
ل حْورهم الجلسة السادسة واألرب عين قبل الخر ن و لكِ 

المنْااااااابن مراجأة لرئيس البرلما  نبيه بريي ومن دو  أ  
 ساااااااااااتبق أي منهم الحْاااااااااااور بيوم أو إثنين أو سااااااااااااعات 
باإلعتذار من مبدأ السااااااااااااال ة التلااااااااااااار عية وواجباتها وحق 
الرأي العام عليهمي أل  غياب هؤالء عن الجلسااااااااااااااات  ا  

و الحقي فْاااال  عن دو  وجه حق وأ  المبرر ال يلغي ذا
أ  الغيااااب أحاادث تع يال  للحيااااة العاااامااة عاادا أنااه خروه 

 على األ و  الد مقراصيةا
وعندما نقو  ذلك تسااااااااتوقرنا المرارقة األشااااااااد إسااااااااتغرابا  
وهي أ  الجنرا  ميلااااااااا  عو  الذي جر  إنتخابه رئيسااااااااا  

 ير  «برلماااااا  بري »للجمهور اااااة  اااااا  دائم الترداد باااااأ  
ت نق ة النظام القاسااااية التي وجهها دسااااتوري ومن هنا  ان

إليه األخير بالقو  وهو  علن رساااااااااااميا  إنتخابه في جلساااااااااااة 
إختل ت فيها الجد ة والر اااااااااانة والقلق بالركاهة واإل اظة 

نرحر برخامة الرئيس تحت قبة البرلما  الذي أنت أحد »
 ا«أر ا  شرعيته الدستور ة

بي ة التي  هي وبصاااااارف النظر عن تعدد والة أمر الصااااااَ
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الرئاسااااااة بَمن ترب ع على  رساااااايهاي وهل هو الساااااايد حساااااان 
نصااارهللا أو  المبادر ن لترشااايح الجنرا  ميلاااا  عو  بحكم 
أنه الحليس وأ  مقتْااااااااااااااايات التحالد توجر ذلكي أم هو 
الد تور سااااااااااااامير جعجع الذي تصاااااااااااااالح مع الجنرا  عو  

وإ   ا   «حزب هللا» بوبذلك بات  مت بصاااااااالة التحالد 
الصادر عن جعجع اللبيه بملاعر نصرهللا الكالم الخلن 

تجاااي جعجع ال يلغي جوهر هااذا التحااالد التكتيكيا وهنااا 
بالنسااابة إلى الد تور جعجع  حْااارنا القو  الجازم الالفت 
لزوجته النائر ستر دا قبل ثماني وأربعين ساعة من جلسة 

لوال تْااااااااااااااحيات الحكيم ووةيه لم  كن للبنا   »اإلنتخاب 
هااذا  الم بمثااابااة إلغاااء ا «نهااار اإلثنينرئيس للجمهور ااة 

لحقاااائق وأدوار باااأهمياااة دور الاااد تور جعجع وبلاااااااااااااااكليسهاااا 
 اإل جابي والسلبيا

وبصااااااااااااارف النظر عن التخر جة الحر ر ة التي تعددت 
فصاااااااااااولها و ثرت اإلجتهادات في شاااااااااااأنهاي فإ  مسااااااااااااحة 
اإلساااااااااتغراب لهذي التخر جة ضااااااااااقت بعدما حدثت أعجوبة 

اب و ا  التصااااو ت الخجو  من جهة إنعقاد جلسااااة اإلنتخ
 واألبيض من جهة للجنرا  عو  رئيسا ا

ر الرراغ الرئاساااااااااااي على مساااااااااااتو  قمة  ال  وقد تم صمس
الساااااااااااااال ة ولم  عد بالتالي الكالم حوله على  ل لسااااااااااااااا ي 
يت لع المواصن اللبناني إلى أ   كو  إ قاع إنجاز الرئاساااة 

ر الذي إتسااااام به إ قاع إنجاز  الرئاساااااة األاولى الثالثة بالياساااااس
بحيا ال تارمى هذي الرئاساااااااااااة بالْاااااااااااغائن تعو ْاااااااااااا  عن 
مواقد إرتسااااااااااااااامات فوقهاا عالماات  ثيرة من اإلساااااااااااااااترهاام 
بل  وعالمات أكثر من التعجري وتتلااااااكل وعلى أعقل السااااااا
حكومة تبرر ببيانها لماذا  ل هذا التيساااااااااااااااير المبا ت في 
ا ملء الرراغ بالنسااااااااابة إلى رئاساااااااااة الجمهور ةي  ما تبرر م

م الاااااذي هو البياااااا   خال من مواقد في خ ااااااب الَقساااااااااااااااَ
 الرئاسيا

وفي تقديرنا إ  خيرا  وفيرا   مكن أ   حدث من التيسير 
الثاني المأمو  حدوثه بالنسااااااااابة إلى تلاااااااااكيل الحكومة فال 
 صاااايبها ما أ اااااب على ساااابيل المثا  الحكومة األساااابانية 
التي دامت أزمة عدم منسح الثقة لرئيسااااااااااها علاااااااااارة أشااااااااااهر 

نتهت مصااااااااادفة علااااااااية تصااااااااو ت البرلما  اللبناني على إ
ترئيس الجنرا  عو ا ومن شااااأ  التيسااااير الملااااار إليه في 
َقت النوا ا التي ترتسام عالمات إساترهام في شاأ   حا   ادا
مواقد البعضي وتحولت الرئاساااااااااااااااتا  األاولى والثانية إلى 
فر ق عمااال  ساااااااااااااااجااال  ااال منهماااا ل خر دوري في تحقيق 

ثي أ  ينتقاال لبنااا  من الاادولااة المغلوب اإلنجاااز الااذي حااد

على أمرهاااا إلى الااادولاااة التي تقوم باااالمسااااااااااااااااااعي الحميااادة 
لتْاااااااااااااااييق هاااامش األزماااات المترااااقماااة بين بعض الااادو  

 العربية واإلقليميةا
ونقو  ذلك على أسااا  أ  الوضااع السااياسااي المسااتِجد 
مؤهل لمثل هذي المساااااااااااااعي حيا أ  فيه َمن  امثِ ل النظام 

بما له مونة عليه  ما على النظام الساااااوري  ما اإليراني ور 
على الحالة الحوثية في اليمني  ذلك فيه َمن له حْاااااااااور 
في النظام المصااااااااااااري والنظام التر يا وأما بالنساااااااااااابة إلى 
المملكة العربية السعود ة ودو  الخليج فإ  حكومة يترأسها 
المتَرق عليااااه في مااااداوالت الكواليس ساااااااااااااااعاااادالاااادين رفيق 

عاونة شكال  ومْمونا  مع الرئاسة األاولى  وال الحر ري ومت
إقالق لها من جانر الرئاساااااااااااة الثانيةي قادرة على أ  تبذ  
المسااااااااااااااعى في اإلتجاي الخليجي  ما في اإلتجاي اإليراني وفي 
اإلتجاي المصااااااري  ما في اإلتجاي التر يا وحتى بالنساااااابة إلى 

نظرة الحالة الساااااااااور ة فإ  المساااااااااعى  صااااااااابح واردا  وهذا رَهن ب
ساااااااااااااور ة جديدة إلى الوضاااااااااااااع في لبنا  وإعتبار الجنرا  عو  
 ااااااااااااد قا  وليس  ير ذلكا وعموما  إنها حالة  ير مساااااااااااابوقةي 
وذات فعالية في حا   ا  على رأ  الدبلوماساااااية الوز ر الذي 

 ال  غرد خاره الرا ة الملتَركة من جانر الرئاسات الثالثا
ة الحا ي وحيا أ  عوائد المسااااااااااااااعى الحميد مجز ة ب بيع

كو  الرغبة بمساااااااااااااااعدة لبنا  واردة من جانر الجميع إذا  ا  
مستقرا ي فكيس إذا  ا  إلى جانر اإلستقرار مؤهال  لتحقيق نوع 

 من تللد القلوب والمساعدة في إصراء نيرا  صا  إشتعالهاا
خال ااااااااااة القو  إ  جنراال  عربيا  جديدا  إنْاااااااااام إلى نادي 

يين الاااذين عميااادهم رئيس الجنراالت العرب الراساااااااااااااااااء الحاااال
الساااااودا  المعمِ ر عمر حسااااان البلاااااير الذي  لما حدث توع ك 

الساااااااااااعود ة  راجئنا بز ارة خاصرة إلى  -في العالقة المصااااااااااار ة
المملكة ربما للتهدئة وربما لكي   رح الساااااودا   بديل لمصااااار 
في المعادلة الراهنةا  ذلك هنالك الجنرا  عبد ربه منصااااااااااااااور 

ة جمهور ته المنل رة في إنتظار همة هادي المخ وفة عا م
ن إلعاادتاه وإنتقاالاه إليهااي وهناالاك الجنرا   التحاالد المحتْااااااااااااااِ
محمااد ولاد عباادالعز ز رئيس مور تااانيااا وَبعاادي من حيااا أقادميااة 
اإلنْمام إلى هذا النادي الرر ق أو  عبدالرتاح السيسيا وحدي 
الجنرا  ميلااااااااااا  عو  دو  نظرائه الجنراالت الراساااااااااااء مكبل 

عهود وإلتزامات ليس من اليساااااااااااار بمكا  التملص منها إال  إذا ب
كا  ير د خاتمة  ر مة لعمري المديد خالية من المواقد المتقلبة 
التي  ا  مبتغاي منها تحقيق حالسم الترا  وقد ناله بيساااااااااااااار لم 

 يتوقعه بعد عسر ال مثيل لتلابكات ظروفها
ر فري علم الغير بالنساااااااااااااا بة إلى أما الذي بعد هذا الياسااااااااااااااس
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الجنرا  الرئيس الثااالاا علاااااااااااااار للجمهور اة اللبنااانيااة الاذي ناا  
الرئاسااااااة وهو مدين لدائنين ال يتحملو  ذرائع عدم التسااااااديد وال 

 التقاسن ااا و ر دو  التسديد مع فوائدا
 2016)تشرين الثاني(  نوفمبر 10 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

.. ونال ما تمنَّى  لم يتأنَّ
نالد ترامر ومع ذلك  ا  له ما تمن ى رئيسااااا  لم يتأ   دو 

اي  خااامسااااااااااااااااا  وأربعين للوال ااات المتحاادة وعلى نحو مااا تمناا 
 اللبنانيةاالجنرا  ميلا  عو  رئيسا  ثالا علر للجمهور ة 

على مد  ساااااااااااااانة  املة ِمن الحدة التي إتساااااااااااااامت بها 
بعض أقوا  ترامر خال  الحملة الرئاساااااااية  ا  هذا النجم 

حم أسااوار مجتمع رموز العمل السااياسااي في الجمهوري  قت
الوال ات المتحدةي مساااااااااااااااجال  بدا ة ظاهرة أ  يترأ  الدولة 
العظمى أحد رجا  األعما  ومن  ير العائالت السياسيةا 
وهذي الظاهرة بدت مساااااااااااااااتغَربة في أو  األمر أل  الملد 
اللااااااااخصااااااااي للرجل  لاااااااابه في بعض حيثياته ملد رونالد 

النادي الساااياساااي األمير ي الذي ر غا ا  الهما من خاره 
 ْااااااااااااااام شااااااااااااااايو  ونواب الكونغر  وحكااام الوال اااتا لكن 

العقااااري تراماااري  –اإلثنيسني الهوليوودي ر غاااا  والرانااادقي 
ما الصااروف وأخذ  ل منهما  إخترقا المألوف والتقليدي وتقد 
موقعه في القمة مؤ ديسن بما أنجزاي أ  اإلساااااااااااااااتثنناء يتقدم 

أهل الساااااااااااااااينما والنلااااااااااااااااط العقاري على القاعدة وأ  بين 
 والترفيهي َمن في إست اعته إستق اب النا  إليها

مااا أعنيااه بااالتااأني والتمني هو أننااا إعتاادنااا على الااذين 
ينلاااااااااااااا و  في العمل السااااااااااااااياسااااااااااااااي و ت لعو  إلى أعلى 
المنااا اااااااااااااااار  مهاادو  لتحقيق مبتغاااهم بمخاااصبااة النااا ي 

ل مأنينة مؤازر ن  انوا أو منافساااااااايني بالكالم الذي يبعا ا
نا ترامر المرشااااااااح المراجىء  في النرو ا لكن الذي ساااااااامعس
يرددي  ا  عموما  خاره التأني وبالذات ما يتعلق بأصياف 
تعيش ظروفاا  إجتمااةياة إساااااااااااااااتثناائياة والمسااااااااااااااالمو  الاذين 
 عيلاااااااااااااااو  في الوال ااات المتحاادة و ااذلااك المهاااجرو   ير 
اللااااارعيين الذين  عيلاااااو  مري عدد من الوال ات و تجاوز 

مليونا  من جميع األجنا  واأللوا  والد انات   11ددهم ع
ترو إن باعا  في نروسنا بأ  هذا الرجل  عتمد سياسة عدم 
 التأني في سااابيل الو اااو ي بينما من ير د تحقيق ما يتمناي

َمن تأن ى نا  »عليه أ  يتأن ى إنساااااااااجاما  مع القو  المأثور 
لتأني التي وإذا نحن أحصاااااااااااااااينا ةبارات عدم اا «ما تمن ى

حرلااات بهاااا تصااااااااااااااار حاااات ترامااار أماااام محاااازبياااه وخال  
المناظرات َلرأيسنا أ  نساااااابة عدم التأني تروق نساااااابة التأنيا 
ومع ذلك فإ  الرجل وجد أمامه شاارائح عر ْااة من النا  

 إرتاحت إلى أسلوبه ر م حدة هذا األسلوبا
لكن ثمة عوامل أاخر  أضافت المز د من اإلرتياح إلى 

ا  الروز الذي بدا مراجئا  لل بقة الساياساية في األسالوب فك
الوال اات المتحادة  و  بعض رموزهاا  خلاااااااااااااااو  أ   قتحم 
أاولو الما  واألعما  وأ حاب الملار ع الرندقية والترفيهية 
المجتمع السااااااياسااااااي األمير يي وهذا يؤسااااااس لمالمح  ير 

 مألوفة في وجه هذا المجتمعا
إمرأة تاناز  ترامر وقد  كو  إختيار الحزب الد مقراصي 

الجمهوري أحاااااد هاااااذي العوامااااالي مماااااا  عني أ  الثقاااااافاااااة 
اإلجتماةية األمير ية التقليد ة ال تحبذ أ  تكو  إمرأة على 
قماة السااااااااااااااال اةي وربماا  اا  مثال هاذا القبو  ممكناا  لو أ  
شااااخصااااية هيالري  لنتو   انت مثل شااااخصااااية تر زا ماي 

ة هادئة التي ترأسااااات الحكومة البر  انية وضااااامن ساااااالسااااا
وإنتخاب في  ا ة الرقي بعد إسااااااترتاء خال من الْااااااجيجا 
وهنااااا نجااااد التااااأني حقق التمني خالف عاااادم التااااأني في 
الخ اب الترامبي والذي ر م خلونة مرردات هذا الخ اب 
بات الرجل سااايد البيت األبيضا وإلى ذلك إ  المبالغة في 
ا  التأييد التي جاءت من الرئيس أوباما وزوجته أحدثت نوع

من النرور ربما أل  الملاااااااااااااااجع هناي أي أوباماي لم  حقق 
على مد  واليتيسن رئاسااااااااااايتيسن ما  جعل المواصن األمير ي 
يتمنى لو أ  المرشاااااااااااااااح الااذي  حظى بتاادةيمااهي وهي هنااا 
ن البيادة تساااااااااتوجر  ساااااااااس هيالري  لنتو ي هي أمثولة في حا
اإلقتداء بهاا وعموما  إ  هذا الذي فعله الرئيس أوباما لن 
يتكرر من جانر  خر ن مسااااتقبال ي ذلك أ  أوباما تصاااار ف 

فقن بينمااا هو  «الااد مقراصيااة»و مااا لو أنااه رئيس أمير ااا 
كمنصاااااار رساااااامي رئيس الوال ات المتحدة األمير يةي وهذا 
من حيا المبدأ واأل اااااو  ال  جيز له في ساااااباق إنتخابي 
اإلنحياز إلى متساااابق ضاااد  خري وخصاااو اااا  أ  التجر ح 

بكلاااااااد المساااااااتور هما ِمن مساااااااتلزمات الساااااااباق واإل حاء 
 ومرردات المرشحيسن اللذين  خوضا  السباقا

هااال إ  حصاااااااااااااااو  التمني ر م عااادم التاااأني  عني أ  
األمور إنتهت إلى صمأنينة و ساااااااااااات يع ترامر التربع هانئا  
على  رساااااااااي الرئاساااااااااة في المكتر البيْااااااااااوي؟ ربما ِمن 

ينااة أل  المساااااااااااااااتبعااد إلى درجااة  بيرة حاادوث هااذي ال مااأن
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الرئيس تراماار َعجو  على نحو مااا ظهر خال  أشاااااااااااااااهر 
السااااباق الرئاسااااي  ير عابىء بالقو  الذي  صاااااغ بمعظم 

ك والمتاااأني »لغاااات العاااالم وهوا  الَعجو  مخ ىء ولو َملاااَ
 ا«مصير وإ  هَلك

إال أننا ونحن نقو  ذلك ال نساااااااتبعد حدوث إساااااااتدارات 
من ذات ترامبية تكو  أشااااااااااابه بالهزات األرضاااااااااااية الخفيرة 

م والحكام لمسااااااناها في السااااااابق  كس ن ة الحا الدرجتيسنا فهذي سااااااا
لد   ثير نا ونستحْر هنا على سبيل المثا  ال الحصر 
ةبااارة الرئيس أنور السااااااااااااااااادات في خ اااب مبااا عتااه أمااام 

 البرلما  المصري ذي المسحة النا ر ة يوم 
لقد »حيا قا ا  1970تلاااااااااار ن األو   ̸أكتوبر 7األربعاء 

ليكم على صر ق جمااااا  عباااادالنااااا اااااااااااااارا إنني أعتبر جئااااتا إ
ترشاااااااااااااايحكم لي هو توجيااااااه بااااااالسااااااااااااااير على صر ق جمااااااا  

ولم تمض أسااابيع إال  و ا  للرئيس السااادات ا «عبدالنا اارااا
في إتجاي الوال ات المتحدة ِعَو   «اوتوستراد» بصر قه األشبه 

اإلتحاد السااااوفياتي ثم في إتجاي إساااارائيل من دو  التلاااااور مع 
 ادة العرباالق

واإلساااتدارات من جانر ترامر ساااتجعل أصيافا  إلترِ ت حوله 
صرحه تبتعد بعض الخ وات عنها وبالذات إذا هو لن  ري بما 

شااااااااأ  الهجرة  ير اللاااااااارةية وإقامة الجدار مع المكساااااااايك  في
والعالقة مع إيرا ا لكن واحدة من هذي اإلساااااااااااااتدارات ربما تقي 

داع ال دواء لد ه لعال جهي ونعني بهذي اإلساااااتدارة عهدي من  اااااا
إعادة تقييمه لنسااااااااالم ونظرته التجر حية للمساااااااالميني ثم إعادة 
النظر في الوعد المستهَجن من جانبه إلسرائيل والذي في حا  
ك به وأقر بالسااااالوو المر ر لجهة اإلساااااتي ا  وموضاااااوع  تمسااااا 

الذي  «وعد بلرور»القد  و اااااااااااااايغة الدولتيسن ساااااااااااااايكو  توأم 
إنتخاب الرئيس الخامس واألربعين للوال ات  تزامنت مئو ته مع

 المتحدةا
خال اااااة القو  إ  َمن يتمنى م الر بأ  يتأن ىي وإذا  ا  

ما  الذي حققحدث تعديل  ااااااااااااااعق من جانر دونالد ترامر 
تمناااي من دو  أ  يتااأن ى تااار ااا  لسااااااااااااااااانااه يرمي بااأكثر الكالم 

ل »خلااااااااااااااونةي فهذا ال  عني أ  المقولة اللاااااااااااااااعر ة   وما نياس
هي المباااادأ  «الم ااااالاااار بااااالتمني ولكن تؤخااااذ الاااادنيااااا  البااااا  

 الصحيحا
وإذا جاز القو  فإ  الجنرا  ميلا  عو  الذي نا  الرئاسة 
اللبنانية  البا  سااااياكثر بعد ال  من التأني ما دام التمني حدث 
وقْااااي األمر وتم تعليق الصااااورة الرساااامية الذي بدا فيها وهو 

بعمر شبيهه من حيا المالمح في قصر بعبدا ومقر الرئاسة  
والجنرالية الرئيس عبدربه منصاااااور هادي أ اااااغر سااااانا  علااااار 

ساانين مما  انت عليه في مسااكنه زةيما  ل يسس مساايحي يؤمن 
 بأ  الم الر تؤخذ  البا ا 

 أعا  هللا الجميع ومنَحنا ومنَحهم المز د ِمن سعة الصدرا

 2016 )تشرين الثاني( نوفمبر 28 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 فلسطين األصعب بعد الصعب
على هااامش م ااالبااة الرئيس محمود ةبااا  في  لمتااه 

 22من على منبر الجمعيااااة العااااامااااة لألمم المتحاااادة يوم 
وعد »أيلو  الحكومة البر  انية باإلعتذار عن  ̸سااااااااااااااابتمبر

  1917نوفمبر  2ي مع مصااادفة مئو ة هذا الوعد و«بلرور
الم ااااالبااااة التي عززهااااا ورد الرعاااال البر  اااااني على هااااذي 

بتصر ح وز ر خارجيته تحدث فيه عن خ وات دبلوماسية 
وشاااااااعبية ب بيعة الحا ي وبما ين بق عليه لجهة الصاااااااد  

أاذ  من صين وأاذ  من »البر  اني للم البةي القو  اللائع 
على هااذا الهااامش حقق الرئيس الرلسااااااااااااااا يني ااا «عجين

 «حر ة فتح» لابع إنجازا  الفتا  تمث ل بإنجاح المؤتمر الساااااااااا
 11الذي ورث زعامتها بعد رحيل الرئيس  اسااااااااار عرفات و

  برعل حالة  اااااااااااااااحية  ثرت في شاااااااااااااااأنها 2004نوفمبر 
اللااااابهات و ادت التساااااميات المتداولة على اللاااااراي تصااااال 

مسااااكونين  «فتح»إلى حد الن ق بأسااااماء رموز من حر ة 
 بالت لع لتبؤ منصر القمةا

في  «حر ة حما » لملار ة رئيس المكتر السياسي 
جلسااااااااة إفتتاح المؤتمر وإلقاء  لمة له تالها أحد نواب من 

وتْااااااااااااااامناات جاااهز ااة  «رام هللا»الحر ااة جاااءوا معااه إلى 
ومع  ل  «فتح»الحر ة لكل مقتْااااااااااااااايات اللاااااااااااااااراكة مع 

ضاااااات الرئيس ةبا  غياب  الرصااااااائل والقو  الوصنيةي عو 
بعض المنا ااااار ن لكبير المنترْاااااين عليه محمد دحال ي 

ت  ثيرا  من حاااالت عتاار وإحتقااانااات وحتى ةبااارات وخرراا
ذات صابع إدانة نلااااأت نتيجة ملااااار ة الرئيس ةبا  يوم 

في تلاااااااااااااااييع جنااازة الرئيس  2016سااااااااااااااابتمبر  9الجمعااة 
اإلساااااارائيلي بير زي وهي  انت مسااااااألة لياقة في نظري  و  
الدعوة إلى الملااااااااار ة جاءته من عائلة بير ز ولم تأته من 

هتسها حكومة نتنياهو عل ى نحو ساااااااااااااااائر الدعوات التي وج 
الحكومااة إلى عاادد من راساااااااااااااااااء الاادو  ولم يلاار الرئيس 
عبدالرتاح الساااايسااااي والملك عبدهللا الثاني الدعوة على ر م 
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إرتباط  ل من مصر واألرد  بمعاهدة سالم مع إسرائيل ا 
كما أ  العائلة إ اها تعمدت أ   كو  مقعدي في الصاااااااااااااد 

اء الملاااااااااااااااار ين األمر الذي األمامي إلى جانر الراسااااااااااااااا
إرتْاااااي نتنياهو مكرها ا ونلااااير في معر  حاالت العتر 
وإنتقاد الملاااار ين إلى رأي  ثير الحدة للبيادي الحمسااااوي  
باِلغ  محمود الزهار الذي  ر ر ةبا  على ما فعله ورأي ما
في تبرئة ةبا  للرتحاوي محمود الهبال الذي قا  ومعاذ 

محمااد وص  حيااا  للااااااااااااااااارو في  لو  ااا  النبي»هللا  إنااه 
 تعليقا  متوترا  وخاره المن قاا «الجنازة

بعد التجديد الذي هو لمصاااااالحة التماسااااااك الرلساااااا يني 
وسااااان إساااااتحقاقات عربية ودوليةي سااااايكو  الرئيس محمود 
ةبا  الذي جاب دوال   ربية وشاارقيةي عدا حراكه الدواب 
بين الساااااعود ة ومصااااار واألرد ي أمام شاااااهور من الساااااعي 

قيق تقدم ملمو  في أمور سااااااااااااااابق أ  تعهد بإنجازهاا لتح
وهو بالساااااااااااااااعي من أجل ذلك يتحرو من موقع قوي بعدما 
كسااااااااااااااااار إنعقااااد المؤتمر الاااذي  اااانااات الحااات في األفق 
إحتمااااالت  اااااااااااااااعوباااة إنعقااااديي وبعااادماااا حااادثااات مباااا عتاااه 
وإنْمامه إلى قائمة أكثر ة الراساء العرب الذين  جددو  

اعا  باإلسااترتاء المْاامونة نتيجته لرئاسااتهم مثنى وثالثا  ورب
 التسعينية أو باإلستق ابات والمحا صاتا

أبرز هذي األمور تنلاااااااااااااين م البة بر  انيا باإلعتذار  
وتبهيت  الم نتنياهو لمناساااااااااااابة  «وعد بلرور»عن خ يئة 

إ  السالم مع الرلس ينيين »الذ ر  المئو ة للوعد الملؤوم 
 اااااااار الساااااااالم مع لم  عد شااااااارصا  للساااااااالم مع العربي بل 

ومثل هذا ا «العرب سااااااااابيال  للساااااااااالم مع الرلسااااااااا ينيينااا
اإلعتااذار  مكن بااالكثير من المتااابعااة وتعميق العالقااة مع 
أصياف فاعلة في المجتمع المدني البر  اني إنتزاعه وعلى 

منظمة » لنحو ما حدث في لجنة التراث العالمي التابعة 
ويونيساااااااااااااااكو  يوم  «ماألمم المتحاادة للتربيااة والثقااافااة والعلو 

في بار س حيا  2016تلاار ن األو   ̸أكتوبر 26األربعاء 
قرارا  جديدا  يرفض  40تبنت اللجنة في دورة إسااااتثنائية رقم 

 ا«البراق»على حائن  «الهيكل»إصالق إسم 
  «حما »وهذا الحنين المساااااااااااااااتجد من جانر حر ة  

على نحو ما جاء في  لمة ساااااااااااااايدها خالد ملااااااااااااااعلي نحو 
ل بندا  أساسيا  في  «فتح» اللراكة مع وسائر الرصائل  لكِ 

ما هو األ اااااااااااعر أمام الرئيس ةبا  ونعني بذلك ترجمة 
ما قاله رئيس الدبلوماساااااااااااااااية الرلسااااااااااااااا ينية وز ر الخارجية 

الذي بدأ العد العكسي  2017ر ا  المالكي من أ  العام 
سااااااااااااااايكو  عاااام بااادا اااة إنهااااء »إلصاللاااة فجر يوماااه األو  

هذا إذا  اتر للمبادرة الررنسااااااااااااااية  «لياإلحتال  اإلساااااااااااااارائي
الصااااااامود والترعيل وقبل إنصاااااااراف الرئيس فرنساااااااوا هوالند 

أنه لن يرشااااااااااح  «مؤتمر فتح»بعدما أعلن ثاني أ ام إنعقاد 
نرساااااااه لوال ة ثانية  ليحل محله فرنساااااااوا  خر وفيو   الذي 
بدأ  لق صر قه  مرشح اليمين لرئاسة فرنسا مبارزا  مرشح 

ال بعة الررنسااااية من الظاهرة الترامبية  اليسااااار أو مرشااااحة
مااااار ن لوبنا وبصااااااااااااااارف النظر عَمن  كو  الرااااائز فااااإ  
مصااااااااالحة فرنساااااااااا هي أ  تكو   ااااااااااحبة دور في من قة 
اللاااارق األوساااانا وليس أفْاااال من المبادرة لممارسااااة هذا 
الاااادور خصاااااااااااااااو ااااااااااااااااااا  أ  صبيعااااة العالقااااة ذات ال ااااابع 

فرنساااا هوالند اإلساااتراتيجي بين المملكة العربية الساااعود ة و 
تلااااااااجع على ذلك  و  المبادرة العربية للسااااااااالم سااااااااعود ة 
المنلااااااااااااااااأ وارتب اات بااالملااك عباادهللا بن عباادالعز زي ونكاااد 
نرتر  أ  منبع مبادرة فرنساااااااااااااااا هوالند هي تلك المبادرةا 

ي فهذا لم «وعد بلرور»وأما مساااااااااااااااألة إعتذار بر  انيا عن 
 نكالماضاااااااااايةي ل صاااااااااادر إلسااااااااااتحالة اإلعتذار في العهود 

بر  ااانيااا المنصااااااااااااااارفااة عن أوروبيتهااا والملاااااااااااااااغولااة البااا  
بإنرصااااااااااااااااالت متدرجة قد تحدث وبحيا ال تعود عظمىي 
من مصااااااااااااااالحتها تصاااااااااااااااحيح حاالت ظالمة  ثيرة إرتب ت 

بملك بتار خها من بينها هذا الوعد الملاااااااااااااااؤوم الذي إرتبن 
جوره الخااامس  ووز ر خااارجيااةوجيمي  رثر بلرور  باااتااا و

نه ليس قرارا  أو نصاااااااا  دساااااااتور ا  لكي ال في ذمة هللاي  ما أ
  «كلمة شااااااااااااااارف» جوز المس به وإنما هو مجرد وعد أو 

على نحو التعبير المألوف بالعربيةا وهنا  حْااااااااااااااارنا قو  
الملاااك عبااادهللا بن عبااادالعز ز وكاااا  ماااا زا  ولياااا  للعهاااد  
لرئيسااااااااة الحكومة البر  انية مار ر ت تاتلاااااااار خال  ز ارة 

إ  وعد بلرور عار ملااااااؤوم و ااااااار » قام بها إلى بر  انيا
ولم يؤخذ بالمالحظة التي  انت ضااااااااااامنا  ا «لزاما  نقْاااااااااااه

ر أربعااة راساااااااااااااااااء من الحزبين على  بمثااابااة صلااري وَتعاااقااَ
الحكم في بر  انيا والحا  على ما هي عليهي لعل رئيساااااااة 
الحكومة الحالية تر زا  اي تكو  أفْل تجاوبا  من تاتلر 

بليرا دهااا وجو  ميجورا صوني واألربعااة الااذين تعاااقبوا بعاا
د ريد  اميرو  ي وتكو  مئو ة الوعد نها ة  براو ا  وردو  

ترضااااي شااااعر فلساااا ين وترفع من شااااأ  بر  انيا اليزابيت 
الثانية وتْع نها ة للتوحش اإلسرائيلي وإدعاءات نتنياهوا 
نااا الرئيس  ومثاال هااذي الخ وة المااأمولااة تلتقي مع مااا الحظس

 اات المتحادة جيمي  اارتر  حااو  التااساااااااااااااااع والثالثين للوال
تبييض  اارحة إنتزاع مصاار السااادات من اإلجماع العربي 
بالنساااااااااااابة إلى الصااااااااااااراع مع إساااااااااااارائيل وتأد ة دور العراب 
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معاهدة ب»اإلساارائيلي المعروفة  -لمعاهدة السااالم المصااري 
ي وذلاااك من خال  مقاااالاااة مرااااجئاااة بعنوا   «كاااامااار د رياااد

نلااااااااااااااارتها له  «ن جر على أمير ا اإلعتراف برلسااااااااااااااا ي»
 1تزامنا  مع تسااااعينيته ومواليد  «نيو ورو تا مس» ااااحيرة 
ي «وعااااد بلرور»   ير البعياااادة عن مئو ااااة 1924أكتوبر 

ومع إقتراب إنصاااااااااااراف رئيس راوغ على مد  واليتيسني من 
معالم ساااااااااااانواتهما شااااااااااااراهة اإلسااااااااااااتي ا  الليكودي المنتهز 
ظروف اإلحتراب العربي والخراب الساااااااااااااااوري باالاذاتي في 
موضااااوع الدولتيسن وبدا ة عهد جديد نخلااااى ومعنا اللااااعر 
الرلس يني برتحاو يه المعتز ن بمؤتمرهم السابع وحمساو يه  
األقل خلااااااااااااااونة ثور ة من ذي قبلي ورئيسااااااااااااااه وقد تجاوز 
الثمانين حوال  المعرِ  ة بساااانة فال  سااااأم و وا اااال بعد نجاته 
من  مائن أخرق النا ااااااااابو  في إ اااااااااابة مكانته بساااااااااوءي 

ال دولة فلساااا ينية »ا  وبمرردات الواثق من نرسااااه أنه مجدد
ي وهو قو  أوجر اللاااااااااوق الحمسااااااااااوي إلى «من دو   زة
الذين سااابق أ  أقساااموا أمام  «اإلخوة األعداء»التالقي مع 

الملك عبدهللا بن عبدالعز ز رحمة هللا عليه بأنهم سيكونو  
متراهمين متْاااامنين و البنيا  المر اااوص  لاااد بعْاااهم 

عضا لكن ما أقسااااااااموا عليه  ا  من باب مسااااااااايرة إزر الب
الملك الذي ساااااااااااااعدهم على المصااااااااااااالحة وفي رحاب مكة 

 المكرمةا ثم سرعا  ما محا الليل  الم النهارا
  و  الكالم في األجواء ال يبة التي ساااااااااادت المؤتمر 

الذي  ا  في جانر من مالمحه  «حر ة فتح» لالساااااااااابع 
مكن تجاوز الصااااااعر مؤتمر جميع الرلساااااا ينيينا وبعدما أ

 العباسي فإ  األ عر هو التيا
عام تحقيق ما ساااااااابق  2017عسااااااااى ولعل  كو  العام 

أ   رري رمز القْاااية الرلسااا ينية أبو عمار من أ  الدولة 
 على مرمى حجرا

 2016( كانون األول) ديسمبر 6 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 عمالت تغرق.. تغرق.. تغرق 
 يزي على الت ورات أوجباااااااات ظروف المهنااااااااة وتر 

المصر ة أ  تصل إقامتي في القاهرة إلى أربعة أشهر من 
الساااااااااانةي إنما على مراحلا  ا  ذلك في السااااااااااتينات و ا  

  «النهار»عملي مندوبا  ومراسااال  في الوقت نرسااه لصااحيرة 

اللبنانية  رر  علي  أحيانا  التوجه من بيروت إلى القاهرة 
هم أو مؤتمر محلي عندما  كو  هنالك حدث مراجىء وم

أو عربي ينعقد في العا ااااامة المصااااار ةا وحيا أ  زعامة 
عبدالنا ااااااااااااااار  انت صاغية فإ  األحداث والمؤتمرات ال 
تنق ع وبحيا علاااااانا فترة  ا  هنالك ما يوجر بقائي بد  
اليوم الواحد بْاااااااااااااااعة أ اما وأما عندما حدثت حرب يونيو 

 فإ  إقامتي باتت باألسابيعا 1967
 اااا   كري مبلغ األربعين جنيهاااا  لليوم  في ذلاااك الزمن

الواحد نوما  وأكال  وتنقال ا بالنسااااااااااااابة إلى  اإلقامة في فندق 
على ساابيل المثا  الذي لم أبدله  «شاابرد»أربعة نجوم مثل 

صوا  خمس علااارة سااانة  ا  ساااعر الغرفة التي ت ل على 
 كلد  «التاكسااااااي»النيل ساااااابعة جنيهاتي و ا  التنقل في 

نيهين ولمساااااافة أصو  خمساااااة جنيهاتا لمساااااافة قصااااايرة ج
و  «األهرام»و نا بجنيه واحد نلااااااااااتري الصااااااااااحد الثالث 

وما تبق ى من األربعين جنيها   «الجمهور ة»و  «األخبار»
كميزانية ليوم واحد  كري لوجبة الغداء والعلااااااااااااااااء ولرنجا  

 «سميراميس»في فندق  «كافيتير ا نايت  ند داي»قهوة في 
أو في أحااد  «هيلتو  »فناادق  «تير اااكااافي»المجاااور أو في 

مقاهي حي الحساااين حيا  وب اللااااي و عكة والسااامين  
مع الجبنااة أو صبق ال عميااة الااذي ال تاعلى عليااه أصباااق 

 والرو ا «الكلري »بإستثناء 
كا  الجنيه زمنذاو  اااااحر شااااأ ي و ا  مرت ر خر ج 

الحمدما »الجامعة سااااااااااااابعة علااااااااااااار جنيها ا و انت ةبارة 
هي اإلجابة عن ساااااااااااااااؤا  عن األحوا ا  «الحا  رضاااااااااااااااى

و انت الملااااكلة األساااااسااااية بعد  ثرة النساااال هي التلرونات 
التي عموما  مكتومة بساااااااااااابر عا سل اللاااااااااااابكاتا ومع ذلك 
كانت اإلتصاااالت لترتير مواعيد مع المسااؤولين تتم أحيانا  
من خال  أكلااااااو باعة الساااااجائر والصاااااحد عندما أكو  

لبكة التي في اللارع تعمل  ادرتا الرندق وتكو  أحوا  ال
 بإنتظاما زمنذاو  ا  الهاتد الجوا  في ِعلسم الغير

د حال  لتااااأمين بعض  ور م أ  نظااااام الب اااااقااااة المعتمااااَ
المواد الغذائية  ا  مرهقا ي إال  أ  األمور  انت تساااااااير في 

السوبر » لظل أجواء من الرضىي خصو ا  أنه ال وجود 
ئات على أنواعها السااااااااااااااالع المساااااااااااااااتوردة بالم وال« مار ت

 والمرترعة ثمنا ا
هذا اإلرتْااااااااء بواقع الحا  لم يلق الكثير من التأفدي 
وذلك أل  الذين في القمة  انوا  عيلاااااااااااااااو  في منأ  عن 
البهرجة والترفي عدا إساااااااااااااااتثناءات ب بيعة الحا ا و ا  
اللااائع عن رئيس البالد أنه  قتات  ما سااائر معظم النا  
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ْار تأتي إلى السوق من وخ «جبنة بيْا وةيش ناشد»
ضواحي العا مة ومن األر افا وعندما  كو  هذا سلوو 
كبير القوم فإ  الخر ن يرتْااااو  العيش البسااااين حامدين 
شاااااااااكر نا ال  باتت بساااااااااتين الْااااااااواحي أحياء سااااااااكنية 

 مكتظة من بينها حي المهندسين على سبيل المثا ا
انر هذي  انت حا  األكثر ةا وأما األقليةي سواء من ج

قو  داخل النظام أو قو  متْاااااااااااررة من إشاااااااااااتراكيته ومن 
مبالغاته في مساااألة العيش البسااايني فكانت تتصااارف و ما 

 لو أ  األمور في أحسن حا ا
م والبدء بساااياساااة  كس بعد تسااال م الرئيس أنور الساااادات الحا
اإلنرتاح خ وة خ وة بدأت األمور تساااير نحو نلاااوء حالة 

يونا  وزمنذاو  على ال قدرة لمصااااااااااااااار ذات الخمساااااااااااااااين مل
تحم لها وتراجعت تبعا  لذلك النكات التي صالما رددها في 
مجالسااااااهم المنزعجو  من النهج اإلشااااااتراكي الحافظ  رامة 
النا  وإ  بالحد األدنى والتي تسخر من اإلشتراكية ومنها 

وخال  ا «شحاذ تزوه شحاذي خل روا بنت سموها إشتراكية»
اللااأ  يتراجع ببنء وبدأ  ثالث ساانوات بدأ الجنيه  اااحر

حديا الدوالر يزداد تلااااااااااااااااوفا  ثم   غى عليه وبدأت حياة 
الرفاهية تلااق صر قها وتسااتقر في بعض المناصقا وبعدما 
كا  المصر و  قانعين بما  تبه هللا لهم وم مئنين إلى أ  

مسااااااااااتورة »سااااااااااياسااااااااااة ولي  األمر هي أ  تكو  معيلااااااااااته 
قر بااة من أكثر ااة وفي منااأ  عن الترفي باال و  «والحماادم

اللااااااااااااااعري بدأت أحوا  جنيهم المبروو تذبل بالتدره وإلى 
درجة أ  المئة جنيه باتت ال تكري إلحتياجات يوم واحدا 
ودخلت اإلبتكارات الحديثة والمأكوالت المساااااااااااتوردة تتحد  
بااإ راٍء  ير مااألوفي ثم أزاح الاادوالر من صر قااه وبااالتاادره 

ا وبعدما  ا  الجنيه ذلك الجنيه الذي زادي الهزا  ضااااااااااااااعرا  
في زمن الرضى  ساوي دوالرا  بات الدوالر  ساوي تصر را  
أربعة علااااار جنيها ا ا للهو ي إساااااتحْاااااارا  لتعابير يوساااااد 

 وهبيا
قد تت ور األمور إلى أساااااااااااوأي  ما أ  تعو م الجنيه لن 
 حل الملاااااااااكلةي وسااااااااايبقى هذا الجنيه المساااااااااكين الذي هو 

منقااذا وقااد ينتهي بااه  عز ز عملااة ذا   غرق  غرق وال ِمن
األمر إلى مااا إنتهاات إليااه حااالااة الليرة اللبنااانيااة التي  ااا  

ا بل قد 1500الدوالر  سااااااااااااوي ثالثا  منها وبات  سااااااااااااوي 
تصاااال الحا  إلى أ   ْااااع المواصن مئات األوراق المالية 
في  يس و ذهر إلى األساااااااواق للتبْاااااااع بعدما  ا   كري 

ثم تت ور وضاااااااااااااااع عااادة أوراق من الجنياااه في محرظتاااها 
األمور أكثر وأكثر حيا ال  ريد التعو م في الترميم و وار  

الجنيه المصاااااري مأساااااوفا  على تراثه على نحو مواراة الليرة 
اللبنانية من قبل و ذلك مواراة الجنيه الساااااااااااااااوداني والدينار 

 العراقي والدينار الليبيا
وما دام حديا الذ ر ات هو موضاااااااااااااااوعنا فإ  الدينار 

 سااااااوي ثالثة دوالرات إلى أ  حلت الت لعات العراقي بقي 
امية خاره الحدود ومعها الحرب  نحو بساااان الزعامة الصااااد 
المتعددة الرصو  و ا   رق الدينار العراقي ومن دو  أ  
مها و كري للتأكيد على سااااااااااوء الحا  أ  دولة   جد َمن  عوِ 
الكو ت وعلى ر م منحاها المسااااااااتِجد نحو ترشاااااااايد اإلنراق 

ر  العجز الملياري في الميزانية العراقيةي أ  قررت وهي ت
إساااااااااااااااتيراااء  2014تؤجاال وللمرة الثااالثااة منااذ إساااااااااااااااتحقاااق 

امية  التعو ْااااات المسااااتحقة على العراق عن الغزوة الصااااد 
رة بثالثة وعلر ن بليو  دوالرا  للكو ت والمقد 

ماذا بعد هذا الملاااااااااااااااهد الذي نر  فيه عمالت  انت 
م نزار قبااااااني و نااااااء ذات عز ثم بااااادأتي على نحو  ال

عبدالحليم حافظ رحمة هللا عليهما حو  موضااااااوع مختلدي 
 تتنرس تحت الماء وتغرقاا تغرقا تغرقا

ن التبصااااااااار الجوابا مع الدعاء  ساااااااااس في ِعلم الغير وحا
للعمالت العربية الصااااااااااااااامدة بدوام إ اااااااااااااا رافها من حيا 
البيمة إلى جانر الدوالر واالسااااااترليني واليورو والينا وَمن 

ر  صااااااو  عملتها وبالعملة المصااااااانة  ما اللااااااكري يتبصاااااا
 تدوم الِنعمااا وال يتوعك اإلستقرار و تأثر اإلزدهارا

( كانون األول) ديسمبر 9 بتاريخ« الشرق األوسط»صحيفة  لأُرسلت 
2016 

   

 الشيخ أحمد المتعجل.. وجبران المستعجل
كنتا من بين أصياف لبنانية  ثيرة أولهم الرئيس ميلا  

وثانيهم غب ة الب ر رو الماروني الكاردينا  بلااااااااااارة  عو  
ب ر  الراعيي أتمنى لو أ  ز ارة سماحة مرتي الجمهور ة 
العربية السور ة اللي  أحمد بدر الدين حسو  إلى بيروت 
تتأجل إلى حين تكو  ظروف التقبل اللبناني اللااااامل لهذي 

 الز ارة متوافرةا
ل وبذلك لم يلقَ   من هذي الز ارة لكن اللاااااااااي  أحمد تعج 

ساااااااو  قليل من اإلمتعا  و ثير من العترا وأما الصاااااااد 
فكا  على نحو قو  اللاااااااااعر ترْااااااااحه عيو   ثير ن من 
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الرموز الساااااااياساااااااية والدينية رأوا في الز ارة ما  انوا يتمنو  
 لو لم ينته إليه أمرهاعلى نحو ما إنتهىا

لقد إفتر  اللااي  أحمد أنه ما دام حْاار وصلر ومن 
بق ترتيبات تراعي الظروف وتحتمل الترحير إذا دو  ساااااااااا

كااا  ذلااك  ريااد أو اإلبالغ بموعااد الحق   و  أمااديي فااإ  
رئيس الدولة ساااايرحر بمقدمه وز ارته له دو  تأخيرا وهذا 
اإلفترا  متصاااااااااااااااااال ب بيعااااة العالقااااة التي للرئيس عو  
ار األسااااااااااد و ذلك لجزئية من التخر جة التي  بالرئيس بلاااااااااا 

 و  إلى الرئاسةاأو لت الجنرا  ع
ولكن الز ارة إستنادا  إلى هذي الررضية تحمل في بعض 
ج ساااااااجادة عهدي  معانيها اإلحراه للرئيس الذي  حاو  نساااااااس
بالكثير من التأني والمراعاةا ثم تأتي ز ارة اللاااااااااااااااي  أحمد 
تلتقي في جاااناار من أ راضاااااااااااااااهااا مع  الم إيراني متعجاال 

لانا في ر »ومربك وهو القو  بأ  الجنرا  ميلاااااااااااااااا  عو   جا
ومتى هذا القو ؟ إنه في وقت  ْاااااااااااااااغن الرئيس ا «لبنا 

على تركيري من أجل أ  يوفِ ق بين ما عليه أ   رعله وفق 
قناعات وخيارات إسااتجدت وإلتزامات يتوافق زمن تسااديدها 
مع و ااااااوله إلى ساااااادة الرئاسااااااةا وعندما تتم ز ارة اللااااااي  

 عود أحمد في هذي الظروف التي  عيلااااااها الرئيس فهذا ال 
دعمااا  لااه وال حتى تقااد م واجاار تهنئااة وإنمااا تعكير ألجواء 
 التركير التي  عيلها من أجل إستنباط المعادلة المتوازنةا

لقد  نا نتمنى لو أ  ز ارة اللاااااااااااااااي  أحمد تتم في وقت 
السااااااااور ة متقاربة  -تكو  األحوا  أفْاااااااال والرا  اللبنانية

هي وإنمااا ز ااارة وأ  ال تتم الز ااارة إقتحااامااا  يؤدي إلى اإلحرا
خاااالياااة من األهواءا وعنااادماااا تكو   اااذلاااك فاااإنهاااا ال تعود 

والاذي مقتصااااااااااااااارة على الرئيس الاذي هو  كفياه ماا  عاانياه 
ج الساااجادة العونية  على نا  جهد من أجل نساااس نحو ما أسااالرس

التي ال يتعثر السااااائرو  عليهاا  ما ال تقتصاااار على ساااايد 
يتعاااماال  بكر يي الااذي من ال بيعي  مااا الرئيس عو ي أ 

مع الصرة الدينية لللي  أحمد بكل األ و   ير المقرونة 
باإلقتناع ثم  جد َمن  مثِ ل الصااااااااااااااارح الب ر ر ي نرساااااااااااااااه 
 صااااااااااااحح بعد ثالثة أ ام من اللقاء الكالم المنسااااااااااااوب إلى 

ه تحية حر إلى »اللي  أحمد من أ  الب ر رو الراعي  وج 
ء وجاا «سااااااااااور ا وقائدها وجيلااااااااااها وتهنئاه باإلنتصااااااااااارات

التصاااااااااااحيح على لساااااااااااا  النائر الب ر ر ي العام الم را  
 انو  األو   ̸د سااااااااااامبر 10يوم السااااااااااابت ومظلوم سااااااااااامير 

إ  بكر ي ليسااااات ليسااااات مساااااؤولة »  متمثال  بقوله 2016
عما  ااار ح به مرتي ساااور ا أحمد بدر الدين حساااو  عندما 
زار الب ر رو يوم األربعاءا إ  أبواب بكر ي مرتوحة أمام 

 ا«ز ارة بروتو وليةاااالجميع وال
خال ة القو  إنه إذا  انت ز ارة اللي  أحمد المبا تة 
كاااااناااات تكليرااااا  من أعلى ووهي  ااااذلااااك دو  ر اااار  ال راد  
لمناقلااااااته في األمر فإ  هذا التكليس أساااااااء لكثرة اإلحراه 
الناشاااىء عن الز ارةا أما إذا  انت مجرد مبادرة شاااخصاااية 

تت لر منه إعتماد من اللاااااااااااااااي  أحمد فإنها خ وة  انت 
الملاااااورة خصاااااو اااااا  أنه مرتي الجمهور ة العربية الساااااور ة 

ما »وأنه ال بد  حين بقو  الرسااااو   اااال ى هللا عليه وساااال م 
 ا«َتلاَور قوم إال  هداهم هللا ألشد أمورهم

عساااى ولعل  أتي اليوم الذي عندما يزور مرتي ساااور ا 
يااااااة  جااااااد الترحياااااار من أقرانااااااه المرتين في الاااااادو  العرب

واإلسااالمية وال  كو  هنالك موجر لتوضاايحات من جانر 
مرجعيات دينية ما دامت ز ارته ليسااااااااااااااات إقتحاما  وال عتبا  
دفينا  من رئيس  ا   رْل ضمنا  لو لم تتم مبا تة اللي  

 أحمدا وهللا الهاديا
يندره أ ْاااااا   «نق ة نظام»هذا التمني الذي له  ااااارة 

على جبرا  باساااااااايل  ااااااااهر الرئيس ميلااااااااا  عو  ووارث 
رئاااسااااااااااااااااة حزبااها والالفاات أ  التعاااماال من جاااناار العم مع 
 اااااااااااااااهري هو  ما تعامال الرئيس األمير ي المنتَخر دونالد 
ترامر مع  اااااااااااااهريي  الهما وفسق القاعدة التي يلخصاااااااااااااها 

مع األخذ في  «الصاااااااااااااهر ساااااااااااااند الظهر»المثل اللاااااااااااااعبي
راعيل هذا المثل ال   ما ال  جر أ  تن بق اإلعتبار إ  م

كسم أل  خلال  نوةيا   حدث في هذي الحا ا  على أهل الحا
التي تخص جبرا  باسااااااااااااااايل وز ر  «نق ة نظام»وأما 

الخارجية اللبنانية حاليا  وربما في التلاااااااااااكيلة المأمولة فهي 
حيااا أنااه لمجرد أ  بااات العم  «نحنحياااتااه»حو  أحاادث 

مرفقة  «نحن» ح يدلي به من  لمة رئيساااااااا  ال  خلو تصااااااار 
ال  أعجوبيا   بكلمات ير د منها القو  إ  الذي جر   ا  ِفعس
وإنقااااذ اااا  لل اااائراااة وللوصنا وهو  الم يؤ اااد ماااا  ْااااااااااااااامري 
الصااااااااااهر جبرا ي و بدو  ثير التعجل في شااااااااااأنهي وهو أ  
 كو  َمن سيخلد عمه رئيسا  للجمهور ة  ما خالفة رئاسة 

يترو ندوبا  نرساااااااية لد  أصياف  ثيرة الحزبا إال  أنه  الم 
من اللبناااانيين الاااذين يرو  أ  التاااأني والتواضاااااااااااااااع وعااادم 
إصالق التصر حات المتسرعةي هي البلسم الم لوب للبنا  
المر ض الذي  حتاه إلى عنا ة فائقة صو لة المد  لكي 

التحا اصايا  -الميليلاياوي  – لارى من التسامم المذهبي 
الصاااااهر  «نحنحية»ر على وعلى سااااابيل المثا  ال الحصااااا

د ساااااااااامبر  11المسااااااااااتعجل جبرا  أمام محازبيه يوم األحد 
نحن قررنااا من الااداخاال وقمنااا بمااا يلزما نحن من »قولااها 
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ل حكومتنا من دو  مداخلة أو مسااااااعدة من أحدا  سااااايلاااااكِ 
نحن َمن ساااااااااااااااينتج قانونا  لننتخابا نحن  ما  اااااااااااااااححنا 

يا  في الوضاااع التمثيلي في رئاساااة الجمهور ة نصاااححه حال
تلااااااااااكيل الحكومةا هذي هي عودة المساااااااااايحيين إلى الدولة 

ثنا عنهاااا  ا«التي تحد 
في زمن الرئيس األو  للجمهور ة الررنساااااااية الخامساااااااة 
شاااااار  د غو   ثار ترداد الررنسااااايين لعبارة أديبهم الررد دي 

ليس للرجااال ساااااااااااااااو  مجاااد واحاااد حبيقي هو »موساااااااااااااااياااه 
المساااتعجل الذي وأما بالنسااابة إلى الصاااهر ا «التواضاااعااا

زادي ترئيس عمه شاموخا  والذي  اكثر من إبالغ المسايحيين 
حو  أعجوباة  «نحن» لفي  ال تصااااااااااااااار ح يادلي باه من ا

تصااحيح التمثيل المساايحيي فإننا نسااتحْاار له قو  الساايد 
الزرع ينبت في الساهل وال ينبت في »المسايح عليه الساالم 

تعمر الصاااراي و ذلك الحكمة تعمر في قلر المتواضاااع وال 
 ا«في قلر المتكبر الجبار

 2017أعا  هللا لبنا  وأدخله مدار اإلستقرار في العام 
 الذي نستقبله بعد أ اما

 2016( 1ك) ديسمبر 12بتاريخ  «الشرق األوسط»صحيفة  ل ُكتبت

   

 أواًل وآخراً  «الفيتو»العلة في 

فااااجاااأناااا وز ر الخاااارجياااة األمير ياااة جو   يري م لع 
األو  الذي على أهبة الغروب لتلااااااااااااارق  انو   ̸د سااااااااااااامبر

ي بتصاار حات قا  فيها 2017شاامس اليوم األو  من العام 
وبما  لااااااااااااااابه النصاااااااااااااااح للرئيس دونالد ترامر إنه  أمل أ  

 أوباما في السياسة الخارجيةا  ستمر إرث
لو أ  هذا اإلرث  ا  سااااااااااااااابيال  من أجل إ جااد حلو  

 عرب كثيرة لقْااااااااااااا ا مظلومة و ير محسااااااااااااوم أمرها لكانا 
ممتنيني ذلااك أننااا عااانيسنااا من وعود حرلاات بهااا سااااااااااااااانوات 
الوال ة األاولى للرئيس باراو أوباما ونكوث لهذي الوعود مع 
بدا ة الوال ة الثانيةي و يس أ  السياسة الخارجية األمير ية 
التي  أخذها جو   يري وز ر الدبلوماسااااااااية األوبامية على 

صااااااااار حات ال عاتقه  انت  ثيرةي إجتماعات وتساااااااااو س وت
تبلااااااااااااااار بأي مردود صيِ ري و انت أحيانا  من النوع الذي 

أسااااااااااااااامع جعجعااة وال أر  »ين بق عليااه القو  اللاااااااااااااااااائع 
 ا«صحينا  

ع األوراق الخا اااة  بدأ  يري  ما رئيساااه في مرحلة جمس
بهماي وسينصرف  ل منهما  ما الذين سبقوهما إلى  تابة 

ات ندو الملااااااااااااار ة في  محاضاااااااااااارات أوالمذ رات أو إلقاء 
 ل منهما وسائر نجوم الحببة األوبامية من الكالم  وسيردد

والمواعظ التي لو  انت أفعاال  وتنريذَا لوعود وهم في دائرة 
القرار لكاااااناااات أفااااادتنااااا  عربا  مااااا ربمااااا  حااااذو أوبااااامااااا 
الااد مقراصي حااذو الااد مقراصي التاااساااااااااااااااع والثالثين الرئيس 

 29ثاء تساااااااااااااااعينيته يوم الثال فاجأنا فيجيمي  ارتر الذي 
تلاااااااااار ن الثاني بدعوة الرئيس أوباما إلى اإلعتراف  ̸نوفمبر

 20بدولة فلساااااااا ين قبل إنصاااااااارافه من البيت األبيض يوم 
 ا2017 انو  الثاني  ̸يناير

كنت »وهنا  صح إستحْارنا للمثل اللعبي المصري 
ار ن أي لماذا لم ترعل ذلك اا «فين  ا خلاااااااااااار لما  نا نج 

نا  عربي  ما حالنا ماضااااااااااااااايا  يوم  نت رئيساااااااااااااااا  قادرا  و 
وحاضاااارا  في أشااااد الحاجة إلى رئيس أمير ي يبادر إلى ما 
دعااا إليااه ومااا وعااد بااه أوبااامااا و اااد  قنعنااا أنااه من الحكااام 
نا  و حر اااااااااااااااو  على تبرئة الذمة  الذين  عتبرو  الوعد ديس

إقتدارهم  األخيرة منبتساااااااااااااااديد هذا الديسن ولو في اللحظة 
إلرث  ير مأساااااااااوف عليه لكي على التساااااااااديدا المهم أ  ا

ينصاااااااااااااااح الوز ر  يري اإلدارة الترامبياااااة باااااالحراااااا  علياااااه 
وت و ريي إذ  يس المحافظة على ثماني ساااااااااااااانوات أوبامية 
عجاف قاساااااايسنا  عرب ومساااااالمين فيها المر بأعلى درجات 
العلقمااة ثم هاااهو العااالم عاادا بْاااااااااااااااع دو ي  عيش تحاات 

يااا هنااالااك كوابيس اإلرهاااب المتنقاال والمتعاادد الاادوافع بح
الذي  رضه تلو ه الدين اإلسالمي  ما هنالك الذي دفعه 
ر تعامال األنظمة إلى أ  يراد بصيغة المنتقم أو المدمر  جوس

ال تمت إلى جوهر الدين الحنيس ونعني  «فروسااية»ناشاارا  
بها ظاهرة اإلنتحار ينا وأدلتنا على ذلك إزهاق روح ساارير 

   محي به الغلااااااااااوة دولة  ا   رتتح معرضاااااااااا  فنيا   مال  أ
الثقيلة الناشاائة عن دور ضااد اإلنسااانية  مارسااه رئيسااه في 
ساااااااااااااااور ااااا و ي ال يبااادو  المناااا ترميز اااا  فاااإ  الرئيس هو 
فالد مير بوتين وأ  ساااااااريري هو الذي إ تاله دو  وجه حق 

اللااااااغر اللاااااااب العلاااااار ني التر ي اللاااااارصي في مكافحة 
في  بهاااذا الرعااال صعناااة أل ن اااال مساااااااااااااااااددا  ميرت  مولود

روسااااااااااياي  لالسااااااااااينار و البوتيني لتحقيق زعامة دولية ثابتة 
 خاره الحدودا

وقباااال أ  يتماااادد التعبير عن الْااااااااااااااايق المختِز  في 
النرو  بتنريذ عمليات إنتحار ة مبغوضااااااااااة شااااااااااهدتسها مد  
وعوا ااااااااااااااام أمير يااااااااة وأوروبيااااااااةي  ااااااااا   بيريس المجتمع 
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 «الريتو»الدوليوأمير ا وروسااااااايا  المساااااااتملكين وبأسااااااالوب 
المحا اااصاااة الدولية على نحو ما هي عليه المحا اااصاااة 
في لبنا  عند تلاااااااااااااااكيل حكومة جديدة و يس تنتهي هذي 
المحا اااااصاااااة إلى أ  الوصن يتحو  إلى  نيمة يتقاسااااامها 

السااااااااياساااااااايي ال  –أي ال ائري  «العمل ال ائسااااااااي»رموز 
 سااااااتحْاااااار  ل منهما األحوا  الناشاااااائة عن الغبن الدولي 

الااااك أرهااااابي أو حتى  ااااا  الااااذي لو أاز اااال لمااااا  ااااا  هناااا
اإلرهاااااب ال يت ور إلى الحااااد الااااذي جعاااال بعض جيول 
األمااة العربيااة تخو  حروبااا  عبثيااةي ولمااا  اااناات هنااالااك 
موجبات لكي يتحو  تنظيم ملاااااااااااتَبه به من حيا النلاااااااااااأة 
والتسااااااااااااااامين الخري إلى أنه بات ال ر دة التي تلتقي القو  

ال تكتري العسااااكر ة في العالم على التصااااو ر نحوهاي  ما 
دولة عظمى مثل روسااااايا على الم اردة الرمز ة على نحو 
ما ترعل دولة عظمى وأقل عظمةي وإنما تتصرف مع دولة 
تعيش ظروفا  قابلة ألي تسااااااااااو ة بين النظام والمنترْااااااااااين 
عليهي تصاااااااار ف الحليس المحتل الذي  ا  يت لع ماضاااااااايا  
إلى موصىء قااادمي فاااإذا باااه ال  جيز هاااذا الحليسي بعااادماااا 

قق إستمالو الموصىءي للنظام الذي إستقدمه إتخاذ قراري ح
الوصنيا وما هو مدعاة لنساااااااااااااااتغراب أ  ذر عة اإلرهاب 
واهية بالنساااااااااااابة إلى الرئيس بوتين الذي إسااااااااااااتعجل النجدة 
اإلحتاللية إلرادة النظام الذي اسااااااااتدعايي وبصاااااااارف النظر 
عما إذ  ا  هذا اإلسااااتدعاء لردع نجدة إحتاللية سااااابقة لم 

مر على النحو المااأمو  ونعني بهااا النجاادة اإليرانيااةي أو تث
أناااه لتجيير الوضاااااااااااااااع إلى دولاااة عظمى وهو أمر لم يلق 
اإلعترا  العملي من سائر الدو  الكبر  أمير ا وبر  انيا 
وفرنسا والصيني ربما أل  هؤالء وقد ضاقوا ذرعا  بعنجهية 
الرئيس بوتين إفترضاااااااااااااوا أ  تساااااااااااااييل هذي العنجهية  كو  

 راق روسااااااااااااااايا البوتينية في الرما  الساااااااااااااااور ة وتحديدا  بإ
الحلبيةي وبصاااااااااارف النظر عما إذا  ا  اإل راق ساااااااااايكو  
على حساااااااااااااب البلاااااااااااار والحجري فْااااااااااااال  عن أ  ما بعد 
اإل راق سااااااايجعل روسااااااايا تغرق في بحر تساااااااديد إلتزامات 
إعادة البناء على نحو حالة الغرق التي ساااتصاااير اللااار ك 

 ر ةي أي النظام اإليرانياالثاني في المأساة السو 
هو العلة بل لعله علة  «الريتو»ما هو جائز قوله إ  

العلاااال أوال  و خرا ي حيااااا تتراااااقم األمور برعاااال تااااداةيااااات 
إساااااتعماله ساااااواء من جانر الوال ات المتحدة إزاء إسااااارائيل 
وهذا زادها عدوانية على العرب ورفْاااا  للحق الرلسااا ينيي 

هو عليه موقرها من  أو من جانر روسااااااااااااااايا على نحو ما
الموضااااااوع السااااااوري حيا نراها ومن خال  إسااااااتمالو حق 

جعلت المحنة الساااااااااور ة تزداد تعقيدا ي  «الريتو»إساااااااااتعما  
وتبعا  لذلك ساااقن علااارات األرواح وتلااار د علااارات األلوف 
وأما الدمار فإنه صا  حتى التراث والمسااااااااااتلاااااااااارى والملذ  

 واألسواق والمدار ا
م باتت محنة اللجوء الساااااوري توأم و وما  روسااااايا  بعد يو 

األمير ي  «الريتو»محنااة اللجوء الرلسااااااااااااااا ينيا و مااا أ  
لمصااالحة إسااارائيل أد  إلى أ  الغْااار والحرما  وقسااااوة 
العيش واإلذال  أساااااس للتمرد على ما هو حا ااااال ثم إلى 
إ  الرفض بات بتراكم السااااااااااانين تربة ينمو فوقها اإلرهابي 

ي  اااايغة تسااااو ة للمحنة الروسااااي إلسااااقاط أ «الريتو»فإ  
السااااااااااور ة لم يتساااااااااابر فقن بتحو ل األزمة اإلحتجاجية في 
ساااااااااااااور ا إلى فواجع وإنما إلى أ  إقتراف اإلرهاب بات في 
نظر أفراد عن إقتناع أو عن تغر ر أو شاااااااحن مصاااااااحوب 
بتصااااااو ر اإلرهاب من خال  زهسق أرواح بحزام ناسااااااد أو 
بإصالق الر اااااااااااااص على نحو ما فعل اللاااااااااااارصي التر ي 

 ̸د سااااااااامبر 19اللااااااااااب مولود ميرت ال ن ال يوم اإلثنين 
الذي أرفق إصالق ر ااااص مسااادساااه  2016كانو  األو  

بعباااارات المبتهج برعلاااهي مساااااااااااااااجال  باااذلاااك الحاااالاااة الثاااانياااة 
تلاااااااار ن  ̸أكتوبر 6الملااااااااابهة التي حدثت في مصاااااااار يوم 

وتمثلت بإستهداف الرئيس أنور السادات من  1981األو  
ة مالزم أو  خالد اإلساااااااااالمبولي الْاااااااااابن المصاااااااااري برتب

والرتبة نرسااااااها لللاااااارصي التر ي مولود  عندما  ا   حترل 
بذ ر  إنتصاااااار على إسااااارائيل حققه الجيش المصاااااري في 
ظاااااال قيااااااادتااااااه ولقي هااااااذا الرعاااااال اإلجرامي من جاااااااناااااار 
اإلساااالمبولي تكر ما  من إيرا  الخمينية التي أصلقت إسااامه 

حساااني مبارو على شاااارع رئيساااي في صهرا  بينما مصااار 
 «توأمه» لأعدمتسه رميا  بالر ااااااااااااااااصي وهذا لم  حصااااااااااااااال 

التر ي أل  زمالءي من رجا  األمن  بد  اإلمسااااااااااااااااو به 
أردوي قتيال  وعلى نحو ما فعل هو بالساارير الروسااي أندر ه 
مه الرئيس بوتيني الم عو  بكبر ائه من  كارلوف الذي  ر 

 عليها «ب ل روسيا»الذي حدثي بإصالق لقر 
 ااال مسااالسااال اإلرهاب الذي نراي يتمدد و ْااارب سااايتوا

هو  «الريتو»في  ل مكا ا وإذا  ا  لن يتم التساااااااااليم بأ  
العلة  و  إستعماله يتم لجهة إذ اء ملاعر الظلم وتحديدا  
في المن قة العربية وشهوات بعض الدو  الكبر  مستملكة 

التي مردود إساااااتعمالها  لااااابه الساااااالح المحرم  الورقةيهذي 
من أنواع اإلرهاب  2017فإننا قد نلاااااااااااااهد في العام  دوليا ي

 ما  لير له شعر الرأ ا
في األ ل من أجل أ  ال تنررد  «الريتو»لقد تم إبتداع 
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إحد  الدو  المسااتمِلكة هذي الورقة بلاان حربا لكن أليس 
الذي ترعله بالذات روساااااااااااااايا بعد أمير ا هو شاااااااااااااان الحرب 

نية وحقوق بصاااااااايغة من التبر رات أو اإلسااااااااتهتار باإلنسااااااااا
 اللعوبا

وحدها المبادرة العربية للساااااااااالم التي  ااااااااادرت بموافقة 
بيروت  الاادور ااة فيإجماااع الاادو  العربيااة عليهااا في القمااة 

هي العاله للعلة التي إسمها  2002 ذار  ̸مار   28يوم 
ولقد    األوا  للتصاااااااااااااااو ت على قرار بوجوب ا «الريتو»

العامة لألمم  إعتمادها حال  في مجلس األمن وفي الجمعية
 كو  هو  «الريتو»وَمن  عتر  أو  ساااااااااااااااتعمال  المتحادةا

عمليا  راعي اإلرهاب ومموله ومدربه و اسااال أدمغة أفراديا 
ونتنياهوااا و ل َمن  قتل نرسااااااا  حر م هللا  «داعش»إرهاب 
 قتسلهاا

 2016)كانون األول(  ديسمبر 24 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 . وجدوهبالخير.ن ل اللبنانيويوم تفاء  
منذ أ  قرر الرئيس سااعد رفيق الحر ري إختراق ما هو 

 لم تعدمساااااتغَرب أو مساااااتهَجن وخره على اللبنانيين الذين 
 ااادورهم تتحمل ذبو  الحالة الساااياساااية اللبنانية بإساااتمرار 
فراغ رئاسااة الجمهور ة ِمن ساايدهاي شاااهرا  صرسح اساام الوز ر 

حا  للرئاسااااةي السااااابق سااااليما  صوني سااااليما  فرنجي ة مرشاااا 
إساااااااتبلااااااار اللبنانيو  بهذا الت ور وتراءلوا بالخير بأمل أ  

  جدويا
اللبناني المساااااااااااااايحي الصااااااااااااااافي النية الخائد على أ  
يبهت منصااااااااار الرئاساااااااااة في حا  إساااااااااتمر الرراغ والعنادي 
إسااتحْاار بينه وبين نرسااه وهو يتأمل في الذي فعله سااعد 

صوبى »م الحر ري قو  السااااااااااااااايد المسااااااااااااااايح عليه الساااااااااااااااال
 ا«للمصلحين بين النا  أولئك هم المقرب و  يوم البيامة

ني الذيواللبناني المسلم  ضاق  دري من تسو س  السا
المحكمة الدولية ومن إنعكاسااات فراغ الرئاسااة األاولى على 
حيو ة الرئاسااااااة الثالثة ورمي الرئيس تمام سااااااالم بملاااااااكل 
ة البلد  اااااااااااااااغيرها و بيرهاي فْاااااااااااااااال  عن إشاااااااااااااااتداد األزم

اإلقتصاااااد ة والمعيلاااايةي إسااااتحْاااار بينه وبين نرسااااه وهو 
يتأمل في الخ وة الجر ئة وإرفاق التأمل يبعض اإلستغراب 

إعلم »و ثير الخلااايةي قو  الرساااو   ااال ى هللا عليه وسااال م 

ر  أ  النصاااار مع الصاااابر والَرَره مع الكرسبي وأ  مع العاسااااس
 ا  « اسرا

أثقلت روحه ولم  كن اللبناني المساااااااااالم اللاااااااااايعي الذي 
الخ وة التي لم  خ ر في باله أنها ستحداث وأنها ستت ور 
وأنها ساااااااات و  وتْاااااااايس المز د من الوقت لرراغ الرئاسااااااااة 
واألزمة اإلقتصااااد ة والمعيلاااية وتنعكس عليه  الما  نرساااية 
بعااد  الم فقاادا  فلااذات أكباااد وأعزاء أارسااااااااااااااالوا مكَرهين ال 

لوقت نرساااااااااه مختار ن إلى حرب عبثية في ساااااااااور اي وفي ا
تصاااااااانيس الخ وة الحزبية هذي بأنها واجر دينياا لم  كن 
اللبناني المساالم اللاايعي الذي نلااير إليه أقل أمال  باهلل من 
نيي مسااااتحْاااارا  في ذلك بعض أقوا   اللبناني المساااالم السااااا

الدهر »اإلمام علي بن أبي صالر رضاااااااااااي هللا عنه ومنها 
تب ر وإذا  يومااا ي يوم لااك و وم عليااكا فااإذا  ااا  لااك فال

ِمن  ر ارات الذنوب العظام إ اثة »و  «كا  عليك فإ اااااابر
 ا«الملهوف والتنفيس عن المكروب

بعد خ وة سااااعد الحر ري المتمثلة ب رح إساااام سااااليما  
فرنجية رئيسا  للجمهور ة أمْى اللبنانيو  الذين نلير إلى 
صير قلوبهم و راء نوا اهم وخوفهم على أ  ينتهي األمر 

أنه على شااااااااااارير التبعثري حدثت الصاااااااااااحوات بالوصن إلى 
 ااااااحوة تلو  ااااااحوة وباتت المحر مات محل التا تصااااااافى 
اإلخوة األعداءا والنت بعض اللااااااااايء قسااااااااااوة التحالراتا 
وعندما صرح ساعد الحر ري إسام العماد ميلاا  عو  رئيساا  
للجمهور ة سااجل بذلك قدرته  العر سااياسااي يتقن أ ااو  

 ستراتيجيااللعبة بلقيسها التكتيكي واإل
على قاعدة َمن يتراء  بالخير  جدي حقق تراا  ساااااااااعد 
رفيق الحر ري مبتغايا وهنا رأينا في الملااااااااهد السااااااااياسااااااااي 
صيس الرئيس اللاااااااااااااهيد رفيق الحر ري و يس أنه من أجل 
قْاية وصن وإساتقرار شاعر  ا   ساجل إنحناءات مؤلمةي 
لكنها ما دامت تابقي البلد في دائرة ال مأنينة والساااااااااااااااالمة 
معيليا  وإقتصاد ا  وعالقات صيبة ومتوازنة مع الجميع فإ  

 تحم ل األلم يهو  أمام تلك ال مأنينة والسالمةا
لم  عد  رساااااااي الرئاساااااااة مساااااااكونا  بالرراغ المهينا بات 
هنالك َمن  جلس على  رساااااااااااي الرئاساااااااااااة محروفا  بإلتراف 
حوله  ير مساااااااااابوقا الحليس التليد الذي ال  ساااااااااات يع أ  

والحليس الجااادياااد ال  مكناااه فاااك اإلرتبااااط باااها يتخلى عناااه 
و بار اللاااااااااأ  العربي والدولي يؤازرو  و ترهمو  و هنئو  
أبرزهم من الساااااااعود ة في شاااااااخص األمير خالد الفيصااااااال 
الذي  مثِ ل  اااارتيسن ذات تميزي  اااارة أمير مكة بما  عنيه 
روحيا  هذا اإلسااااااام لمليار ونصاااااااد المليار مسااااااالم و ااااااارة 
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اللاااااااااار ريسن الملك ساااااااااالما  بن  مسااااااااااتلااااااااااار خادم الحرميسن
عبدالعز ز المتعاصد مع الوصن المحساااااااود الدائر الرعا ة 
له الملاااااااااااااااغو  البا  عليهاا هذا إلى أ  األمير خالد هو 
ثالا أبناء الملك فيصل بن عبد العز ز الذي صالما أع ى 
لبنااا  في الزمن الغااابر إهتمااامااا  ِمن على المنااابر الاادوليااةي 

ر األ ن وأخو ال ير الِذ س سااااااااااس مير سااااااااااعود الذي  ا  عند حا
م أفْاااال ملااااهد  ظن عمه الملك فهد صي ر هللا ثراي في رسااااس
دبلوماسااي وسااياسااي لصاايغة العيش السااياسااي اللبناني بين 
الذين تقاصروا إلى ال ائد على خالف وعادوا على وفاق 
مكل لين بإتراق لم وال تغادر يوما  حمايته من الساااااااااياسااااااااايين 

 الحكم السعوديا أهل «أجندة»المتالعبين 
وعلى قاعدة َمن يتراء  بالخير  جدي أمكن تلاااااااااااااااكيل 
ل باااالهموم  حكوماااة واساااااااااااااااعاااة جااادا  على حجم لبناااا  المثقاااَ
والديو  والتناقْااااااااااااات المْااااااااااااافة والمرِهقة الناشاااااااااااائة عن 
ها  لمليو  ونصد المليو   اإلستْافة التي ال مجا  لصدِ 

رة  حزب » لساااااااوري مساااااااتجير ن  قابلها ملاااااااار ة  ير مبر 
في األزمة الساااااااااااور ة سااااااااااايخره في نها ة األمر منها  «هللا

معاد ا   بملاااااااعر متراوتة الغْاااااار خمسااااااة علاااااار مليو  
ني إعتبرهم أهدافا  وليسااوا جيرانا  تسااتوجر أ ااو   سااوري سااا
الجيرة إحترام خياراتهم في الحد األقصاااااااااااااااى وعدم التحرل 
بهم في حا   ا  اإلحترام متصااااااال  بتعقيدات خاره األاخوة 

 يةاالعرب
لكن الحكومة الرْااااااااااااااراضااااااااااااااة حالة عابرة وهي بمثابة 
ترو ض وتساااااااااديد ديو  ساااااااااياساااااااااية أو هي سااااااااالرة لدائنين 
محتملين عندما تجري اإلنتخابات البرلمانية في ربيع العام 

ا وإلى ذلك إ  الحكومة الرْراضة إختبار للقدرات 2017
بمعنى إختصااااااار متاعر النا  التي تراكمت و ادت تدفع 

الياأ  في أعلى درجااتاه من السااااااااااااااايااسااااااااااااااااة  باالمواصن إلى
 والسياسيينا

ثمة ما يوجر ت و ر ما أمكن إنجازي لجهة ملء فراغ 
الرئاساااااااااااااااة األاولى والتوافق على حكومة  اعتبر خلو بيانها 
الوزاري من ثالثياااة اللاااااااااااااااعااار والجيش والمقااااوماااة بمثااااباااة 
إنساااجام مع الساااعي الذي بدأي ساااعد الحر ري وأو ااال البلد 

يه حتى ال ا وحتى إذا  ا  خلو البيا  إلى ما و ااااااااااال إل
من تلك الثالثية أشاابه بعدم إسااتعما  أمير ا األوبامية التي 

ضااااااااد قرار أجازي  «الريتو»قاربت شاااااااامسااااااااها على الغروب 
مجلس األمن و  الر إسرائيل بوقد اإلستي ا ي وإكترائها 
باإلمتناع عن التصو ت و و الهما خلو البيا  من الثالثية 

  أمير ا الريتو حدثا في يوم واحد ي إال  أ  وعدم إسااااااااااااتعما

التمسااااك بهذي العبارة  ا  ساااايبدو موضااااع إسااااتغرابي فهي 
 ااااايغت وتكرسااااات يوم  انت المقاومة تساااااتهدف إسااااارائيل 
لكن الهادف  ماا المرهوم إنتفياا بعادماا بااتات هاذي المقااومة 
تقاتل سااااااااور ين عربا  ومساااااااالمين في مناصق داخل سااااااااور ا 

للبيام بعمليات في دو  عربيةي واليمن وتدرب عنا ااااااااااااااار 
شاااأنها في ذلك شاااأ  روسااايا بوتين التي جاءت  اااد قة ثم 
إنتهت ضا  ة على  احر القرار لجهة تحقيق هدنه أو 
إسااااااااااتمرار المواجهة ولجهة حرسظ األمن في شااااااااااوارع مدينة 
حلاار بواسااااااااااااااا ااة شااااااااااااااارصااة رو  على نحو ِحرسظ الجنود 

النصاااااد  للبنا  في «النجدة الساااااور ة»الساااااور ين في زمن 
الثاني من السااااابعينات و يس بات ِحرسظ األمن حالة هيمنة 
بالكاملالعل وعسى  عيد الرئيس بوتين حساباته في ضوء 
ساااقوط صائرة الترفيه في البحر األساااود علاااية عيد الميالد 
بعااد حااادثااة  إ تيااا  ساااااااااااااااريري لااد  تر ياااي و ااأنمااا الحااادثااة 

رصة المحزنة لل ائرة التي  ا  من ضااااااااحا اها جنرا  اللاااااااا
إ اااهااا  اااناات بمثااابااة لراات إنتباااي للرئيس بوتين الااذي صااالمااا 
صرح نرساااااااااااه  مسااااااااااايحي مؤمني بأ   ااااااااااااحر الميالد ال 
يرتْااااااااااي وال  غرر أ  تتم حرالت ترفيه ل يار ن أمْااااااااااوا 
بْاعة أشاهر يرمو  بالصاوار   مناصق في بلد ال  ساتحق 
شاااااااااااااااعبه هذا اإليذاء من رئيساااااااااااااااهما وفي بادرته الترفيهية 

اللاااجعا  هذي بدا الرئيس بوتين  م أنه إزداد ل يار ه  ير 
في  أنهااا جوهرةشاااااااااااااااموخااا  متصاااااااااااااااورا  بتوهم فاااجعااة حلاار 

ملروعه البيصري متناسيا  قو  السيد المسيح عليه السالم 
الحكماااة تعمر في قلااار المتواضاااااااااااااااع وال تعمر في قلااار »

إلى السقد المتكبر الجبارا ألم تعلموا أنه َمن شم  برأسه 
ساتظل تحته وأكنهي و ذلك إأساه عنه ن خرض بر شاجهي ومَ 

إ   .ن تواضاااااااااااع م رفعهن لم يتواضاااااااااااع م خرْاااااااااااه ومَ مَ 
الحر ق ليقع في البيت الواحد فال يزا  ينتقل من بيت إلى 

ثم هااال أ  ال ياااار ن ا «بيااات حتى تحترق بيوت  ثيرةااا
الااااذين أرهقهم القااااذف المتوا اااااااااااااااااال في صلعاااااتهم الجو اااة 

دة دافئة يتخللها الرقص  سااااااتحقو  إحتراالت ترفيه في قاع
ورمي أكواب الرود ااااا  وبااااا  بعااااد  وبي فيمااااا على أر  
حلر وجوارها وفي مناصق أاخر  بعيدة ألوف من النساااااااااااء 
والمسااااااااانين واألصرا  الجياع والعاراة والمرضاااااااااى  ما هنالك 
مواكر دفسن أبر اء ماتوا من الرعر أو الر اااااص أو شاااادة 

وأل  القصاااد الروساااي  البرد أو أل  األصباء باتوا بال دواء
 دمر  ل شيء حتى المستلفياتا

يبقى القو  إ  ظروفا  موضاااااااااااااااوةية توجر بلوغ الخير 
الذي بدأي منتهايا من هذي الظروف أ  الرئيس ميلاااااااااااااااا  
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ا أو  ل أو تر اااا  عو  في التي الااااذي ال تحتماااال أي تمهاااا 
تأجيلا وأ  الرئيس ساااااااااااااااعد الحر ري ليس رئيس الحكومة 

ه بات رقما  أساااااساااايا  في تر يبة الحكم للمرة األاولىي ذلك أن
في لبنا  مبتكرا  الصاااااايغ المتقنة في ساااااااعة اللاااااادة لألزمة 
الساااااااااااياسااااااااااايةا وأ  الرئيس نبيه بري بات م البا  بأ  يتقدم 
رجل الدولة في شااااااااااااااخصااااااااااااااه على رجل ال ائرة وهو بهذا 

حزب » ليهد ء من روع السيد حسن نصرهللا األمين العام 
د من سااااااااااور ا و عمل على ترميم و ساااااااااااعدي لكي  عو  «هللا

ثالث سااااااااااااااانوات من التدخل في ما ال  عني ال ائرة جزئيا  
ولبنا  بالكاملا ومثل هذي المسااااااعدة ربما تلقى اإل اااااغاء 
ذلاك أ  مثلاا البحاا عن خروه  ير مثخن باالخجال من 
ار  سااور ا وبوتينا أردو ا ا روحاني  لم  لاامل الرئيس بلاا 

حد ذاتها حيثية إلستعادة  وهذي فيا «حزب هللا»األسد وال 
الذين زاه بهم  ما إلسااااااااااتعادة النأي بالنرس والتبصاااااااااار في 

 المصائر والعواقرا وهللا المعينا

 2016)كانون األول(  ديسمبر 29 -« الشرق األوسط»صحيفة 
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 «العلنية اإلعالمية»لبنان 
 «السرية المصرفية»و

 انو  األو   من  ̸مبرد س 31مع اليوم األخيروالسبت 
الذي حدث فيه أكثر من أعجوبة وملء الررغ  2016العام 

الرئاساااااااااااااااي في لبنا   وأكثر من مراجأة وأوباما يترلسااااااااااااااان 
بعض اللاايء فيتأهر ترامر ليتصااهين بمقدار  وأكثر من 

البوتيني اإلضاااا راري  -إنرراجة وبعض التوافق األردو اني
وهذا على سااااابيل  للمباشااااارة بإنجاز حل للراجعة الساااااور ة ي

المثا  ال الحصرااا مع اليوم األخير من العام الذي على 
جوانااار أ ااااماااه أار ق من الااادم العربي ماااا  مأل علااااااااااااااارات 

الصااااااااحيرة  »الساااااااارير»البراميلي  اااااااادر العدد األخير من 
من جهة الحْاااااااااااااااور  «النهار»اليومية التوأم لصاااااااااااااااحيرة 

 من جهة الخن الثالاا «اللواء»اإلعالمي المؤثر و 
د ناشاااااااارها ورئيس تحر رها  لم تأِت الخ وة بغته فلقد مه 

صال  ساااااااالما  لذلك منذ بْااااااااع ساااااااانوات وبذ  الكثير من 
الساااعي لترادي إسااادا  الساااتارةي لكن جرعات العاله  انت 
دو  دقة الوضاااااع الذي تعيلاااااه الصاااااحيرة وبات ال بد من 

هو  13551أ   كو  العااااادد  المؤلمي وهوإتخااااااذ القرار 
اإل ااااااااادار الثالثة واألربعينا وهذا ما األخير من سااااااااانوات 

أعلنه  قرار نهائي أمام زمالئه في الصااااااااااحيرة يوم الجمعة 
 ا2016د سمبر  9

وعلى مد  أسابيع  ا  الناشر صال  سلما  يتأمل في 
 اااااااايا ة الخ وة المؤلمة بأحاساااااااايس الصااااااااحافي والكاتر 
الذي  ابد صوا  ساااااااااتة عقود وبقي الصاااااااااحافي فيه متقدما  

ما بقي صال  ساااااالما  المحلل السااااااياسااااااي على الناشااااااري  
الكاتر متقدما  على منصااااااااااااااار رئيس التحر را وهكذا  ا  

واحدا  من  و بة  «الساااارير»صوا  ثالث وأربعين ساااانة من 
من الزمالء وواحدا  من  و باة من الكاتاابا وفي ظل هذي 

مساااحات من اللاادة ساابقت  «الساارير»األجواء عبرت قافلة 
 تارةاببْع سنوات قرار إسدا  الس

ورئيس تحر رها وقسد أ دار  «السرير»أ   قرر ناشر 
الصاااحيرة وهي في القمة هو األمر الالفتا وهذا  عني أ  
مساااااااؤولية اإل قاف تتوزع على أكثر من صرف لعل أهمهاي 
إلى جانر حيو ة الرْااااااائياتي إجتياح إبتكارات التوا اااااال 
 المعلوماتية على أنواعهاا  ما تتحمل جزءا  من المسااااااؤولية
شاااااار ات اإلعال  التي لم تكن محقة في سااااااياسااااااة تعامالها 

لار فيهالذي  خصااااااو ااااااية بالغة الخلااااااونة في التعاملا  َتغس

وهيي هذي اللااااااااااااااار اتي لو إعتمدت قاعدة األرقام والتأثير 
وليس الهو  لكانت تنبهت إلى أمر أسااااااااااااااااساااااااااااااااي وهو أ  
شاااااااااااار ات اإلعال  ازدهرت من المنا  اإلعالمي المتنوعي 

الذي ما زالت تعيلاااااه يتصااااال بأ  الصاااااحافة  وأ  إزدهارها
إحد  الرموزي هي أحد  «السرير»اللبنانية ذات التأثيري و 

أضالع الصيغة اللبنانيةا بل إننا ز ادة في التوضيح نقو  
إ  لبنا  عال على مد  نصااااااااااااااد قر  مْااااااااااااااى إزدهارا  

وورقة  «المصااااااااااارفية السااااااااااار ة»بسااااااااااابر ورقتيسن هما ورقة 
ني بذلك التنوع اإلعالمي والمنا  ونع «اإلعالمية العلنية»

د في الصاااااااااااااحد المتعددة  الرحر الذي  عيلاااااااااااااه و تجسااااااااااااا 
الملاااااااااااااااربا وفي ظل هاتيسن الورقتيسن إنتعلاااااااااااااات األحوا  
اللبنانية ماليا  وإكتنز المصاااااااارف المر زي ودائع وتحو الت 
وحققت الحياة المصاااااارفية عموما  نموا  لم يتحقق في معظم 

تكاثار المصاااااااااااااااارف وظاهرة  دو  األمةا ودليلنا على ذلك
إفتتاح الرروع لها على مساااااااااتو  الوصني بل إننا حتى نر  
في  ل حي من العا اااااااامة بيروت وبعض المد  والبلدات 
الرئيسااااية أكثر من فرع واحد لكل من هذي المصااااارف دو  

لما  ا  لهذا  «الساااااااار ة المصاااااااارفية»إسااااااااتثناءا ولوال ورقة 
العلنيااة »ة التوأم اإلزدهااار أ   حااداث و تعزز بوجود الورقاا

وما نقصاااااادي بالعلنية هو رحابة الرْاااااااء عدا ا «اإلعالمية
ما ال تتيساااااااااااااار قراءته في   قرأ العربياسااااااااااااااتثناءات وبذلك 

 ااحد ملتزمةا و ثيرا  ما  انت تلك الرحابة الملااار إليها 
من عواماال الحرص على اإلكثااار من الز ااارات إلى لبنااا  

 ثم بعد ذلك اإلستثمار فيها
 «الساااااارير»ي أ  إساااااادا  السااااااتارة لصااااااحيرة وفي تقدير 

 السااار ة»سااايمهد أمام المز د من اإلساااداالت وتصااابح ورقة 
 مثل ورقة التوت برقدا  َمن  لد أزرهاا «المصرفية

في إستمرار  انت الصحافة اللبنانية ورقة ذات ِحبر سنا 
بعض الحبر  ا ري و ا مئن وبعض الحبر يتساااااااااااااااباااااااار 

ائما  معاَلجاتا ومع بأزماتا لكن مع ذلك  انت هنالك د
كاااناات  ثيرة الحاادة في بعض معاااَلجاااتهااا  «السااااااااااااااارير»أ  

وذهبت أحيانا  إلى شااااااااااااااااصىء المعاداة مقابل التعتيم على 
تنظيرات الجالسااااااااين على الْاااااااارة األاخر  من اللاااااااااصىء 
الخليجيي و انت بذلك في حالة هجر للموضوةيةي إال  أ  

أ القائم معالجة هذا الجنوح ليسااااااااااات مساااااااااااتحيلةا وعندما بد
باألعما  الساااعودي وليد بخاري ز ارة مجاملة جزئية للبنا  
نا أ  هذي الجولة لن تكو  جزئية وأنها  الصااحافي ي إفترضااس
إشااارة تسااتكمل إشااارات سااابقة ومتالحقة بدأت بإسااتحْااار 
تراث المسيحي أمين الر حاني تالها إستنرار ثقافي ألحوا  
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ذهبي اللبناني وفي اللغة العربية على أ   كو  التالقي الم
خ وة نوةية  2017يناير  17رحاب البيت السااااعودي يوم 

تتقدم  ما الثقافة والتراث على ضجيج السياسةي خصو ا  
وقد بدأت أ ااااوات هذا الْااااجيج بعد ملء الرراغ الرئاسااااي 
وتصاااااااو ر مساااااااار الرئاساااااااة الثالثة تخرت بالتدره على أ  

ح هذي المرة في ضااااوء الز ارة ال دس تي ساااايقوم بها تعاود الصاااا 
الرئيس ميلاااااااااااا  عو  إلى الر ا  وتكو  في جانر منها 
تهنئة لخادم الحرميسن اللر ريسن الملك سلما  بن عبدالعز ز 

  والتأمل في خ وات 2017ا 1.1بالذ ر  الثانية للبيعة و
مساااااااااااؤوال   119وبإمتياز وإنجازات حدثت و انت قياساااااااااااية 

عود ة للتلااااااور عربيا  ودوليا  على مساااااتو  القمة زاروا السااااا
مع الملك سااااااااااااااالما ي  ما أنه قام بز ارات من أجل توحيد 
الصد العربي شملت أمير ا ومصر وتر يا ودو  الخليجا 

 اإلماراتي ق ري البحر ني الكو ت ا
قااد نجااد َمن  قو  إ  صال  سااااااااااااااالمااا  بااالغ في الحاادة 

من أ  تؤدي  «السااااااااااااااارير»الثور ة وأ  هذي الحدة حرمت 
تجاهها وتتر ها تقرر اإلنصااراف  شاار ات اإلعال  الواجر

من الميااادا ا ومثااال هااذا القو  منقوص اإلقنااااعي ذلااك أ  
الذين ال  ااوت »ليسااوا فقن  «الساارير»الذين  انوا  قرأو  

لها يذهر اإلعال   «لهم وإنما أ ْاااااا  اللااااارائح التي من أجس
صائعا ي وذلك أل  هذي اللرائح حر صة على أ  تقد على 

الذي ر م ثور ته أو مذهبية  «الساااااااارير»مسااااااااارات جمهور 
بعض مْامين الكتابات من مقاالت وتحليالت ال تنقصه 
رغبااااة اإلساااااااااااااااتمتاااااع بمباااااهج الحياااااة وإقتناااااء المنتوجااااات 

 والمستحْرات على أنواعهاا
وإلى ذلااااك ثمااااة ملمح من مالمح دواعي اإلساااااااااااااااتقرار 

وهي أنه  «السرير»الركري أمكن صال  سلما  تحبيقه في 
الثور ين الكثيري  ترو ض»يؤدي وهو  تعو ْااااا  عن دور لم

ي نراي أقااام على بعض أعماادة «الحاادة وأحيااانااا  التعصاااااااااااااااار
الصاااااااحيرة ساااااااقرا  أل اااااااحاب األفكار الثور ةي الحادة بوجه 
ع شملهم بعدما لم تعد هنالك  خاصا و رضه من ذلك جمس
المنابر التي تسااااااااااتقبل  تاباتهما هنا  انت مهمة الترو ض 

اإلقتصار على اإلستْافةي  من جانبه ضرور ة وليس فقن
خصاااااو اااااا  أنه  قد على  ااااايغة نوةية إعتمدها  اااااد قه 

  «األهرام»وراةيه المعنوي األستاذ محمد حسنين هيكل في 
وتصلاح إقتباسا  لهاا وتتمثل الصيغة في أ  األستاذ هيكل 
إبتكر للنخبة من المركر ن والكت اب المار ساايين المصاار ين 

وبذلك باتوا  «األهرام»بنى منبرا  خا اااااااااااااااا  بهم مقري في م
قر بين من خن عبدالنا را والمنبر  ا  مجلة مستقلة في 

ترااد اا   «األهرام»قلار المبنى إنماا ليس على  ااااااااااااااارحاات 
لتلاااااو لاااااات محتملة الحدوث على التوجه النا اااااريا هذا 

التي أو اال هيكاال رئاااسااااااااااااااااة  «ال ليعااة»المنبر هي مجلااة 
ر المستنير في تحر رها إلى ل ري الخولي أحد رموز اليسا

 المحروسة مصرا
على ر م القرار اإلضاااااا راري بإساااااادا  السااااااتارة وإنهاء 

ي إال أ  صال  سلما ي الذي  ابد مثل قلة «السرير»حببة 
ثالثة وأربعين  «الساااااااااااارير» بمن المكابدين لكي  صاااااااااااامد 

عاما ي إتخذ القرار في لحظة رافعا  من  مناي اإل ااااااااااااااابعيسن 
ولم يرفع اليديسن والسااااااااااااعديسن  اللذيسن يليا  اإلبهام  ساااااااااااارا ي

 إستسالما ا
وتكرارا  إ  بعض مالمح إزدهااااااااار لبنااااااااا   اااااااااناااااااات  

العلنية »وورقة  «السااااااااااااااار ة المصااااااااااااااارفية»بالورقتيسنا ورقة 
وهااااا هي العلنيااااة تباااادأ الخ وة األاولى على ا «اإلعالميااااة

 قد« الساااااااااااارير»صر ق التواريا وثمة  ااااااااااااحد أاخر  بعد 
و  بعض الذ ر ات تخ و الخ وة نرسااااااااااهاا ولن تبقى ساااااااااا

الجميلة والملااااعر الحز نةااا ومئات الصاااحافيين والكاتاب 
الذين ال منبر لهم حالهم ِمن حا  ماليين من العرب الذين 

 ال  وت لهما
 2017)كانون الثاني(  يناير 5 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 أمثولة سودانية للبنان المستبِشر نفطاً 
ر الذهر األسااااااااااود ِمن قبل أ  يدخل السااااااااااودا  عصاااااااااا

و ساابق األ اارر الرنا  الراقد منتِظرا  َمن  اخرجه من باصن 
األر ي  ما أنواع من المعاد  ذات صابع إساااااااااااااااتراتيجيي 
واكبتا بدءا  من منتصاااااد الساااااتينات أحوا  هذا البلد الذي 
كأنه القارة الساااااادساااااة التائهة عن شااااابيقاتها الخمسا  انت 

ى  ل لساااااا  وعلى األحوا  هانئة و ا  الحمد واللاااااكر عل
 ا «الصبر مرتاح الرره»قاعدة 

وعلى ر م إذ اء شااارارات التمرد في الخا ااارة الجنوبية 
من وصن المليو  مياااال مربع الااااذي ال تتجاااااوز ال رقااااات 
المر ااااااوفة فيه حتى م لع السااااااتينات مئة  يلومتر مربعي 
فإنه  ا  متماساااااااااااااااكا   حاو  بنجدات النرن من اللااااااااااااااابيقة 

ي المملكاة العربياة الساااااااااااااااعود ةي الملاااااااااااااااااصئاة بحري األحمر
وتحو الت المغتربين العاااااملين في المملكااااة ودو  الخليج 
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وهم حوالى ثالثة مالييني معالجة الوضااااااااااااع اإلقتصااااااااااااادي 
والمعيلاااااااااااااااي في حااادود الممكنا وأماااا العاااائاااد من الق ن 
والساااااااامساااااااام والصاااااااامغ المر وبة دوليا  فبالكاد  كري لتأمين 

الجيش بااالقاادرات مت لبااات الجااامعااات والماادار  وتاادةيم 
وتاااااأمين األدو اااااة والمعااااادات التي تحتااااااجهاااااا الملاااااااااااااااااااافي 

 والمستو راتا
بين الحين والخر  اااناات حر ااة التنقاال ترتبااك عناادمااا 
يتأخر و ااااااو  النجدة النر يةا وبين موساااااام ومواساااااام  ا  
الع ش يتحو  إلى ما هو أكثر من أزمة تسااااتوجر إعال  

ك أ  في صوار ءا ومثل هذا األمر  ا  يثير الدهلاااااااااااة ذل
الساودا  نيليسن بد  نهر النيل الواحدي النيل األبيض والنيل 
األزرقي فيما هنالك في مصر نيل واحد ومع ذلك ال أزمة 
ع شا لكن الملاااكلة على نحو ما أوضاااح لي األمر ذات 
لقاااء بااه الرئيس والراحاال  جعرر نميري خال  تعبيري عن 
هذي الدهلااااااااة هي أ  السااااااااكا  في مصاااااااار يتجمعو  على 

ر ن ضاااااايِ ق حو  ضاااااارتيس نيلهم بينما في السااااااودا  هذا شاااااا
الكيا  اللاااااسااااع ينتلاااار بعض النا  في مناصق قر بة من 
النهري والكاثر يتمر زو  في منااااااصق ناااااائياااااةا وهؤالء هم 
الااذين يتااأذو  من الع ش وتتحو  ملاااااااااااااااكلتهم إلى عاارء 
على الاااادولااااة التي واجبهااااا توفير المياااااي لهما وحيااااا أ  

قليلة وهنالك في الوقت نرسااه شااح في ال رقات المر ااوفة 
مسااااااااألة النرن فإ  الع ش  صاااااااابح  اااااااارخة إسااااااااتغاثة في 
البدا ة ومأساااة بعد ذلك تصااير الزرع والْاارعاا و ثيرا  ما 

  قْي أفراد من الع شا
هذا الملاااااهد المأسااااااوي بدأ يتبد  خ وة تلي خ وة مع 

عناااادمااااا باااادأ حااااديااااا النرن جزءا  من  1975حلو  العااااام 
سااودانيةي أي جلسااات التباساان في أحوا  العباد الَوَنسااات ال

والبالدا ولمجرد أ   اااااااااااااااااارت شااااااااااااااار اااة النرن األمير ياااة 
السااااااب اقة َصَبقا  على مائدة  ل بيت إلى جانر  «شاااااايررو  »

َصَبق الكسااااااااااااااار  و يري من إبتكارات األصاير البساااااااااااااااي ة 
واللاااااااااااهيةي وذلك بهمة الد تور شااااااااااار س التهامي نساااااااااااير 

اإلحااااصاااة بعاااالم النرن إقليمياااا  المهاااديين وأو  وز ر  اااامااال 
ودوليا ي باتت األحالم هي التي تراود الخواصرا فاللااااااااااااار ة 
ألنهااا أمير يااة تكتساااااااااااااااار ثقااة ملحوظااةا وألنهااا  ااذلااك فااإ  
البار بئرا  تلو أاخر  سااتترجر نر ا  وهذا  عني أ  علاارات 
رها ومئات الملااار ع سااتقام  األلوف من ال رقات ساايتم ر ااس

المتواضع في  وسيتحو  السوق دره وستنحسر الب الة بالت
قلر العا اااااامة المثلثة وذلك السااااااوق في أم درما  إلى ما 
 لااااابه أساااااواق القاهرة التي تبهر الساااااودانيين والساااااودانيات 

عند ز ارة مصري وأسواق مد  جدة والر ا  والكو ت وأبو 
ظبي والدوحة حيا األلوف من الساااااااااااااودانيين العاملين في 

م في الساااااااااااااااودا  أي رونق هي هذي المد  يروو  لعائالته
عليااه أساااااااااااااااواق ومتاااجر تلااك المااد ا وإلى ذلااك فااإ  النرن 
ساااااايحل أزمة التنقل مع إزد اد عدد الساااااايارات واللاااااااحنات 
هناو ولن  كو  هنالك شاااح بعد ال  وإنما مح ات تزو د 
النرن موجودة في معظم أحيااااء العاااا اااااااااااااااماااة ثم البلااادات 

جرة معاكساااااااااااة الرئيسااااااااااايةا وإلى ذلك وربما هو األهم إ  ه
ستحدث وسيعود األلوف من السودانيين المهاجر ن ما دام 

 سودانهم بات نر يا اا أو إنه على صر ق التنقيرا
ب بيعة الحا  ساااا  لعاب شااار ات نرن عالمية فرنساااية 
و ناااد اااة وأمير ياااة وتقااادمااات بعرو  مغر اااة من أجااال أ  
تحظى بااااالحرر في بعض المناااااصقا و ااااا  الصاااااااااااااااينيو  

لتاااالي األكثر قبوال ي وسااااااااااااااابق إقتحاااامهم األكثر جاااد اااة وباااا
الميدا  أ   اااااين ماوتساااااي تونغ  انت ساااااخية بمقدار مع 

الرد رة  «قاعة الصاااااااااااداقة»الرئيس نميري حيا عم رت له 
من حياااا فعااااليتهاااا وإقااااماااة رئيس البالد فيهاااا للقصااااااااااااااار 

أهدت السااااودا  تلااااييد  الصااااين الماو ةالجمهوريا  ما أ  
على الصاااااااعيد الصاااااااحي فإ  مبنى البرلما  وتجهيزيا وأما 

ال ر الصااااايني دخل الساااااودا  وإساااااتقر وبات العاله عن 
ضاااااها  صر ق الوخز باإلبرة منتلااااارا  في صو  الساااااودا  وعرس
وبصااااااااااارف النظر عما إذا  انت هذي األر حية الماو ة هي 
ل من جانر ماوتسااااااااااااااي تونغ الذي الحظ عندما زاري  رد ِفعس

حااااديثااااه  نميري في بكين أنااااه أو  رئيس أجنبي يردد في
أو أنها نوع من  «الكتاب األحمر»الكثير من مْاااااااااااااامين 

به الحزب اللاااااايوعي السااااااوداني  المكافأة لنميري على ضاااااارس
المحلق في الرْاااء السااوفياتي أشااد ضااربةي إال  أنها  انت 
تمهيااد لموصىء قاادم ثااابتااة في البلااد ذي األهميتيسنا بوابااة 

ى العالم العرب على أفر بيا وصر ق أفر بيا اإلساااااتراتيجي إل
العربيا ولقد تبي ن أ  الصااااااين تت لع بلااااااوق إلى موصىء 
القدم الملااااااار إليهي و انت شاااااار ات النرن الصااااااينية  ثيرة 

فناادق »التباااهي بااأ  مقرهااا الرئيساااااااااااااااي في الخرصوم  ااا  
الم ل على النيل والذي  كتسااار أهمية تار خية  «الساااودا 

 كونه المقر الذي إساااتْااااف فيه ساااودا  الثنائي اساااماعيل
 29محمااااااد أحمااااااد محجوب في الخرصوم يوم  -األزهري 

المؤتمر األهم في تااااااار   القمم  1967 ب  ̸أ سااااااااااااااا س
العربيةااا مؤتمر الالءات الثالثة ومساااااااااعدة عبدالنا اااااااار 

حز را   ̸لَتجاااااواز  بوة العمر هز مااااة الخااااامس من يونيو 
سااااااااااااااانة على تلك القمة بدءا   28ا وهكذا بعد مرور 1967
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نر  الوجوي الصاااااااااااااااينياااة من خبراء  بتناااا 1995من العاااام 
ومسااااااتلااااااار ن ومهندسااااااين  حلو  في  رف وقاعات فندق 
الساااااااااااااااودا  الااذي حاال فيهااا خال  إنعقاااد تلااك القمااة ملوو 

 وراساء ذلك الزمن العربي التْامنيا
قوبلت الهجمة الصاااااااااااينية على الساااااااااااودا  بعدم إرتياح 
اإلدارة األمير ية وبدأ دينا اااااااااااااااورات  اااااااااااااااناعة النرن في 

المتحدة  حيكو  التحرشاااااااااااااااات التي تْاااااااااااااااع حدا   الوال ات
للمااااو اااة وحلرااااء مااااوتساااااااااااااااي تونغ الاااذين  خ  و  لجعاال 
الساااااااااودا  منصاااااااااة إن القهم في  ل اإلتجاهات اإلقليميةا 
هنا بدأت مالمح تحريز الجنوبيين الذين فقدوا رمز تمردهم 
جو  قرنق على أ   كثروا الساااااااااااااااعي من أجل إنرصاااااااااااااااا  

دة دولتهما ولقيت بلااااااااااائر الجنوب مع التعهد لهم بمساااااااااااع
وجود النرن في مناصق جنوبية أفْااااااااااااااال تلاااااااااااااااجيع للقادة 
الجنوبيين الذين  لاااااااااار و  في النظام الذي يترأساااااااااه عمر 
حسااااااااان البلاااااااااير حيا نائر الرئيس هو سااااااااايلراكيروخليرة 
قرنق  ووزارة الخارجية في عهدة جنوبي فْاااااااااااااااال  عن أ  

لي منا اااااااار أاخر  في الحكومة وفي الجيش واألمن الداخ
المغر ة أ ر القادة  «كوتا» ل لغلها جنوبيو ا ور م هذي ا

الجنوبيو  وتحت تأثير اللااااااااااحن المتعدد األنواع على أنهم 
 ير دو  دولتهم المستقلةا

وفي يوم ال مثيل لمأساااااااااو ته في تار   األمة إنلاااااااا ر 
السااااااودا  إثنيسني وضاااااامن ملااااااروةية إسااااااترتاء على تقر ر 

امل الذي تم التوقيع عليه المصاااير أفرزي إتراق الساااالم اللااا
 9ا ور م أ  نتيجة اإلسااااااترتاء الذي أاجري يوم 2005عام 
في المئة إال   99 انت حوالى  2011 انو  الثاني  ̸يناير

أ  حا  جنوبيي السااودا  في إصار اللااراكة والمحا ااصااة 
ضاااااااااااامن الكيا  الواحد  انت أكثر إسااااااااااااتقرارا ا ولكنه النرن 

شااااابه القارة ينلااااا ر إثنيسن  الذي جعل الساااااودا  هذا الكيا 
و حدث ما هو أقرب إلى ال الق بالتراضاااااي ما دام صالر 
ال الق موعودا   ماااا المرتْاااااااااااااااي ال الق بخيرات النرني 
والتي من دو   إنلااااااااااااااا ار الكيا  إثنيسن وقيام الدولة ذات 

 لن  كو  هنالك نرن وال َمن ينر و ا 193الرقم 
في الحكم لو  ا  هناو إساااتقرار في الساااودا  وشاااراكة 

تع ي  ل ذي شااااااااااأ  حقهي وإنصااااااااااراف عن الصااااااااااراعات 
الساااااياساااااية والحزبية والمغامرات اإلنقالبية والوالء المخلص 

بلد المليو  ميل مربع ذو النهر سن خير أرٍ   للوصن لكا 
لنساااااااتثمار وعند ذلك سااااااايكو  بالرعل سااااااالة الغذاء لألمةا 

يرات وِمن مساو ء القدر أنه شماال  وجنوبا  لن  جني من خ
الحصاااو  عليه أل  أساااعار النرن إلى   ا  مأموال  النرن ما 

المز د ِمن التدنيا ثم سيأتي يوم  قو  فيه السوداني ألخيه 
السااوداني في َوَنسااات شاامالية وجنوبيةا ماذا فعلسنا بأنرسااناا 

النرنا لقد  «نعيم»لقد ضاااااااااااااااي عنا نعمة هللا علينا من أجل 
ع على العوائد البساي ة إنلا ر الكيا  إثنيسن وها هو الصارا 

 من النرن يتوا لا
بالمقارنة مع الحالة التي  عيلاها لبنا  المساتبلار نر ا  
صااااااة النر ية التي دخلت بدءا  من يوم  وبصاااااايغة المحا ااااااَ

حلبة الصاااااااااااااراعات  2017 انو  الثاني  ̸يناير  4األربعاء 
في لبنا ي فإ  الذي أ اب السودا   صلح أمثولة قد تانبه 

م  كس إلى أ  البلد الصااااااااغير الذي مساااااااااحته أقل من أهل الحا
مساحة مدير ة من مدير ات السودا  وسكانه نصد سكا  
مدينة عربية مثل القاهرةي  سااااااااااات يع بما أنعم هللا عليه من 
مزا ااااا صبيعيااااة وثروات مااااائيااااة وساااااااااااااااهوال  زراةيااااة دائمااااة 
اإلخْاارار  ما أرزاته على مدار الساانةي بأ   كو  مقصااد 

مثالية إلسااتثماراتهم ورفاهيتهم وبذلك لن بالد النرن وأرضااا  
تنتهي بااه أحالم النرن الموعود إلى مااا إنتهاات إليااه أحوا  

أحالم النرن هناو ما  اإلستغراق فيالسودانيينا ومثل هذا 
هو أكثر أهميةا هنالك أزمة المياي التي  عيلاااااها اللبنانيو  

عليهااا مع  أحوالهم ين بقفيمااا أنهااارهم بااالعلااااااااااااااارات لكن 
لتعديل قو  اللااااااااااااااااعرا  العيس في البيداء  قتلها بعض ا

لبناااا  المااااء  يمحمو ا وفالظماااأاا والمااااء فوق ظهورهاااا 
 جري بغزارة وفي  ل المناصق لكن أهل السااال ة عن إفادة 
النا  من مياي أنهارهم ساااااااهو ا وساااااايكو  هؤالء ساااااااهين 
أكثر من ال  وحتى بدء إساااااااااااااااتخراه النرن من تحت مياي 

المتوسااان الذي تصااار فيه هدرا  مياي  نصااايبهم من األبيض
أنهارهم فيما تجارة شاااااااااراء الماء في بلد المياي باتت رائجةا 
معاذ هللا على هذا الترر ن بنعمة رب العالمينا و ا خوف 
اللبنااانيين عاادا المتحااا اااااااااااااااصاااااااااااااااين صوائفيااا  من مراااعياال 
ودي الذي لن  كو   اإلنصاااااراف عن أخْااااار بلدهم إلى أساااااس

 ن ذي قبلا وَمن  عش يَرافي أي حا  رنانا   ما م

 2017)كانون الثاني(  يناير 10 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 «عقيدة ترامب»نكهة قذَّافية وغيرها في 
ال  وقد تم إساااااااااااادا  السااااااااااااتارة على أكثر عر  إثارة 
و رابة على مسااااااارح الساااااااياساااااااة األمير ية وجر  تنصاااااااير 
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م الخامس دونالد ترامر رئيسااااااا  للوال ات المتحدة  حمل الرق
واألربعين في قاااائماااة راسااااااااااااااااااء أمير اااا مناااذ األو  جوره 
واشن ن قبل مئتيسن وثمانية وعلر ن عاما ي  جد المرء مثل 

األمااة  قر اءي أ   ءحااالي  كاااتاار والجمع العر ض من أبنااا
اإلضاااءة على بعض جوانر هذا العالم الرئاسااي األمير ي 

ن شاااااااااأنها أ  القائم على أكثر القواعد الد مقراصية متانةي م
ترساااار لنا ما هنالك حاجة إلسااااتيْاااااحه حو  الساااار الذي 
جعل رجال  بالغ الثراء وتْااااااااام القائمة التي تحوي أساااااااااماء 

دث إختراقا  نوةيا  البليونيين على مساااااتو  العالم إسااااامهي  احس 
م في الوال ات المتحدة وتبدأ به ظاهرة  كس في مجتمع أهل الحا

 ما رئيسا  للدولة األعظ« البيزنيس ما »
 ̸يناااير 20يوم الجمعااة والتنصاااااااااااااااياار وهو في خ اااب 

   اااا  متحاااد اااا  لاااذلاااك المجتمع  ير 2017كاااانو  الثااااني 
عابىء بمحاذير إرتدادات عليها بل إنه في إحد  فقرات 
الخ اب  ا  أشاااااابه ببعض ثور ي العالم الثالا الذين عند 
قياامهم بحر اة إنقالبياة  كثرو  من مرردات يرونهاا جااذباة 

ل اإللتراف  لللااااااااعر وفي إعتقادهم أ  هذي المرردات تلااااااااكِ 
اللااااااااااااعبي حو  حر تهم الثور ة اإلنقالبيةا وبالنساااااااااااابة إلى 
ترامر فإ  المرردات التي نعنيها أوردها بكثافة في ةبارة 

ل اليوم له معنى خاص ألننا ال ننقل السااااااااااااااال ة من » حرس
قل السااااااال ات من نولكن ن حزب لخرإدارة ألخر  أو من 

لااااعري فلمدة صو لة انحساااارت الروائد على لواشاااان ن إلى ا
مجموعة  ااااااااااااااغيرة في واشاااااااااااااان ني في حين تحم ل النا  
التكلرااااة ولم  لااااااااااااااااااار وا في الثروة بينمااااا إزدهرت ثروات 
الساااااااااياسااااااااايين وتراجعت الوظائد وأا لقت المصاااااااااانع بينما 
 قامت المؤسسة السياسية بحما ة نرسهاا التغيير يبدأ هناا

ث دو  أ   رعل شيئا  فزمن لن نتقبل من أي سياسي يتحد
مااااا يهم ليس  الحااااديااااا الرااااارغ إنتهى وباااادأ وقاااات العماااالا

الحزب الذي  حكم وإنما المهم أ   حكم اللاااعر وسااايتذ ر 
هو اليوم الذي أ اااابح اللااااعر  2017 ريناي 20العالم أ  

 «ا حكم فيه هذا البلدااا
المرردات  ثيرة وتلااك التي أوردتاهااا هي على سااااااااااااااابياال 

  الر اح إي وللقو  من باب المقارنة المثا  ال الحصااااااااااااااار
الثور ااة العربيااة وفي بعض دو  القااارة األمير يااة الالتينيااة 

ونااالااد ترامااري دلرحاات مخيالت جماااعااة التنظير في ديوا  
ر الثور اااة قاااَ ذلاااك أ  المرء مثااال حاااالي الاااذي عاااا ش الحا 

العربية  وتابع مسااااااااااااااااراتها وخا ر القادة وقراراتهم يالحظ 
م نقاال من لقااات في مرردات أوردهااا إ  ل يأوجااه تلااااااااااااااااابااه

مع أقوا  سااااااااااامعناها من قادة ثور ين باتوا في ذمة  يترامر

وفي سااااابيل رعا ة « من أجل اللاااااعر»هللا حو  اللاااااعر و
مصاااالح اللاااعري وألحقوا األقوا  بإجراءات مثل التأميمات 
التي و ااااااااااااااالااات في عهاااد هواري بومااادين إلى حاااد تاااأميم 

زا  تأميم عبد النا ااار   ااااالونات الحالقة في الجزائر متجاو 
لمصاااانع وشااار ات من بينها شااار ة لتساااجيل األ اني على 
أسااااااااااا وانات  ملكها الرنا  المصاااااااااااري تمثيال  وصربا  محمد 
فوزيا  مااا مثاال قرارات وإجراءات إتخااذهااا معم ر القااذافي 

مؤساااااساااااة الحاكسم  ساااااياساااااي وإساااااتبد الذي ألغى  ل صيس 
ه بلاااخصااا  قودساااها و التي ترأ  « اللاااعر سااال ة»ب التقليد ة 

«ا البيت لسااااااااااااااااكنه»و « َمن تحزب خا »صارحا  مقوالت 
أم م « أجل اللعر من»وأما في سور ا فإ  حافظ األسد و 

 ثصائرة تلاااااااكل ثمانين في المئة من عدد الساااااااكا  ثم أور 
ار الذي  أمم على « أجل اللاااااااااااعر من»اإلبن الثاني بلااااااااااا 

ذيسن وبمسااااااااااااندة الحليريسن اإليراني ثم الروساااااااااااي الل يصر قته
رموز العمل الساااااااااااياساااااااااااي التقليدي  ي حميا  الثورة والنظام

أ   مااا  الااذين في منظوري ال  عيرو  إهتمااامااا  لللاااااااااااااااعاارا
ام حساااااين إقتلع جذور  ل األصياف الساااااياساااااية لتبقى   اااااد 

كما « أجل اللاااااااعر من»را ة البعا وحدها مرفوعة وذلك 
هي را تها وحتى البرلما  بات اساااااامه على ساااااابيل المثا  

وذلك  ارمى لعيو  « مجلس اللااعر»الساااداتية ر في مصاا
اللاااااااااااااااعرا وحديثا  أصلق ميلاااااااااااااااا  عو  منذ اليوم األو  

قصاااااااااار »لتنصاااااااااايبه رئيسااااااااااا  للجمهور ة في لبنا  تساااااااااامية 
 «االجمهوري  القصر»بد  « اللعر

إساتحْاار أفكار للساياساي  وقد  كو  الذي قاله ترامر
مااجاارد تااوارد خااواصاار ولاايااس  الااباار اا ااااااااانااي صااونااي باان أو

ولكنه ربما ا سااااااااخا  بالنسااااااابة إلى تنظيرات قادة عربإساااااااتن
كااذلااك بااالنسااااااااااااااابااة إلى أقرب جيرا  الوال ااات المتحاادة  وبااا 

ال بد  تلافيز ألنهكاسترو وإلى الجارة األبعد قليال  فنزو ال 
كااااأمير ي تااااابع بكثير من اإلهتمااااام والحااااذر المتصاااااااااااااااااال 
بمصاااااااااااااالحه  رجل أعما ي  يس أ  اإلثنيسن  اساااااااااااااترو ثم 

خ ر صو لةي  الكالم وفيمن  الغا والسااامين التلاااافيز قا
بدءا  من السنة األولى لتسلم السل ة وحتى ما قبل الرحيلي 

أ  أهل الساياساة أخذوا  اللاعر و يسعن اللاعر وسال ة 
ذيا  ما ال بد  رجل من صر ق اللاااااااعر ما ال  حق لهم أخس 

أعمااا  بليوني ال يتمنى نهااا ااة للوال ااات المتحاادة التي بااات 
لك النها ة المأساااااااااااااو ة لكل من  وبا وفنزو ال رئيسااااااااااااها  ت

المحكومتيسن من رئاساااااااتيسن تسااااااالمتا السااااااال ة بالوراثة وعلى 
ي هذا في «ل الساااااااال ات من هافانا إلى اللااااااااعرنقس »خلفية 

ل السااااااااااااااال ات من  راكا  إلى نقس »كوبا الكاساااااااااااااااترو ةا و
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ا تماما   ما المادورو ة - ز ةيهذا في فنزو ال التلاااااف« اللااااعر
ر بعد خمساااة عقود في الدولتيسن الجارتيسني إساااتنساااا  ير د ترام

ل »الخ وة وعلى نحو قولاااه في خ ااااب يوم التنصاااااااااااااايااار  نقاااس
 «االسل ات من واشن ن إلى اللعر

قد تكو  هذي الحماسة المررصة من جانر ترامر تستهدف 
في المئة إلى ما  35رفسع منسااااوب اإللتراف اللااااعبي حوله من 

وبذلك يبدد من أذها  النا  هو أعلى من الخمسااااين في المئة 
 ير شااااااعبي إسااااااتنادا  إلى أرقام  قوال  إنمااإلن باع بأنه شااااااعبي 

اإلنتخابيةا لكن هذي الحماسااااااة سااااااتررز تسااااااااالت « الماكنات»
«  عقياادة»كثيرة لعاال أهمهااا أنااه  رئيس للاادولااة العظمى   رح 

أي ِمن « نقسل السل ات من واشن ن إلى اللعر» للحاكسم وهي
 ا وِمن التسااااااالتا  بمجلس النواب والكونغر المؤسااااسااااات بدء

كيس ساايتعامل مع سااائر دو  العالم المحكومة بأنظمة مسااتقرة 
 نسبيا  وذات مؤسسات دستور ة وحزبيةا

في تار   مؤسااااااسااااااة الرئاسااااااة األمير ية هنالك رئيس وحيد 
 جاء إلى الحاكسم على جناح عائلته الثر ة هو الرئيس السااااااااااد 

هذا الرئيس الثري  ا 1829 -2518جو   و نسااااااااااااااي  دامز و
حاو  إدخا  العديد من اإل الحاتي إنما من دو  رفسع شعار 

لكن الكونغر   ي« نقسل السااااااال ة من واشااااااان ن إلى اللاااااااعر»
وال ة رئاسااية ثانيةا   رفض معظمها األمر الذي تساابر بخساارا

من هنا ربما يدفع مجد السااال ة الرئيس الخامس واألربعين إلى 
ل إعادة النظر في  بعض مراهيمه ووعودي ومن بينها أ ْااااااااا  نقس

السااااااااااااارارة األمير ية إلى القد  مجسااااااااااااادا  بذلك واقع وقوفه مع 
مع أنه في ما  يالظالم اإلساااااااارائيلي ضااااااااد المظلوم الرلساااااااا يني

أوردناي من مرردات أوحى بأنه مع اللااااعر ضااااد حارميهي ذلك 
لهااااا  جعاااال المواجهااااة مع  نزهااااة إزاء مااااا قااااد « داعش»أ  نقس

وساااال م ةبارة  ا ليت الذين  هللرسااااو   اااال ى هللا علي حصاااالا و 
أعا   َمن»ي ه حي و  بالرئيس ترامر يوضاااحو  له معناها و 

ي أي «على خصاااااااااومة بظالم لم َيَز  في ساااااااااَخِن هللا حتى يانزع
 اقلعا والخصااااااااااااااومااة بين نتنياااهو وَمن  مثلااه وبين اللااااااااااااااعاار 

الجاااناار  تراماار إعااانااةمن الرئيس  الرلساااااااااااااا يني تسااااااااااااااتوجاار
 يني المظلوم بتيساااااااااير إقامة دولته وليس إعانة نتنياهو الرلسااااااااا

 ردا  علىض  ااارحته عن صر ق نقسل السااارارة إلى القد ي يبتبي
الرئيس السااااَلد أوباما الذي حاو  في موضااااوع عدم إسااااتعما  

 حو  اإلسااااااتي ا  تسااااااديد جزء من ديو  مترتبة عليه« الريتو»
 عاأثقلها ذلك الوعد بتحو ل  يغة الدولتيسن إلى واق

 2017)كانون الثاني(  يناير 26 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 المعارضة ذات األصول في السودان
مع يوم اللااااااااااهر األو  من ثمانينيته  ْاااااااااايس الساااااااااايد 
الصاااااادق المهدي إلى تراثه الساااااياساااااي  ااااارحة جديدة في 
أ و  الممارسة بين ق ر معار  ونظام حاكم يرد على 

المنرى اإلختياري بأحسااااااااااااااان التحية التي رافقت العودة من 
منهاي وبذلك  عيش السااااااودا  لحظات من تللد القلوب ما 

 أحوه بعض د ار األمتين إلى إقتباسهاا
ز ادة في التوضااااايح نساااااتحْااااار الظروف الناشااااائة عن 
المرردات الصاخبة الكثيرة الخلونة التي قادت إلى هجرته 
الثاااانياااة و ااااناااتي أي تلاااك المررداتي حملااات الرئيس عمر 

ن الصااااادق ذي الصاااارتيسنا إمامة حساااان ا جس لبلااااير على سااااَ
صائرة األنصااااار التي لساااايدها عبدالرحمن  اااارحة جهاد ة 

حزب »مْاااااااايئة في تار   إسااااااااتقال  السااااااااودا ي ورئاسااااااااة 
الذي يتميز عن ساااااااائر  و بة األحزاب الساااااااودانية  «األمة

بقدرته على أ   كو  جامع اللااااااتات السااااااوداني المعار  
ساااااييه ونا ااااار يه وبقا ا مايو يه بختمييه وإساااااالمو يه ومار 

 والمتبقي من بعثييها
كا  ذلك قبل سااااانتين ونصاااااد عندما لم يتحمل النظام 
حدة التخاصر المهدي وما رافق هذا التخاصر من حراو 

الرئيس السااااجن وعلى نحو ما  –شااااعبي فكا  إيداع اإلمام 
د اللاااااااااااااراكة مع  جر  مع اللاااااااااااااي  الترابي الخاره على عقس

ئيس البلااااااير  عرف مد  دقة الحساااااااسااااااية النظاما وأل  الر 
الناشاااااائة عن إيداع َمن هو إمام ال ائرة األهم في السااااااجن 
و ذلك مد  الْاااااااااااايق الذي  ختزنه ولي  عهد الصااااااااااااادقي 
الْااااااااااابن الملتزم عبدالرحمن الذي  لااااااااااغل منصاااااااااار أحد 
المساتلاار ن للرئيس البلاير وتلك حالة  ير مسابوقة وربما 

ألنظمة في دو  العالم  ير قابلة لنساااتنساااا  في أي من ا
الثالاي فإنه تم التوافق على اإلفراه المدرو  وبحيا أنه 
بعد تمْااااااااية شااااااااهر في السااااااااجن  غادر الساااااااايد الصااااااااادق 
الساااااودا  إلى المنرى المرْااااال لد ه والقاهرة   و  مصااااار 
مالذ الساودانيين على إختالف ملااربهم من دو  أ   عني 

ر بمثااال هاااذي هاااذا اإلختياااار أ  دوال  عربياااة أاخر  ال ترحااا ِ 
 اإلستْافةا

كا  الصاااااادق  رجل دولة َخِبر تعقيدات السااااال ة على 
م  كس مد  حقبتيسن من الترا  للحكومة  حاو   ااااااااااااااايا ة حا
 متزه فيها إكتسااااااابه العلمانية االو ساااااارورد ة بعميق ثقافته 
اإلسااااااااااالميةي وهو بعد تجربته األاولى  رئيس للحكومة بين 
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وضاااااااااااااااع على  1967ر أ ا ̸ومايو 1966تموز  ̸يوليو  25
الورق من األفكار ما إفتر  أ  من شاااااااااااااااأ  ت بيقها قيام 
ساااااااودا  مؤمن دو  تعصاااااااري لكن سااااااارعا  ما عصااااااارت 
بحكومته  اااااااااااااااراعات نقلتسه من رجل السااااااااااااااال ة إلى رجل 
المعارضاااة من دو  أ  يتخلى عن رومانساااية ساااودانه  ما 
يرايا وإفتر  أ  عودته بعد تساااااااااع علااااااااارة سااااااااانة رئيساااااااااا  

ل  الرر اااااااااة المناسااااااااابة لمعاودة ما  حلم به للحكومة تلاااااااااكِ 
كصاااااايغة للسااااااودا ي لكن السااااااودا  إنقلر وبدأت من جديد 
مجموعة الْاااااااااااباط الرواد ببيادة العقيد جعرر نميري حببة 
كم الساااااااااااوداني التي ال تتيح لَمن هو بمراهيم  عساااااااااااكرة الحا
الصادق المهدي اإلنسجام معها أو العمل بصيغة التلارو 

لى نحو ما إسااااتساااااغ الملااااار ة مع النخبة من الْااااباط ع
 بعض رموز اليسار في السودا ا

و مكن القو  إنه بعد إن واء التجربة الثانية للصااااااااااااادق 
كرئيس للوزراء التي اسااااااااااااتغرقت ثالثة علاااااااااااار عاما  مثقلة 
بالهمومي دخل الرجل في فْاااااااااااء المعارضااااااااااة التي أثقلت 
كاهله وجعلتسه ير  بعد إساااااتخارةي التي تسااااابق دائما  إتخاذي 

لقراراتي أ  الهجرة عاله نتيجااة إساااااااااااااااتحااالااة التعااا ش أو ا
دو  إستثناءا  «مايو 25ثورة »التعامل مع نميري وضباط 

وفي ساانوات الهجرة األاولى بين بر  انيا وليبيا قاسااى أبناء 
الكثير وأحيانا  مما ال قدرة على تحم لهي  «األنصار»صائرة 

مع األمر الذي جعل الصاااادق ينظر في ساااعي للمصاااالحة 
نظام نميري واكبستاه على مد  سااااااانتين  صاااااااحافي شااااااااءت 
الظروف أ   كو  على مسافة من الود مع ال رفيسن األمر 
الذي  ساار في لحظات من التعقيد مساااندتي مهمة الوسااين 
رجل األعما  فتح الرحمن البلاايرا وتلك مرحلة قادت إلى 

المصاااااااااااالحة الوصنية »مصاااااااااااالحة وث قتها في  تاب بعنوا  
ولو أ  تلك ا «في الساااااودا ا نكساااااوها أم إنتكسااااات األاولى

المصاااااااااااالحة إنتهت إلى ثبات لكا  على األرجح لن يدخل 
نظااام نميري في الاادوامااة التي جعلاات الصاااااااااااااااااادق  خ ن 
لنبتعاادي ثم لتجعال نظاام نميري يادخال مرحلاة التالكالا ثم 

ببيادة  «ثورة اإلنقاذ»يترأ  الصااادق حكومة ما لبا نظام 
أساااااااااااااق هاي وبالتالي تجعل رئيساااااااااااااها  الرئيس البلاااااااااااااير أ 

الصااااااااااااااادق المهدي بعد جوالت من المكابدة والمكايدة ير  
أ  أقداري على ما يبدو هي أ  مداواة عدم التجانس تكو  

 بالهجرةا
وهكذا رأيسنا الصااادق المهدي  خره من السااجن و غادر 
إلى القااااااهرة  بيم فيهاااااا متحر اااااا  منهاااااا  ير متااااادخااااال في 

وسياسييهاي تماما  على نحو ما فعل  راعات بني أحزابها 

 اااااااااد قه اللدود الرئيس جعرر نميري عندما ح ت صائرته 
في القاهرة ضااااااايرا  على الرئيس حساااااااني مبارو بعدما بلغه 
وهو عائد من ز ارة إلى واشاااااااااان ن أجر  خاللها محادثات 
مع الرئيس روناااااااالاااااااد ر غاااااااا  أ  وز ر الااااااادفااااااااع الرر ق 

يد الساااااااااال ة لرترة عبدالرحمن سااااااااااوار الذهر أمسااااااااااك بمقال
إنتقالية تساااتغرق سااانة درءا  لصاااراعات قد تزه الساااودا  بما 
ن الظن حيا  ال  احمد عببايا و ا  ساوار الذهر عند حاساس
أنه مع اليوم األخير من الساااااااااانة اإلنتقالية  ادر الساااااااااال ة 

 محترما  نرسه ووعديا
و ما عاد نميري بالترحير والتكر م من منراي القاهري 

ع  «رئيسا  سابقا  »في سودانه  اإلض راري وعال وهو وضس
يلقى في نرس الرئيس البلاااير ال مأنينة النرساااية على نحو 
ما نقل لنا عنه خال  ز ارته الجديدة للر ا  زميلنا  سا  
شاااااااربلي فإ  الصاااااااادق المهدي عاد هو الخر و اااااااادفت 

يناااااير المصااااااااااااااار ااااةا ولقي في  25العودة يوم ذ ر  ثورة 
ا   انت الفتة فيه تحية  ير مألوفة الخرصوم إساتبباال  متميز 

في دو  العالم الثالا بالنساابة إلى اللااخصاايات المعارضااة 
للنظاااما وتمثلاات التحيااة بترحياار من مجلس الوزراء بعودة 
الصاااااااااااااادق الذي أراد محازبوي تذ يري بأنه ر م دخوله العام 
الثاااني والثمااانين فااإنااه يبقى في نظرهم ذلااك الرااار  الااذي 

ساااااااا   مت ي  اااااااهوة الجوادا وهذا معروف صالما عرفوي فار 
إحد  هوا اته التي إكتساااااااابها  «البولو»عنه  و  ر اضااااااااة 

في عز شااااابابه زمن الدراساااااة في جامعة أو ساااااروردا ولعل 
المحااازبين من أجاال ذلااك أرادوا أ   غااادر م ااار الخرصوم 
ام حسااااااين  ممت يا   ااااااهوة جواديي وعلى نحو ما فعل  ااااااد 

ما أعلن اإلمام الخميني عندما إمت ى حصااااااااااانا  أبيض بعد
و اااا  ذلااك ا «كَمن يتجرع السااااااااااااااام»إنهااااء الحرب بعباااارة 

ل سوء له ثم للعراقا  اإلمت اء ِفعس
ال أتصااااااااااااور أ  الهجرة سااااااااااااتتكرر بعد ال ا ال العمر 
 ساامح وال مسااتقبل السااودا   جيز  ااراعات تنتهي بالهجرة 
أو باااإلعتقاااالت أو بااالمعاااناادة والمكاااياادةا وهااا هو الرئيس 

ر  ساااااجل لبني قومه أمثولة في اإلنرتاح على أمير ا البلاااااي
التي صاااالماااا أراد الصاااااااااااااااااادق اإلنرتااااح عليهاااا مع إختالف 

 المن لقات وأسلوب التعاملا
 عزز الصاااااااااادق  أب ورجل دولة مخْااااااااارم  و بقى أ 

إن القاااة اإلبن عبااادالرحمن البلاااااااااااااااير الاااذي أثبااات خيااااري 
ولقد التحليق في فْااااء النظام أ  ذلك يؤلد بين القلوبا 

 حدث التللدااا أو فلنقل مالمح تبلر بالتعا شا
كما يبقى لمناسبة عودة الصادق التي ما بعدها هجرةي 
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من  1977اضااااااااااااااااءة على جانر من ظروف العودة عام 
الهجرة األاولى عندما  ا  الصاااااااااااااااادق في الثانية واألربعين 
و يس ارتأيتا معه تثبيت العودة في  اااااااايغة رسااااااااالة وداع 

خن يااديا وسااااااااااااااانقرأهااا و قرأهااا وقااد بااات في للمنرى  تبهااا ب
الثانية والثمانين في مقالة الحقة حو  رحلة المعارضاااااااااااااااة 
د خ وات الذين  ذات األ ااااااااو  في السااااااااودا ا وهللا  ساااااااادِ 
ير اااادو  ألوصااااانهم وشاااااااااااااااعوبهم اإلساااااااااااااااتقرار الااااذي  حقق 

 اإلزدهارا
 2017( شباط) فبراير 4 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 «منفى المذَّهبال» لوداع وجداني 
 لتفادي الطَّامة الكبرى  

في الربع األو  من الساااابعينات حدثت جوالت مْاااانية 
من التراو  قام بها رجل األعما  السااااوداني فتسح الرحمن 
البلاااير اساااتهدفت رأسب التصااادعات في العالقة بين النظام 
الذي يترأسااااااه جعرر نميري تساااااااندي على الصااااااعيد المحلي 

لد ملااااااااااااربهاي والمعارضاااااااااااة جماعات اليساااااااااااار على مخت
ها اللذين إختارا اإل تراب بين بر  انيا  الساااااااااااااااودانية بق بيس
وليبياا الصاااادق المهدي الزةيم الساااياسااايوزمنذاو  ل ائرة 

والتي  ا  نظام نميري حقق إختراقات خجولة  «األنصار»
فيهاي واللااااااار س حساااااااين الهندي الق ر الساااااااياساااااااي الذي 

التي  «الختمية» حظى بإلتراف نسااااااااااااااابي حوله من صائرة 
 كا  نظام نميري  حقق فيها إ ْا  إختراقات خجولةا

أثمرت تلك الجوالت التي أعتز بالمسااااااااااااااااندة التي قمتا 
بها لد  مثلثها الصااااااعر الرئيس نميري والساااااايد الصااااااادق 
ر أمر المساااندة أ   المهدي واللاار س حسااين الهنديا و ساا 
 روابن من الصااداقة تجمعني بالمثلا الصااعر وبالمراو 
ن النوا ا فتسح الرحمن البلاايرا ومن هنا إلتقى األربعة  الحسااَ

وتلااك في نظر إخواننااا  «أخو أخوا »على إعتباااري أنني 
الساااااااودانيين عالمة ثقة وصمأنينةي بَمن هو  ير ساااااااوداني 

 و هتم في شأ   خص أهل السودا ا
لن أصيل الحديا عن الصاااااااااااااااوالت والجوالت من أجل 

صااااااالحة خلااااااية أ  ينتهي تحقيق إنرراجات على صر ق الم
األمر بالساااااااااودا  إلى صام ة  بر   تلك التي زلزلت أر  

و اد هذا الوصن  1975لبنا  بدءا  من منتصاااااااااااااااد العام 
الصاااغير يذاب  حبة ملح لوال العنا ة اإللهية ونجدة قوامها 
الحنكة والحكمة والصااااااااااابر والنصاااااااااااح المخلص من جانر 

إخوانه وشاااااااااااااعر الملك فهد بن عبدالعز ز رحمة هللا عليه و 
المملكة العربية السااااعود ةي تمثلت بجمع اللااااتات اللاااارعي 

 «اتراق ال ائد»في مؤتمر إنتهى إلى مؤتمر تالي إ دار 
الذي لوالي لكا  حا  لبنا  مثل حا  الصااااااااااوما  ماضاااااااااايا  
وحا  سااااااااااور ا حاضاااااااااارا  وما بين الحاليسني حا  ليبيا وحا  

 العراق وحا  اليمنا
المعارضااة »ال  لكالم حو  الذي أسااتحْااري هنا إسااتكما

ي هو  يس أ  الق اااار «ذات األ اااااااااااااااو  في الساااااااااااااااودا 
المعاار  ووهو هناا الصااااااااااااااااادق المهادي   عياد النظر في 
را ته  معار  وذلك من خال  إعال  هذي اإلعادة على 
المأل ومن دو  أ  ير   ما  خر ن  ثير ن أ  إعادة النظر 
 وفي  ااايغة رساااالة  مكن أ  تأخذ من مهابته وتساااتصاااغر

 شأنه وتاظهري أنه في معارضته لم  كن محقا  بالم لقا
أثمرت الخ وات  1977فري م لع  ااااااااااااااايس العاااااام 

التوفيبية التي أشااارتا إليها بين نظام نميري وبين الصاااادق 
المهدي فيما بقي اللر س حسين الهندي ورحمة هللا عليه  
 غرد وحيدا   ير مقتنع بالعودة إلى الساااودا  متصاااالحا  مع 

وحيا أ  الصااااحافي مثل حالي و ثير ن ينتظرو   النظاما
أي حدث لمواكبته بصاااااايغة تتساااااام باإلبتكار فإنني إقترحتا 
على الساااااايد الصااااااادق أ   سااااااتبق النبأ الرساااااامي يذاع عن 
عودتااه أو التصااااااااااااااار ح ياادلي بااه بعااد أ  ت ااأ قاادماااي أر  
مح ة الو ااااااااو  المتَرق عليها وهي وم ار بورسااااااااودا  ي 

الوجدانية التراثية التي صالما  بكالم يندره ضااااااااااااااامن تعابيري
أوردهااا في مؤلرااات و تااابااات حب رهااا في سااااااااااااااانوات المنرى 
ومنها على سااابيل المثا  ال الحصااار دراساااة معمقة بعنوا  

 ا« سألونك عن المهد ة»
ومن صبائع الصاااااااااااااااادق المهدي أنه عندما  قتنع بركرة 
تا رح عليه  مسااااااااااااااك بالقلم و بدأ التساااااااااااااا يرا هكذا عندما 

  «المنرى المذ هر»ليه وهو في لند  عا اااااااااااااامة اقترحتا ع
بر  انيا مقارنة باألحوا  التعيساااة في الساااودا ي أ   لااارح 
في  تاب للساااااااااااااااودانيين  ما لساااااااااااااااائر أبناء األمة ما هي 
المهاااد ااة ومااا هو دور جاادي عبااادالرحمن ولمااااذا تسااااااااااااااامياااة 

 بالذات للكيا  المهديا «األنصار»
ني أربع وهكذا رأيتا السااايد الصاااادق يتصااال بي و سااالم

أوراق  تبها بخن اليد تار ا  لي إختيار العنوا  ومساااااااااااااااألة 
النلااااااااااااااارا ثم وجااادتا أ  خير عنوا  لألوراق التي تحمااال 
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رسااااااااااااااااالااة وداع »هوا  1977أيلو   ̸سااااااااااااااابتمبر 12تااار   
ولقد حن السااااااااااااايد الصاااااااااااااادق رحاله على أر  ا «للمنرى

رها  سودانه بينما  انت الرسالة التي ارتأيتا التعجيل في نلس
التي تحماال  «النهااار»ال بعااة الاادوليااة من  اااااااااااااااحيرااة في 

 بوتصاااااااااادر من بار س  «النهار العربي والدولي»تساااااااااامية 
تو ني تْاامني إلى جانر أسااتاذنا  سااا   «رئاسااة تحر ر»
رحمة هللا عليه  والزميل اليا  الديريي وبحيا  سااااااااااااااابق و

النلاااار إصالق التصاااار حات والبيانات من جانر الماعار  
الااذي من أجاال الساااااااااااااااودا   «لمااذ هاارالمنرى ا»العااائااد من 

تصااااااااااالح مع رئيسااااااااااه وهذا ما يتمناي المرء لبعض األحوا  
 العربية الراهنةا

لن تعقبها على نحو ما يتمنى  «رساااااالة وداع للمنرى»و
 هي بالنص التيا «رسالة هجرا  للوصن»المرء للسودا  

ساااااااأعود إلى البالد بعد أ ام معدودة بعد هجرة أو  يبة 
واما و همني في بدا ة ال ر ق التعرف عن دامت ثالثة أع

كثاار على مااا مر على بالدي في هااذي الرترةا وقااد  نااتا 
أتاابع أحاداثهااا وأحوالهااا ولكن ليس َمن رأ   َمن سااااااااااااااامعا 
وساااوف ألتقي باأل  الرئيس جعرر محمد نميري بعد أ  تم 
ل باب العند وتم إلغاء األحكام الصااااااااااادرة  اإلتراق على قرس

سااااااراح المحبوسااااااين السااااااياساااااايينا واألمل في البالد وأاصلق 
كبير في أننا عبر لقاءات جادة مخلصااااااااااااة سااااااااااااوف نحقق 
إجماعا  ساااودانيا   ماثل إجماع الساااودانيين التار خي علاااية 
اإلسااااااااتقال  السااااااااوداني وعبسر جميع األزمات التي أحاصت 
بت ور البالد الساااااااااياساااااااااي وساااااااااعيانا سااااااااايكو  حثيثا  لتدةيم 

إلشاااااااااتراكية وتحقيق مكاسااااااااار البالد ومكاسااااااااار اللاااااااااعر ا
م التنمية وبعاس  اإلسااااااااااااااتقرار والممارسااااااااااااااة الد مقراصية ودعس
م وحدة الوصن بين اللااااااااما  والجنوب  هدا ة اإلسااااااااالم ودعس
ن العالقات بيننا وبين جميع جيراننا وخصو ا  البالد  وحاسس
العربية اللاااابيقة بما تحققه الوحدة الوصنية اللاااااملة و خلق 

التي تت لع للحر ات األساسية  قدوة جديدة لغيرنا من البالد
 والد مقراصيةا

كنتا يوم تخرجتا من الدراسااااااااااااة الجامعية في بر  انيا 
في أواخر الخمسينات  م متا أال  أعبر األبيض المتوسن 
 ربا  بعد ذلك ألنه قدري ومصااااااااااااااايري هو العمل والمعاناة 
وراء الصاااااااااااااااحراءا لكن ظروفاااا  أجبرتسني على أ  أتغربا 

 منذ أ  تصااااااااااااااعد الصاااااااااااااراع الدرامي في و نت أر  موقنا  
بالدي أنه قَدري الجديد أ  أظل إما قاتال  وإما مقتوال  فأراد 
هللا خيارا  جديدا اا خيار اإلتقاق لمصااااااااااااااالحة الوصنا وفي 
الحالتيسن تأكد لي قصاااااااوري البلاااااااري المؤشااااااار إلى أ  ثمة 

لو ا  هو  اااااااحر الجال  والكما  ساااااابحانه القائل  وجودا  عا
ا ومع سااااااانوات  »أنرساااااااهمالفاق وفي  اتنا في  سااااااانر هم »

الهجرة زادت معرفتي باالجمااعاة المهااِجرة من األنصااااااااااااااااار 
الذين تجردوا من  ل عالئق الدنيا فداء لعقيدة الدين فكانوا 
بسااااالو هم هذا مدرساااااة روحية وصنية ال تانساااااى إشاااااراقاتهاا 
وساااااااايظل  اااااااابرهم وتْااااااااحيتهم علما في تار   اإلنسااااااااا  

ودا ا  ما أتاحت الملاااااق وساااايلة ووساااااما  في  اااادر الساااا
ماثلى لمعرفة الزائد ومعرفة الصااااااديقا وتوافرت لي فرص 
دراساااااااااااااااات وتأمالت ولقاءات فتحت عيني  على  ثير مما 

 أرجو أ   ريدني روحيا  وفكر ا ا
 الصادق المهدي

 1977 ̸ 9̸  12 -لندن
 2017)شباط(  فبراير 6 بتاريخ« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

 لتصحيح المسار« دبلوماسية الجنادرية»
اب دائما هنالك تساامية   لقها معلاار الصااحافيين والكت  

وأهل الركر ورموز التيارات الثقافية والدينية الذين  لار و  
الاااذي « المهرجاااا  الوصني للتراث والثقاااافاااة»في فعاااالياااات 

الملك عبدهللا بن عبد  سااااااااااانة 33قبل  أرادي في بدا ة األمر
ة هللا عليااه و ااا  مااا زا  وليااا  للعهااد رئيسااااااااااااااااا  العز ز رحماا

للحر  الوصنيي ساااااااباقا  للهجن هذي السااااااارينة الصاااااااحراو ة 
الحاضرة على الدوام في قرائح النب يين من شعراء المملكة 
العربية الساااااااااااااااعود ة ودو  الخليج عموما ي ثم عمال  بقاعدة 

يبقى المهرجاااا  في إصااااري المحلي  الت و ر من أجااال أال  
بأ   صااابح مهرجانا  للثقافة والتراثا وإلتقى في را ته ه وج  

هذي مع أخيه الملك فهد بن عبد العز ز الذي دعم التوجه 
الملك  نن اللر ريس وعلى نحو ما نراي من جانر خادم الحرميس 

ساالما  بن عبد العز ز بعدما  ا  الملك عبدهللا رحل تار ا  
قااااااادهاااااااا هاااااااذا اإلرث التراثي المتمثااااااال في ثالثين دورة  ع

المهرجا  و ْااااااااااري على رونق فعالياته الحرص الملحو  
العز ز ونائبه عبد  هللا بنمن جانر األمير متعر بن عبد

ن المحسااان بن عبد العز ز التو جريا وهذي الثنائية من إبنيس 
ن الملك عبدهللا بن عبد العز ز واللي  رنا بثنائية الوالديس تذ  ِ 

 ناعبد العز ز التو جري رحم هللا اإلثني
التساااااااااااااااميااااة التي  مكن إصالقهااااا على الاااادورة الواحاااادة 
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المعروف إختصااااااارا  « مهرجا  الثقافة والتراثل »والثالثين 
هي أنها  انت دورة البدء بإساااتعادة متدرجة « الجنادر ةب »

المصاااااااااااار ة  - للوهج الذي  انت عليه العالقة السااااااااااااعود ة
والتي تااأثرت بتنظيرات وإجتهااادات من جاااناار أصياااف في 

من دو  أ   سااااااااااااتوقد هذي األصياف أ  العتر  مصااااااااااااري
الساااااااعودي على ما  ااااااادر من ألسااااااانة وأقالم مصااااااار ة ال 
ينحصااااااااااااااار في اإلصااار الرساااااااااااااااميي ذلااك أ  العتاار على 
المسااااااتو  اللااااااعبي  ا  هو الخر حاضاااااارا في ملااااااهد رد 

رعلا ثم أنه  ا  الفتا  لننتباي أ  الساااااااااااااااعي المصاااااااااااااااري ال
يه  ا  تمنيات وباللااااااااااكل العملي إلزالة العتر الملااااااااااار إل

ومرردات لمصااااااااااااااالحة إزالة العتري لكنها دو  المساااااااااااااااتو  
الم لوب ودو  إساااااااااااااتحْاااااااااااااار ما انتهت إليه ز ارة الملك 
ساااااااااالما  إلى مصاااااااااار و انت بكل المقاييس متميزة وحافلة 
بتكر م وتساااامية جساااار بإساااام ساااالما  بن عبدالعز ز وإعال  
على مسااااااااااااااتو  القمة بأ  ما هو عالق حدود ا  بات منتهيا  

 لى نحو ما ترتاح السعود ة لهاوع
بمثابة « الجنادر ةل »جاءت الدورة الواحدة والثالثين  

المصاااااااااااار ة  -نافذة تتنرس من خاللها العالقة السااااااااااااعود ة 
وبحيا ال يبقى اإلحتقا  في الصاااااااادور على حالها وعمال  

الثالثة والعلااااااار ن و تمثل « الجنادر ة» بالتقليد المتبع منذ 
للدورة  انت « ضااايس اللااارف»كو  بدعوة دولة  اااد قة لت

اها الملك سااااااااااااالما  الحادب  ما أخوانه من الدعوة التي ز   
هها ائها وشااااااادتهاي ووج  قبل على مصااااااار وبالذات في ضااااااار  

وز ر الحر  الوصني رئيس اللجنة العليا للمهرجا  األمير 
متعر بن عبدهللا بن عبد العز ز إلى الحكومة المصااااااااااااار ة 

الواحدة والثالثين وبذلك  للدورة« ضاااااااايس اللاااااااارف»لتكو  
ضاااااايس »تنْاااااام إلى ساااااابع دو  بعد تر يا  انت  ل منها 

وهذي الدو  هيا روساااياي فرنسااااي اليابا ي  ور ا  ا«اللااارف
الجنوبيةي الصااااااااااااااايني دولة االمارات العربيةي المانياا وقد 
شااااااااار ت هذي الدو  من دو  أ  تكو  هنالك مالمح أزمة 

أ  مصاااااااااار جاءت في العالقات مع السااااااااااعود ة مما  عني 
وفي النية التوقع ب ي  ارحة العتر الساعودي أو  مرحلة 

ولى التمهيد ل ي هذي الصااااااااااارحة تمهيدا  إلزالة مساااااااااااببات أا 
مار /  28العتر خال  إنعقاد القمة العربية الدور ة يوم 

في األرد  والتي ينلاااااااااان الملك عبدهللا الثاني  2017 ذار 
ذي القمة  مال  من أجل أ   لارو جميع القادة العرب في ه

أ   كو  إنعقادها على ضااااااااااااااراف البحر الميت مناساااااااااااااابة 
العربية ومنها العالقة  -لمرحلة من  راء العالقات العربية

 المصر ةا -السعود ة 

الساااااااااابعة لقي الوفد المصااااااااااري « الجنادر ة»خال  أ ام 
للمهرجا  من الجانر الساعودي إهتماما  « ضايس اللارف»

ا  ردت األصياف المصر ة أخو ا  من شأنه أ  يثمر في ح
على هذا اإلنرتاح األخوي عليها بما  جعل ال ر ق سااااالكة 
أماااام إعاااادة الااادفء إلى العالقاااة التي أحااادث  ااااااااااااااابيعهاااا 

 المراجىء  دمات في النرو ا
 

دبلوماساااااااااية »أو « دبلوماساااااااااية الجنادر ة» ما أكتبه حو  
ين لق من شااااااعور بالتمني   «المهرجانات التراثية والثقافية

المصااااار ة وبالذات في  -  تلاااااكل العالقة الساااااعود ة في أ
هذي الظروف اللااااديدة الصااااعوبة التي تعيلااااها األمة رافعة 
إلنتلااااااا  األوضاااااااع من الذي انتهت إليها وهنا  جد المرء 
نرسااااااااااااه يتذ ر أي  ما  صيبة لد  أبناء األمة بعد المبادرة 
النوةيااااة التي قاااام بهااااا الملااااك عباااادهللا بن عبااااد العز ز ثم 

ادرة التي تمثلت بز ارة الملك سااااالما  لمصااااار وما رافق المب
 الز ارة من مبادرة تعزز التي سبقتهاا

إسااتحْااار « 31الجنادر ة » و بقى من الحديا حو  
نظرة إساااااااااااااااتباقية من جانر اللاااااااااااااااي  عبدالعز ز التو جري 
أوردها في جنادر ة ماضاااااااااية و ن بق محتو   لماتها على 

ْااااااااااار هذي النظرة فمن واقع الحا  الراهنةا وعندما اساااااااااااتح
ن هم في أشاااااااد أجل التمني أ  تكو  هنالك عبرة برسااااااام مَ 

الحاجة إلى اإلعتبارا وتتمثل النظرة التي أشااير إليها برقرة 
وردت في تلك الكلمة التي إفتتح بها اللاااااااااااااااي  عبد العز ز 

ن الخلاااااااااااااااية أ   كو  فينا مَ » يدورة رعاها الملك فهد وه
ر ااد التعرف إليااه  حاااو  أ  يتجاااهاال هااذا العصااااااااااااااار وال ي
بقي سااااااااااااااااااكناااا  وال ليتعاااامااال معاااه وفق المتغيرات التي ال تا 

مسااااااااااااترخيا  في هذا العالم فيكو  منه عائقا  لمساااااااااااايرة العلم 
 «اوالخيرااا

دبلوماااااسااااااااااااااايااااة »ونخلص إلى القو  إ  المااااأمو  من 
«  دبلوماسية المهرجانات الثقافية أو التراثية»أو  «الجنادر ة

ولى هو المز د من السااعي على نحو ما خ ت خ وتها األا 
لرأب التصااااادعاتا فالدو  العربية واإلساااااالمية التي تعيش 
أزمات تراوح حدتها بين الخ ر واألخ ر  ثيرةي وربما من 

تْااييق هامش األزماتي أو  «ضاايس اللاارف»شااأ  تقليد 
في الحااد األدنى تمهيااد ال ر قا وهللا مع الساااااااااااااااااعين إلى 
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 األقصى بعيون الحكام العرب
 من ضفاف البحر الميت

 ذار المقبل القمة  ̸مار  28د  يوم  ساااااااااتْااااااااايس األر 
العربياااة الااادور اااةي وإرتاااأ  الملاااك عبااادهللا الثااااني أ  تكو  
 اإلساااااااتْاااااااافة بعيدة عن العا ااااااامة عما ي ربما لمز د من
ال مأنينة األمنية  ي ال  حدث مكروي وربما أل  اإلنعقاد 
على ضاااااااااراف البحر الميتي وهذا هو المكا  الذي إختاري 
الملك عبدهللا الثانيي مناسر لبْع ساعات من اإلستراحة 

 والتأمل  حتاجها القادة العربا
 أتي اإلنعقاد في الزمن العربي األكثر  ااعوبة وتعقيدا  

فق أي مؤشااااااااااااااارات إلى أ  األحوا  وحيااا ال تباادو في األ
ولذا ربما يتو ااااااال المؤتمر إلى را ة  تصااااااا لحي مكن أ  

دة لكثير من القْااااااااااااااا اا  ما  أتي اإلنعقاد بعد  عربية موح 
الدوليي يتمثل األو   -حدثيسن الفتيسن على الصاااعيد العربي

األمير ية ازاء  -بنوع من اإلنسااااااااجام في الرا ة السااااااااعود ة
عالقة وبالذات المسألة المتصلة بإ رار القْا ا المقلقة وال

النظااااااام الثوري في إيرا  على إقالق جيرانااااااه الخليجيين 
وإمعااااانااااه هيمنااااة على القرار العراقي ومصااااااااااااااااااادرة لنرادة 
السااااااااور ة يتقاساااااااام هذا الدور  ير المسااااااااتَحر مع روساااااااايا 
البوتينية التي و اااال بها التحرل بالدولة السااااور ة إلى حد 

السااااااعي للتسااااااو ةي إلى أ  تْااااااع هي أنها تروِ ه في إصار 
دستور سور ا ما بعد إنجاز وقسد إصالق الناري  ما و ل 
األمر بها إلى حد أنها تحذفي إ  هي اسااااااااات اعتي  لمة 
العربيااة من إسااااااااااااااام الاادولااةا وفي حااا  حاادث ذلااك ال تعود 
سور ا جزءا  من هو تها وإنما دولة منزوعة الهو ة األساسية 

ا من جملة اإللغاءات أ ْااااا  التي تتجسااااد في عروبتهاا  م
أ  الرقااااه »إلغاااااء الرقرة من الاااادساااااااااااااااتور التي تنص على 

ي وهو بند ربما ما  ا  ليجراي «اإلسالمي مصدر التلر ع
فه لو أ   هو  «واضاع الدساتور»من باب التهيري على حذس

سااااااااااايد الكرملين في الزمن اللااااااااااايوعي الذي ير  تجسااااااااااايدا  
أ  الدين أفيو  » إللحاد نظر ة مؤساساي العقيدة المار ساية

أما الحدث الثاني فهو أ  ملك األرد   ا  ا «اللاااااااااااااااعوب
أو  العربوبعااد تر زا ماااي رئيسااااااااااااااااة الحكومااة البر  ااانيااة 
المهنئة األاولى شاااااااخصااااااايا  بين القادة األوروبيين  في ز ارة 

  والتحادث مع الرئيس 2017فبراير  2واشااااااان نوالخميس 
ى موساااااااااااااااكو يوم دونالد ترامر بعد ز ارة قام بها الملك إل

ا وب بيعة الحا  2017 انو  الثاني  ̸يناير   25األربعاء 

كا  هنالك تلاااااور مع الرئيس بوتين ثم مع الرئيس ترامر 
حو  األوضاااااااع في المن قة وبلوغ اللجوء النزوح السااااااوري 
إلى دو  الجوار ومنها األرد  عتبة السااااااابعة ماليين نازحي 

الق ليس فْااااااااااااال  عن سااااااااااااياسااااااااااااة إيرا  التي هي مثار إق
لجيرانهااا الخليجيين فقن وإنمااا للبعياادين واألبعااد من أق ااار 
األمةا وعندما  ساااااااااتبق الملك سااااااااالما  بن عبدالعز ز ز ارة 
ملك األرد ي و تلقى مكالمة هاتفية اسااااااااتغرقت ساااااااااعة مع 
الرئيس ترامري فهذا  عني أ  الملااااااااهد بات واضااااااااحا  أمام 

موعد الرئيس ترامري وفي ضاااااااااوئه قد تكو  المن قة على 
نا صبيعتها في مرردات التصر حات  مع ت ورات صالما لمسس
التي أدلى بها الرئيس األمير ي خال  األساااااااااااااااابيع الثالثة 
الماضااية ثم الحقا  في قو  وز ر الخارجية السااعود ة عاد  

فبراير  19يوم األحد  «مؤتمر ميون  لألمن»الجبير أمام 
لعاااالم إ  إيرا  أكبر دولاااة راةياااة لنرهااااب في ا» 2017

وجزء من تلر عها هو تصدير الثورة وهي ال تؤمن بمرهوم 
المواصنااة وتر ااد من اللااااااااااااااايعااة في جميع أنحاااء العااالم أ  
 كونوا تااابعين لهااا وليس لاادولهما  مااا أنهااا الاادولااة الوحياادة 

وهي  «القاااااعاااادة»أو  «داعش»التي لم يهاااااجمهااااا تنظيم 
نية األمر الذي يثير عالمات إسترهامااا  ا «تنظيمات سا

ما نر د قوله إ  خادم الحرميسن اللااااااااار ريسن سااااااااالما  بن 
عبدالعز ز وملك القمة العربية المقبلة عبدهللا الثاني أدر  
بما ساااااااااتكو  عليه را ة اإلدارة األمير ية خصاااااااااو اااااااااا  أ  
الرئيس تراماار لم ينتظر إنقْاااااااااااااااااء المئااة يوم األاولى من 
رئاساااته لكي يرسااام مالمح هذي الرا ةا وعلى هذا األساااا  
فإ  أمام القمة فر ااااة إلتخاذ موقد عربي وباإلجماع من 
مها من إدارة أمير ية إلى  الموضاااااااااوعات التي يتأجل حساااااااااس
د القمم العربية بدءا   أاخر  وبحيا أنه منذ أ  تم إحياء عقس
من القمة التي دعا إليها الرئيسوالراحل  جما  عبدالنا ر 

 1964ي  انو  الثان ̸يناير 13وإسااتْااافها في القاهرة يوم 
تعاقر على رئاساااااااة الوال ات المتحدة سااااااابعة راسااااااااء ومن 
م قْا ا عالقةا ولذا فإنها بعدما لم تحسم الموقد  دو  حسس

تتاااالااات  242من إسااااااااااااااارائيااال بموجااار قرار مجلس األمن 
القْا ا العالقة إلى أ  و لسنا إلى موضوع الدولتيسن حيا 
بدال  من أ  تكو  رئاساااااااااة ترامر تصاااااااااحيحا  وحساااااااااما  لما 

قْااااااى وبالذات في ساااااانوات الرئيس أوباماي فإنها فاجأت إن
األمتين بمساااااااااااااااألة تز د التعقيد تعقيدا  ونعني بذلك التوجه 
ل مقر الساااااااااااااارارة األمير ية إلى القد  وبذلك نكو   نحو نقس

أل  النقل معناي في األدنى  «أام القْاااااااااااااااا ا العالقة»أمام 
إهداء إهداء القد  بالتدره للصاااهاينةي أو بتحديد أكثر دقة 
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الحرم الثالا للذين إ تصااااااااااابوا فلسااااااااااا ين العربية  باء عن 
 أجدادا

يبقى أ  بين مقر إنعقاد القمة العربية على ضاااااااااااااااراف 
البحر الميت والقد  مساااااااااااافة ال تتجاوز خمساااااااااااة علاااااااااار 
كيلومترا ي أي رحلة سااااااااااااارب من الحمام الزاجلي وهذا  عني 
دهم الملك  أ  القادة أو بعْااااااااااااهم في إساااااااااااات اعتهم إذا زو 

مْيس بمناظير من النوع المتقدم تقنيا  أ  يروا ِمن على ال
ساااااااااا ح مقر إقامتهم وإنعقاد قمتهم ملااااااااااارف القد  وربما 
 كحلوا عيونهم برا ة المسجد اللر سا لعل هذي المصادفة 
تاحرِ ز القادة الذين ساايجتمعو  على التصااافي ولو في الحد 
األدنى والخروه بموقد عربي واحاااااااد على األقااااااال إزاء 

وع الدولتيسن بَمن في ذلك النية الترامبية المبي تة في موضاااااااااااا
ل الساااااااااااارارةي وعلى نحو ذلك الموقد الذي نجح  شااااااااااااأ  نقس
الملك عبدهللا بن عبدالعز ز وولي  العهد السعودي زمنذاو  
في إسااتنباصه  صاايغة حل وبذلك لم  عد من المسااتحيالت 
العربية وباتت الركرة المسااااااااااااااتعصااااااااااااااية التوافق حولها واقعا  
ملموسااااااااا ا وعلى ر م أ  المبادرة التي  اااااااادرت عن القمة 
العربية الدور ة المسااااااااتْااااااااافة في بيروت تجييرا  للبنا  من 
ِقَبل رئيس دولة اإلمارات والراحل  اللااااي  زايد بن ساااال ا  
لم تأخذ حقها من التثبيت نتيجة عدم اإللتراف من معظم 

عي الذين مهروها بتواقيعهم وبذلك  ابت المثابرة في الساااااااااااا
بأمل تأمين أكبر نساابة من التأييد الدولي لوضااعها موضااع 
التنريذي فإ  ذلك ال  عني أنها  ااارحة صاو تا ومن واجر 
القادة العرب الذين سااااايلتقو  في رحاب األرد  تعو ض ما 
فات مع التمني بأ  تكو  الملار ة باإلجماع وبوفد سور ا 

ها ما دام حدث ذلك في التجربة الحديثة الع هد من بكيانيس
الترااااو ي وذلاااك لكي تاااأخاااذ القرارات رونقهاااا وفااااعليتهااااي 
وإتخااااااذ موقد متقااااادم وحاااااازم من تلاااااك المباااااادرة و يرهااااا 
وبالذات إزاء السااياسااة اإليرانية الباعثة للمخاوف واللااكوو 

ثرة إبداء  ن النوا ا»والقلق ر م  ا  ا«حاسس
وفي تقديرنا إ  إيرا  ربما تر  أ  إعادة النظر في ما 

بإعتبار ما يتمنى اللعر  –رور ةي ما دام هنالك نرعله ض
ر والمهجور  -العربي المبيم والالجىء والمهااااااجر والمهج 

موقد عربي باااإلجماااع أو بنسااااااااااااااابااة  بيرة يتوقع منهااا أ  
تكو  دولة جارة تتعاو  وتقتنع بأنها في تحرشاتها وتدخلها 

عربية وإساااااالمية ثم تحريز صيرها اللبناني  شاااااؤو  دو في 
السااااايد حسااااان نصااااارهللا  «حزب هللا» ل باألمين العام متمثال  

للنيااال منهااااي ع  لااات التنمياااة وال تزا  باااد  أ  تؤدي دورا  
تذ ري األجيا  بالخيرا وما نراي في سااااااااااور ا والعراق واليمن 

لة حاليا  وحتى إشاااااااااعار  خر  ولبنا  ساااااااااابقا  وبصااااااااايغة معد 
رانية وِمن الدليل على ذلكا هد  هللا اخواننا أهل الثورة اإلي

حولهم أصيااااافهم في بعض دو  األمااااة وبااااالااااذات ال يس 
اللبنانيي إلى سااواء الساابيل والترهمي وساادد هللا خ ى القادة 

مار  المقبل على ضااااراف البحر  28الذين ساااايلتقو  يوم 
الميت مقابل القد  التي أضاااااااااااحت لعبة بين يديس نتنياهو 

العار الاذي يت لع إلى أ  تبقى أمير اا هي في المقااابال ال
معهااا وتلك مصااااايبة المصاااااائر على األمة وعلى أمير ا 
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 حيِّ على التسامح.. حيِّ على خير العمل
مليو  نسمة ورابع دولة  238 لها هي أندونيسيا ذات ا

ي من حيا عدد السااااكا ي يتجدد حْااااورها في البا  العرب
مع ز ااارة خااادم الحرميسن اللااااااااااااااار ريسن الملااك سااااااااااااااالمااا  بن 
عبدالعز ز لها ضاااااااااااااامن جولته التي شااااااااااااااملت ماليز ا ذات 
الثالثين مليو  نساااااااااامة  مح ة أاولى ثم ساااااااااال نة برونايا 
وعندما نقو  إ  أندونيساااااايا حاضاااااارة في البا  العربي فإننا 

 18نسااااتحْاااار من الذاكرة حْااااورها األو  قبل عقود يوم 
أثناء ملار ة الرئيس والراحل  جما   1955ا  نيس̸ أبر ل 

عبد النا اار في مؤتمر باندونغ  يس أنه من خال  حر ة 
عدم اإلنحياز وعالقته المتميزة مع الرئيس والراحل  أحمد 
سااو ارنو زرع في الذاكرة العربية أهمية أندونيساايا  بلد تجد 

 فيه األمة سندا  نوةيا  في األزمات السياسية الصعبةا
رحياال رموز حر ااة عاادم اإلنحياااز وبااالااذات الر ن بعااد 

العربي في الحر ة جما  عبد النا اااااار والر ن اإلسااااااالمي 
فيهااا أحمااد ساااااااااااااااو ااارنوي و ااذلااك رحياال بعض نجوم تلااك 
الحر ة البانديت نهرو وشاااااااوا  الي والمار لاااااااا  تيتوي بدأ 
بر ق الحر ة في الخروت بالتدرها ثم تكاثرت الصااااااااااراعات 

اإلقتصاااااااد ة التي عانت من وصأتها  واإلحترابات واألزمات
دو   ثيرة وبالتالي باتت إهتمامات العرب بالدولة الصد قة 
العر قة دو  إهتمامات المسااااتو  الم لوبا ثم تأتي الز ارة 
ل بدا ة  التي قام بها الملك ساااااااااااااالما  بن عبدالعز ز تلااااااااااااااكِ 
اساااتعادة اندونيسااايا إلى البا  بجناحيسه العربي واإلساااالميا 

دة ذات جدو  على أكثر من  ااااااااااااعيدا فهي وهي إسااااااااااااتعا
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تثبيت لعز مة دولة إساااااااااالمية عر قة تجاي قْاااااااااا ا األمتين 
والتي تتحمل المملكة العربية السااااااااااااااعود ة وبنساااااااااااااابة عالية 
مساااااااااااااااؤولياة اإلهتماام بهاا وأبرزها على سااااااااااااااابيال المثاا  ال 

العربي بعدما  -الحصاااار السااااعي لجمع الصااااد اإلسااااالمي
هنالك موضااااااااوع تنبية  باتت مساااااااااحة التباعد تتسااااااااعا  ما

الملااااااااااااهد اإلسااااااااااااالمي من شااااااااااااوائر موجات من الت رف 
والتعصاار واإلرهاب أو االت بعض الكيانات إلى ما  عيق 

 خ ن التنمية والت و را
وإلى ذلاك هناالاك الجادو  األهم في حاا  أناه باات من 
مصااااااااااالحة األمتيسن العربية واإلساااااااااااالمية التركير بجد ة في 

إلنحيازا والملك ساااااالما  إبتكار  اااااايغة جديدة لركرة عدم ا
هو الرمز الاااااذي  حقق إلتراااااافاااااا  حولاااااه من دو  عربياااااة 
وإسااااااااااااااالمية و ذلك بعض الدو  الصااااااااااااااد قة التي تر  في 
 ااايغة الحياد خير سااابيل لكي تبقى في منأ  عن التدخل 
في شااااااؤونها أو إشااااااهار الحرب على أصياف معترضااااااة أو 
منترْاااة في هذي الدو  وعلى نحو ما حصااال وما زا  في 

 ا التي و ااااالت الحا  بدولة عظمى مثل روسااااايا إلى ساااااور 
أ  تتجاوز أ اااااااااااااو  التعامل مع الخر ن وخاضااااااااااااات إلى 
جانر النظام البلاري حربا  أفرزت بالماليين جرحى وقتلى 
ر ن ومعاااااقيني فْاااااااااااااااال  عن دمااااار برعاااال  والجئين ومهج 
القصاااااااااااد الجوي من جانر أحدث مقاتالت روساااااااااااية إلى 

لساااااوري الروساااااية أ اااااال  جانر صائرات من ساااااالح الجو ا
 وتغ ية ميليلياو ة ومذهبية من جانر النظام اإليرانيا

جاءت ز ارة الملك ساااااااالما  في الوقت الذي دخلت فيه 
الخيارات الحربية في بعض الد ار العربية ساانتها الخامسااة 
ومن دو  أ   كو  هنااالااك بصااااااااااااااايص أماال في أ  الحاال 

ل في العسااكري ساايؤدي الغر ا هنا تسااتوقرنا مالمح تعدي
المسااااااااااار لمسااااااااااناي بالذات بالنساااااااااابة إلى المحنة السااااااااااور ة 
والموضااوع األكثر تعقيدا  ونعني به اليمن ناهيك بما  جري 
في العراق وليبياا وعندما ير ز الملك ساااااااااااالما  في  لمات 
ألقاها خال  الجولة على الحل الساااااااااااااااياساااااااااااااااي و قر  ذلك 
 بالدعوة إلى تعز ز مباد ء التسااااااامحي فكأنما ير د من ذلك
اإل حااااء باااأ  األمتين على موعاااد ليس باااالبعياااد من أجااال 
تغلير الحوار على المواجهات وبالحوار الصادر عن نوا ا 

 صيِ بة تص لح األمورا
ر الترحيار  وماا قاالاه في جولتاه االسااااااااااااااايو اة التي َتواكاَ
اللااااااعبي العروي فيها مع أعلى درجات الترحير الرسااااااميي 

اعهي في فد نساااااااامعه على ما تتمنى شااااااااعوب األمتين ساااااااام
 ااااااااااايغة مبادرة تلاااااااااااد القلوب المتنافرة إلى التللد وتجعل 

أحاديا الحوار والتْااااااامن تحل محل ما تعيلااااااه المن قة من 
الملسي الناشئة عن تدخالت األ راب في شؤو  بعض دولهاا 
والمبااادرة التي نلااااااااااااااير إليهااا تتمنى األمااة إن القهااا من القمااة 

 ذار  ̸مار  28وم العربية الدور ة التي ساااايسااااتْاااايرها االرد  ي
الجاريا وعندما يتحو   الم الملك ساااااالما  عن التسااااااامح إلى 
ممارسة و ؤخذ أ ْا  بدعوته إلى حوار األد ا  والثقافات الذي 
 عزز مباد ء التساااااامحي عندها  صااااابح الموقد أكثر  اااااالبة 
إزاء مراجأة تلبه النار تحت الرماد تتمثل في أ  الرئيس دونالد 

ئاسااااااااة  ااااااااهيوني متعصاااااااار إلى تل أبير ترامر أوفد لجنة بر 
للبحا مع نتنياهو في موضااوع نقسل مقر الساارارة األمير ية إلى 

 القد ا  
والمباادرة التي نعتبرهاا ماأمولاة الحادوث من شاااااااااااااااأنهاا ق سع 
ال ر ق على حلو   ير مرحر بها تررضاااااها قو  دولية  أمر 
واقع و رضااااااااها من ذلك ليس إحال  األما  في هذي الدولة أو 

وإنما لتقليل حجم اإلخراق الذي إنتهى أو سااااااااااااااينتهي إليه تلكي 
الدور المؤذي الذي مارساتسه بذر عة منا ارة نظاما وهذا ين بق 
في الدرجة األاولى على روسااااااااااااااياا البوتينياة التي تقوم مناذ أ ام 
بتسااااااو ق أفكار إل جاد تسااااااو ة للموضااااااوع السااااااوري الذي  ا  

ثم بات ةبارة عن ةبارة عن أزمة قبل إقتحام روساااااايا حربيا  له 
مجموعة فواجع نتيجة أنها اعتبرت سور ا ساحة إختبار لقدرتها 

 على أ  تستحوذ على موصىء قدم ثابت في المن قةا
وعنادما تلتد األصراف العربياة ومن دو  إسااااااااااااااتثنااء حو  
المبادرة المأمولة فإ   وت الرفض للتدخالت األجنبية روسية 

لى أي تدخالت أجنبيةي كانت أو أمير ية أو إيرانية ساااااااااايعلو ع
وتجد األمة نرسااااها أنها سااااتصاااابح  منة م مئنة ما دامت على 
الصاااااراط المساااااتبيم الذي تبدأ خ وته األاولى بإعتبار التساااااامح 
الااذي ياادعو إليااه ساااااااااااااالمااا  بن عباادالعز ز بمثااابااة تر اااق إلزالااة 

 السموم التي تراكمت في الكيا  العربيا
ن الملك سااااالما  خال اااااة القو  إ  خادم الحرميسن اللااااار ريس 

بن عبد العز ز  ا  في ما ساامعناي منه خال  جولته في القلر 
الساااااااااااااايوي يبعا بنداء إلى َمن عليهم أ  يتعقلواا بل إنه بدا 
 كَمن يؤذِ   للتسااااااامح من أجل خير العملا عسااااااى ولعل  كو  

 الصد  بمثل  راء نوا ا الملك سلما  تجاي األمتينا
 2017)آذار(  مارس 7 -« الشرق األوسط»صحيفة 
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ز ارته إلى اندونيساااااااايا ضاااااااامن جولته التي شااااااااملت ماليز ا 
وبروناي واليابا  والصاااااااااااين  انت للملك سااااااااااالما  بن عبد 
العز ز رسااااااالة في شااااااكل  ااااااورة تعكس بكل  ااااااراء را ة 

لاااار ريسن إلى مسااااألة التنوع في المجتمعات خادم الحرميسن ال
العربية واإلساااااااالميةا و انت تلك الرساااااااالة تتمثل في لق ة 

رة للملك والرئيس األندونيسااااااي   مينهما  محاصيسن إلىمصااااااو 
و ساااااارهما بلاااااخصااااايات من المساااااؤولين في الدولة وبعض 
رموز المجتمع المدني من رجا  ونساااااااااااااء مساااااااااااالمين ومن 

رجال  وأربع نساااااءا  22اا  انوا سااااائر األد ا  في اندونيسااااي
الرجا  بثيابهم الزاهية وقبعاتهم  ما حا  رئيساااهمي والنسااااء 
بأ  ية الرأ  التي تْاااااااااااااااري المز د من وقار الحلااااااااااااااامة 
عليهنا وأما الملك فإنه بعباءته البيْااااااااااااااااء و ترته  ا  
بتوس  ه هذا الجمع التنوعي يز د تأكيدا  ةبارته التي وردت 

 أ »ي اللاااااااااخصااااااااايات وأشاااااااااار فيها إلى في بدا ة لقائه بهذ
أندونيسيا تتمتع بإستقرار سياسي ونهْة إقتصاد ة تاسعد 
كل انساااااا  محر نتيجة روح التساااااامح والتعا ش بين أبناء 

 ا«اللعر االندونيسي بجميع فئاتهااا
وعندما نقو  إ  الملااااااااااهد الذي نلااااااااااير إليه و ذلك  الم 

ألمتين الملك ساااااااااااااالما ي هو رسااااااااااااااالة إلى أصراف  ثيرة في ا
 مار  بعْااااها أسااااالير ال  قرها الدين الحنيس وال يرضاااااها 
رب العااااالمين ومنهااااا الااااذي أ ااااااااااااااااااب الكثير ن من اخواننااااا 
المساااااايحيين في سااااااور ا والعراق ومصااااااري فإننا بذلك نر  أ  

فتو  خادم »أو فلنقل إنها اا «فتو  سااااااااااياسااااااااااية»هذي بمثابة 
ع «الحرميسن اللااااااار ريسن حد لهاا  إزاء مساااااااألة بات لزاما  وضاااااااس

وعندما تأتي من  بير األمة وعامق العقل ونقاء النية ورجاحة 
التحليل للوضااااااعي فإنما هي أ ْااااااَا نوع من التدةيم لمبادرات 
صيِ باااة من جاااانااار حكمااااء من رجاااا  الااادين وأهااال ِعلمس وِفكسر 
جَمعهم في رحاب األزهر اللاااااااااااااار س شاااااااااااااايخه الد تور أحمد 

الركرة موضاااااااااااوع ال يِ ر وناقلاااااااااااوا  ل ما من شاااااااااااأنه تعميق 
ومن ا «الحر اااة والمواصناااةاا التنوع والتكاااامااال»المؤتمر وهي 

خير الصدف أنه في الوقت الذي  ا  المجتمعو  في رحاب 
األزهر ينتهو  بعد مناقلااااااات على مد  يومين إلى إ اااااادار 

مسااااااااااااو ا  بين  «إعال  األزهر للمواَصنة والعيش الملاااااااااااتَرو»
نة هد َا بما نص المساااااااالمين والمساااااااايحيين في مسااااااااألة المواصَ 

وما تالي من  اتر وعهود للرساااااااااو   «دساااااااااتور المدينة»عليه 

 اااااااااال ى هللا عليه وساااااااااال ماا إنه من خير الصاااااااااادف أ  الملك 
 3سلما   ا  قبل ساعات  خاصر وهو في جاكرتا والجمعة 

    الجمع األناادونيسااااااااااااااي ملاااااااااااااااددا  على روح 2017مااار  
األد ا   التساااااااااااااااامح وأهمية محاربة الغلو والت رف في جميع

 والثقافاتا
هذا التأكيد من جانر الملك سااالما  على ضااارورة إحاصة 
التنوع بكاااال اإلهتمااااام والحرص على إبقااااائااااه في منااااأ  عن 
الموجات العابرة المبا تة من الغلو والت رف وإرفاق التساااو ق 
من األفكاااار بااااألعماااا  التي  حرِ مهاااا الااادين وباااالاااذات القتااال 

بيم والتراثي ليس جاادياادا  على واإلرهاااب والتاادمير والعبااا بااال
النهج السااااااااااااااعوديي ولنا في مبادرة الملك فهد بن عبدالعز ز 
رحماااة هللا علياااه المثاااا  على ذلاااك و يس أناااه ومعاااه اخواناااه 
و ذلك مبار ة شاااااااعر المملكة للساااااااعيي تعاملوا مع لبنا  في 
أزمته التي قاربت على اإلسااااتعصاااااء في النصااااد الثاني من 

التنوع ميزة وال  جر أ  تكو   الساااااااابعيناتي على أسااااااااا  أ 
ملااااااااااااكلةا وهو خاصر ممثلي اللاااااااااااارةية اللبنانية التي  انت 
مسااااااااااااااتهَدفة من الظاهرة الميليلااااااااااااااياو ة في بعض ساااااااااااااانوات 

في أ امنا هذيي  «داعش»السااااااابعينات والثمانينات مثل ظاهرة 
مخاصبة القائد البعيد النظر والحادب في الوقت نرساااااااااااااه على 

غياهر الجر وال  جدا  من وصن وشااااااااااااااعبه  ادا  قعا  في 
ينتلاااااااااااااالهما  ما حدث مع يوساااااااااااااادا لم  ميز الملك فهد بين 
د ومسااايحي  ا  هذا  ني ومسااالم شااايعي وموحِ  لبناني مسااالم ساااا
اللبنانيا وهو من هذا المن لق ال يِ ر أمكنه التوجيه بأ  ال 
 عود اللبنانيو   ما أتوا وإنما على جناح اتراق ال ائد الذي 

نا  من حا  سور ا راهنا  التي ندعو لرئيسها لوالي لكا  حا  لب
 والمراهنين عليها والمتالعبين بأقدارها بالهدا ةا «جيوشها»و 

وتكرارا  نر  في  اااااااااااورة الملك سااااااااااالما  يتوسااااااااااان رئيس 
اندونيساااااااااااااايا وممثلي األد ا  األاخر  في هذا البلد ذي الربع 
مليار نساااااااااااامة دعوة خير إلى تثبيت التنوع الذي يتالعر بهي 

ة متحالرو  ضمنا  مع العابثين بالتنوعي وليست مجرد لق ة قاد
 كاميرا مصور حاذقا

هذا  ا  في اندونيساااااااااااااايااا أما في المح اة الياابانياة من 
الجولة الساااااالمانية فإ  الدعوة إلى السااااااالم في من قة اللاااااارق 
األوسااااااااااان بالذات  انت نق ة إنبهار أهل الحاكسم األمبراصوري 

بالمرردات التي وردت في  لمات  واإلعالم اليابانيوالحكومة 
ألقاها الملك سااااااااااااالما  و ذلك في ةبارات قالها خال  جوالت 
المحااادثاااتا وأل  اليااابااا  عاااشااااااااااااااات عقودا  بااالغااة المرارة من 
الصااااااااااااااراعااات الاادوليااة عليهااا و عرف الجياال الحااالي من أهاال 
الحاكسم والمجتمع المدني أي و الت أ ااااااابت بلدهم الذي  ا  
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الم الااذي جر باات الوال ااات المتحاادة قنبلتهااا الوحيااد بين دو  العاا
النوو ة على أرضااه وعلى بعض سااكانهي فإنها ب بيعة الحا  
وهي تر  أ  التلو ح بااالنووي من جاااناار دولتيسن مقلقتيسن في 
المن قة هما إيرا  واسااااارائيل هو ما يتردد بين الحين والخري 
تخلاااى أ  تصااااب دو   ثيرة من تصااار ف  ير مساااؤو  من 

لدولتيسن أو من اإلثنتيسن معا  على نحو ما ساااااااااااااابق أ  إحد  ا
أ ااااااب اليابا  وما زالت هنالك بعض  ثار إساااااتعما  النووي 
على أجسااااد وعلى تراب أر  لم تعد  اااالحة للع اءا ومن 
هنا فإ   الم الملك ساالما  عن السااالم وسااعيه من أجل ذلك 

ك المملكة بمبادرة السالم العربية على نحو ما أكدي  العهد األمير محمد بن نا س بن عبد العز ز خال  تراساااااااااااااه ولي  وتمس 
مااار  وفي الوقاات  13جلساااااااااااااااة مجلس الوزراء يوم اإلثنين 

الذي  ا  أهل الحاكسم الياباني  سااااااااااااامعو  من الملك ما يبعا 
اإلرتياح والتقديري يندره هو الخر في الساااعي الساااعودي من 

ر جانر خادم الحرميسن اللاااااااااااااار ريسن وقبل ذلك من  اااااااااااااااح
ي أخيه الملك عبدهللا رحمة هللا عليهي «مبادرة الساااالم العربية»

ر الساااااااااااااالم في المن قةا وب بيعة الحا  فإ  األخذ به  لنلاااااااااااااس
يؤسس لنلري في مناصق  ثيرةا هنا  ستوقرنا  الم  تبه رئيس 

بإسااااام أسااااارة الصاااااحيرة وتْااااام ن  «صو يو»تحر ر  اااااحيرة 
الخ يرةي وفي  إ  العااالم  مر بمرحلااة من التقلبااات » التيا

خْاااااااام هذي المرحلة يلتد اللااااااااعر الياباني برمته حو  مبدأ 
السااااااااالم العالمي بصاااااااارته خيارا  ال بد من التمسااااااااك به وهدفا  
للساااااااااااياساااااااااااة الدوليةا ومن هذا المن َلق  علِ ق اليابانيو   ماال  
كبيرة على الاادور الااذي تقوم بااه المملكااة العربيااة السااااااااااااااعود ااة 

و وتكتساار ز ارة الملك ساالما  بن لتحقيق هذا الهدف الملااترَ 
عبد العز ز لليابا  أهمية بالغة على إعالء  اااااااااوت الساااااااااالم 

نحتاجه هادرا  في هذي  وهو  اااااااااااوتعلى الصاااااااااااعيد العالمي 
 ا«األوقات الصعبةااا

بعد اليابا  سيسمع أهل الحاكسم الصيني من الملك سلما  
 -المرردات نرسااااااااهاا وبذلك تكو  جولته االساااااااايو ة جولة قائد

ر السااااااااالم و ذلك إلى تثبيت التنوعا وهذا هو د اةية إلى نلااااااااس
ساالما  بن عبدالعز ز ماضاايا  وحاضاارا  ودائما  الذي من شاااأ  

ر السااااااااالم»إضااااااااافة  إلى ما على  «نوبل لتثبيت التنوع ونلااااااااس
 اادري من علاارات األوساامة العربية والدولية وإلى مثيلتها من 

تز تلك الجائزة شاااااهادات د توراي فخر ة تقديرا  لمسااااايرتهي أ  تع
 الدولية بأ  الملك سلما  أ ْا  من مستحقيهاا
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بعيون الحكام  والجوار الملتهب األقصى
 العرب من ضفاف البحر الميت

 ذار المقبل  ̸مار  29د  يوم األربعاء  سااتْاايس األر 
هللا الثااااني أ  القماااة العربياااة الااادور اااةي وإرتاااأ  الملاااك عباااد

تكو  اإلسااااتْااااافة بعيدة عن العا اااامة عما ي ربما لمز د 
من ال مااااأنينااااة األمنيااااة  ي ال  حاااادث مكروي وربمااااا أل  
اإلنعقاد على ضااراف البحر الميتي وهذا هو المكا  الذي 
إختاري الملك عبدهللا الثانيي مناساااااار لبْااااااع ساااااااعات من 

 اإلستراحة والتأمل  حتاجها القادة العربا
اإلنعقاد في الزمن العربي األكثر  ااعوبة وتعقيدا    أتي

وحيااا ال تباادو في األفق أي مؤشااااااااااااااارات إلى أ  األحوا  
ولذا ربما يتو ااااااال المؤتمر إلى را ة  تصااااااا لحي مكن أ  

دة لكثير من القْااااااااااااااا اا  ما  أتي اإلنعقاد بعد  عربية موح 
الدوليي يتمثل األو   -حدثيسن الفتيسن على الصاااعيد العربي

األمير ية ازاء  -من اإلنسااااااااجام في الرا ة السااااااااعود ةبنوع 
القْا ا المقلقة والعالقة وبالذات المسألة المتصلة بإ رار 
النظااااااام الثوري في إيرا  على إقالق جيرانااااااه الخليجيين 
وإمعااااانااااه هيمنااااة على القرار العراقي ومصااااااااااااااااااادرة لنرادة 
السااااااااور ة يتقاساااااااام هذا الدور  ير المسااااااااتَحر مع روساااااااايا 

ية التي و اااال بها التحرل بالدولة السااااور ة إلى حد البوتين
أنها في إصار السااعي للتسااو ةي تر د أ  تْااع هي دسااتور 
ساااور ا ما بعد إنجاز وقسد إصالق الناري  ما و ااال األمر 
بها إلى حد أنها تحذفي إ  هي اساااات اعتي  لمة العربية 
من إساام الدولةا وفي حا  حدث ذلك ال تعود سااور ا جزءا  

وإنما دولة منزوعة الهو ة األسااااااااااااااااساااااااااااااااية التي  من هو تها
تتجسااد في عروبتهاا  ما من جملة اإللغاءات أ ْااا  إلغاء 

أ  الرقه اإلسااااااالمي »الرقرة من الدسااااااتور التي تنص على 
ي وهو بند ربما ما  ا  ليجراي من باب «مصاااادر التلاااار ع

فه لو أ   هو سااااااايد  «واضاااااااع الدساااااااتور»التهيري على حذس
للاااااااااايوعي الذي ير  تجساااااااااايدا  إللحاد الكرملين في الزمن ا

الدين أفيو  »نظر ة مؤسااااااااااااسااااااااااااي العقيدة المار سااااااااااااية أ  
أما الحدث الثاني فهو أ  ملك األرد ي وقبل ا «اللاااااااااعوب

 14اللقاااء اإلساااااااااااااااتثنااائي األهميااة في البياات األبيض يوم 
الرئيس تراماار واألمير محمااد بن  بين 2017 ذار ̸مااار  

ربوبعااد تر زا ماااي سااااااااااااااالمااا  بن عبااد العز ز  ااا  أو  الع
رئيساااااااة الحكومة البر  انية المهنئة األاولى شاااااااخصااااااايا  بين 

فبراير  2القااادة األوروبيين  في ز ااارة واشااااااااااااااان نوالخميس 
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  والتحاااادث مع الرئيس ترامااار بعاااد ز اااارة قاااام بهاااا 2017
 انو  الثاني  ̸يناير   25الملك إلى موسااااااااكو يوم األربعاء 

ور مع الرئيس ا وب بيعة الحا   ا  هنالك تلاااااااااااااااا2017
بوتين ثم مع الرئيس ترامر حو  األوضاااااااااااااااع في المن قة 
وبلوغ اللجوء النزوح السوري إلى دو  الجوار ومنها األرد  
عتبة السااابعة ماليين نازحي فْاااال  عن ساااياساااة إيرا  التي 
هي مثاااااااار إقالق ليس لجيرانهاااااااا الخليجيين فقن وإنماااااااا 

تبق الملك للبعيدين واألبعد من أق ار األمةا وعندما  سااااااااااااااا
سااااااااااااااالما  بن عبدالعز ز ز ارة ملك األرد ي و تلقى مكالمة 
هاتفية اسااااتغرقت ساااااعة مع الرئيس ترامري فهذا  عني أ  
الملااااهد بات واضااااحا  أمام الرئيس ترامري وفي ضااااوئه قد 
ناااا  تكو  المن قاااة على موعاااد مع ت ورات صاااالماااا لمساااااااااااااااس
صبيعتها في مرردات التصاااااااااااااار حات التي أدلى بها الرئيس 

مير ي خال  األساااااابيع الخمساااااة الماضاااااية ثم الحقا  في األ
مؤتمر »قو  وز ر الخارجية الساااااااااعود ة عاد  الجبير أمام 

إ  إيرا  » 2017فبراير  19يوم األحااااد  «ميوني  لألمن
أكبر دولة راةية لنرهاب في العالم وجزء من تلر عها هو 
تصااااااااااااااادير الثورة وهي ال تؤمن بمرهوم المواَصنة وتر د من 

يعة في جميع أنحاء العالم أ   كونوا تابعين لها وليس اللااااا
لاادولهما  مااا أنهااا الاادولااة الوحياادة التي لم يهاااجمهااا تنظيم 

نية األمر الذي  «القاعدة»أو  «داعش» وهي تنظيمات ساااااااا
 ا «يثير عالمات إسترهامااا

ما نر د قوله إ  خادم الحرميسن اللااااااااار ريسن سااااااااالما  بن 
ة المقبلة عبدهللا الثاني أدر  عبدالعز ز وملك القمة العربي

بما ساااااااااتكو  عليه را ة اإلدارة األمير ية خصاااااااااو اااااااااا  أ  
الرئيس تراماار لم ينتظر إنقْاااااااااااااااااء المئااة يوم األاولى من 
رئاسااااااته لكي يرساااااام مالمح هذي الرا ة التي بلورت النتائج 
 ير المعلنااة لجوالت التحااادث التي أجراهااا األمير محمااد 

ن مع إدارات  اااااانسع القرار بن ساااااالما  خال  ز ارة واشاااااان 
وعلى هذا األسااااا  فإ  أمام  أهدافهاااألمير ي الكثير من 

القماااااة فر اااااااااااااااااااة إلتخااااااذ موقد عربي وبااااااإلجمااااااع من 
مها من إدارة أمير ية إلى  الموضاااااااااوعات التي يتأجل حساااااااااس
د القمم العربية بدءا   أاخر  وبحيا أنه منذ أ  تم إحياء عقس

لراحل  جما  عبدالنا ر من القمة التي دعا إليها الرئيسوا
 1964 انو  الثاني  ̸يناير 13وإسااتْااافها في القاهرة يوم 

تعاقر على رئاساااااااة الوال ات المتحدة سااااااابعة راسااااااااء ومن 
م قْا ا عالقةا ولذا فإنها بعدما لم تحسم الموقد  دو  حسس

تتاااالااات  242من إسااااااااااااااارائيااال بموجااار قرار مجلس األمن 
ضوع الدولتيسن حيا القْا ا العالقة إلى أ  و لسنا إلى مو 

بدال  من أ  تكو  رئاساااااااااة ترامر تصاااااااااحيحا  وحساااااااااما  لما 
إنقْااااااى وبالذات في ساااااانوات الرئيس أوباماي فإنها فاجأت 
األمتين بمساااااااااااااااألة تز د التعقيد تعقيدا  ونعني بذلك التوجه 
ل مقر الساااااااااااااارارة األمير ية إلى القد  وبذلك نكو   نحو نقس

قل معناي في األدنى أل  الن «أام القْاااااااااااااااا ا العالقة»أمام 
إهداء القد  بالتدره للصاااهاينةي أو بتحديد أكثر دقة إهداء 
الحرم الثالا للذين إ تصااااااااااابوا فلسااااااااااا ين العربية  باء عن 

 أجدادا
يبقى أ  بين مقر إنعقاد القمة العربية على ضاااااااااااااااراف 
البحر الميت والقد  مساااااااااااافة ال تتجاوز خمساااااااااااة علاااااااااار 

زاجلي وهذا  عني كيلومترا ي أي رحلة سااااااااااااارب من الحمام ال
دهم الملك  أ  القادة أو بعْااااااااااااهم في إساااااااااااات اعتهم إذا زو 
المْيس بمناظير من النوع المتقدم تقنيا  أ  يروا ِمن على 
ساااااااااا ح مقر إقامتهم وإنعقاد قمتهم ملااااااااااارف القد  وربما 
 كحلوا عيونهم برا ة المسااااااجد اللاااااار سا وأما دو  الجوار 

ائيات العربية الملتهر من ساااااااااااور ا إلى العراق فإ  الرْااااااااااا
والدولية تري بالغر ا لعل هذي المصاااااااااااااااادفةي أي مجاورة 
األقصااى األسااير الذي  عبا الصااهاينة بحجارته وساااحاته 
و ذلك مجاورة اللهير الملاااااااااااااااتعل دو  توق د في الرئتيسن 
العربيتيسن المصاااااااااااااااااادرتيسن من إيرا  الخاااامنئياااة وروساااااااااااااااياااا 

القادة  تاحرِ زالمصااادفة سااور ا والعراقاا لعل هذي  البوتينيةي
الذين سااااااااااااايجتمعو  على التصاااااااااااااافي ولو في الحد األدنى 
والخروه بموقد عربي واحاااااااد على األقااااااال إزاء الحااااااال 
السااااياسااااي الحاساااام للمحنة السااااور ة وترو ض أهل الرافديسن 
على العيش الملااااتَروي و ذلك إزاء موضااااوع الدولتيسن بَمن 

ل الساا رارةي وعلى في ذلك النية الترامبية المبي تة في شااأ  نقس
نحو ذلاك الموقد الاذي نجح الملااك عباادهللا بن عباادالعز ز 
وباااذلاااك لم  عاااد من المساااااااااااااااتحيالت العربياااة وبااااتااات الركرة وولي  العهد الساااعودي زمنذاو  في إساااتنباصه  صااايغة حل 
المساااااتعصاااااية التوافق حولها واقعا  ملموساااااا ا وعلى ر م أ  

لمستْافة المبادرة التي  درت عن القمة العربية الدور ة ا
ل رئيس دولااااة اإلمااااارات  في بيروت تجييرا  للبنااااا  من ِقبااااَ
والراحل  اللاااي  زايد بن سااال ا  لم تأخذ حقها من التثبيت 
نتيجاااة عااادم اإللترااااف من معظم الاااذين مهروهاااا بتواقيعهم 
وبذلك  ابت المثابرة في السااااااااعي بأمل تأمين أكبر نساااااااابة 

ذلك ال  من التأييد الدولي لوضااااااااااعها موضااااااااااع التنريذي فإ 
 عني أنها  اااااارحة صاو تا ومن واجر القادة العرب الذين 
سيلتقو  في رحاب األرد  تعو ض ما فات مع التمني بأ  
تكو  الملااااااااااااار ة باإلجماع وبوفد سااااااااااااور ا بكيانيسها ما دام 
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حدث ذلك في التجربة الحديثة العهد من التراو ي وذلك 
د متقدم لكي تأخذ القرارات رونقها وفاعليتهاي وإتخاذ موق

وحازم من تلك المبادرة و يرها وبالذات إزاء السااااااااااااااياسااااااااااااااة 
ثرة إبداء  اإليرانية الباعثة للمخاوف واللاااااكوو والقلق ر م  ا

ن النوا ا»  ا«حاسس
وفي تقديرنا إ  إيرا  ربما تر  أ  إعادة النظر في ما 

بإعتبار ما يتمنى اللعر  –ترعله ضرور ةي ما دام هنالك 
ر والمهجورالعربي المبيم والالجى  -ء والمهااااااجر والمهج 

موقد عربي باااإلجماااع أو بنسااااااااااااااابااة  بيرة يتوقع منهااا أ  
لها  تكو  دولة جارة تتعاو  وتقتنع بأنها في تحرشاتها وتدخ 

عربية وإساااااالمية ثم تحريز صيرها اللبناني  شاااااؤو  دو في 
السااااايد حسااااان نصااااارهللا  «حزب هللا» لمتمثال  باألمين العام 

لااات التنمياااة وال تزا  باااد  أ  تؤدي دورا  للنيااال منهااااي ع   
تذ ري األجيا  بالخيرا وما نراي في سااااااااااور ا والعراق واليمن 
لة حاليا  وحتى إشاااااااااعار  خر  ولبنا  ساااااااااابقا  وبصااااااااايغة معد 
الدليل على ذلكا هد  هللا اخواننا أهل الثورة اإليرانية وِمن 
حولهم أصيااااافهم في بعض دو  األمااااة وبااااالااااذات ال يس 

ي إلى سااواء الساابيل والترهمي وساادد هللا خ ى القادة اللبناني
الذين ساااااااااايلتقو  يوم األربعاء المقبل على ضااااااااااراف البحر 
الميت  ير بعيدين عن الجوار الملتهري ساااااااااور ا والعراقي 
مقابل القد  التي أضاااااااااااااااحت لعبة بين يديس نتنياهو الذي 
يت لع إلى أ  تبقى أمير ااااااا هي في المقاااااااباااااال الالعااااار 

صااااايبة المصاااااائر على األمة وعلى أمير ا معهااا وتلك م
نقل محاذيري بكل المبدئية والوضااااااوح والحرص  امعهاا وهذ

األمير محمد بن سااااالما  إلى الرئيس ترامرا فهل تصااااادر 
عازم  ساااااايدي أنهفجأة من البيت األبيض بلاااااار  يؤ د فيها 

على دخو  التاااار   من البااااب المرتوح عربياااا  باااد  البقااااء 
 ي الموَ داوراء الباب اإلسرائيل
 2017)آذار(  مارس 92 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

ار  ما فعله مبارك وال يفعله بشَّ
ال  وقد بات محمد حسااااااااااني الساااااااااايد مبارو أحد أبناء 

مر ز شاابين التابع لمدير ة المنوفيةي  -« المصاايلحةكرر »
 2017 ذار  ̸مااار   13حرا  صليقااا  باادءا  من يوم اإلثنين 

ر ة سااااااااااااابقي بل الوحيد الذي سااااااااااااجلت بدرجة رئيس جمهو 

 31رئاساااته لمصااار رقما  قياسااايا  في البقاء حاكما  لمصااار و
م إبن المدير ة والمنوفية   كس سااانة  أكثر علااار ن سااانة من حا
نرساااااااااااها الرئيس محمد أنور محمد الساااااااااااادات وأكثر ثالث 
م الرئيس جما  عبد النا ااااار حساااااين  كس علااااارة سااااانة من حا

أفقر  «باكو »دة وفيالصااااااعيدي أ ااااااال  اإلسااااااكندراني وال
 أحياء العا مة الصيفية للمحروسة اإلسكندر ة ا

ال  وقد تمت تبرئته وبات على ملااارف التسااعين من 
العمري وإنتقل محروفا  بإرتياح المؤساااااااساااااااة العساااااااكر ة التي 
كاااا  أحاااد أبناااائهاااا قاااائااادا  جو اااا  مغوارا  في معر اااة العبور 

ي صالما  لم رمْاااااا   قبل أربع وأربعين سااااانة والت ̸وأكتوبر
جنراالتها وضااااااااااااباصها وجنودها أ  ينتهي أمر جنرا  الجو 

على نحو ما أ اااااااااااااااب  1973حسااااااااااااااني مبارو في حرب 
جنرا  البر الرر ق سعد الدين اللاذلي من تهميش ساداتي 
وتلاااااكيك بقدراته اإلساااااتراتيجيةا وال شاااااك أ  أهل القْااااااء 

إلى حالة محمد حسااااااااااااني مبارو إلى ذلك  تن بهوا بالنساااااااااااابة
زنوا بحيا ال تكو  هنالك تساااااالت حو  هيبة القْااااء فوا

وال تترسااااااااا  ملااااااااااعر اإليالم في نرو  أبناء المؤساااااااااساااااااااة 
العسااكر ةا أما إعادة اإلعتبار لللاااذلي لكن بعد الوفاة فقام 

 بالواجر نحوها الرئيس عبد الرتاح السيسيااا 
ل  ال  وقد صو ت إلى  ير رجعة حلقات مساااااالساااااال نقس

نقالة إلى هليكوبتر نزوال  منها إلى الرئيس الساااااااااااااااابق على 
قاااعااة المحكمااة ثم بعااد إنتهاااء جلسااااااااااااااااة المحاااكمااة إعااادتااه 
بال ر قة نرساااااااها إلى المساااااااتلااااااارى المحرو ي ولم يبق في 
السااااااااااجن سااااااااااو  الرئيس المغلوب على أمري من بني قومه 

المثقل بأحكام بالغة اللااااااااادة محمد  «اإلخوا  المسااااااااالمين»
القر ة الصااغيرة  «العدوة» العي اط إبنمحمد مرسااي ةيسااى 
 في محافظة اللرقيةا

يوما  قيد المحاكمة والساااااااجن  2211ال  وقد بات بعد 
ي في إست اعة حسني مبارو أ  يرتاح في «المستلراوي »

في مصاااار الجديدة على  «فيلال هليوبوليس»منزله المؤقت 
مسافة ليست بعيدة من قصر الرئاسة المصر ة الذي سبق 

ات العمري و ناااام قر ر العين أ  عاااال فياااه أزهى سااااااااااااااانو 
أ ار المقبل قالر الحلو  واللااااااااااااااامعة  ̸مايو  4و ق ع يوم 

المغروسااااااااة فيه وذلك لمناساااااااابة ولوجه العام التسااااااااعين من 
العمر محاصا  بأفراد العائلة وببعٍض من أهل الساااااااااااااياساااااااااااااة 
واألعما  والرن واإلعالم إساااااااااااااااتمروا على وفائهم له خال  

 سنوات الترا  ال و لةااا
وبعاادماا أخاذ حساااااااااااااااني مبااارو حيزا  لاه في الئحااة  ال 

الراساااااااء والحكام الذين  رْاااااالو  تسااااااليم أمرهم إلى رحمة 
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عدالة رب العالمين وضااااااااامائر عدالة القْااااااااااء المصاااااااااري 
ونخوة المؤسااااااااسااااااااة العسااااااااكر ة التي  ا  أحد أبنائها صوا  
نصاااااااااااااااد قر ي معتبرا  البقاء في الوصن متَهما  ثم محاَكما  

كسم وةيسلااااااااا  ال مثيل لم رارة صعمه بالنساااااااابة لرئيس لم يدم حا
السااااااااااابقين من محمد علي باشااااااااااا إلى الملك فؤاد ثم الملك 
فااااروق فاااإلى اللواء محماااد نجيااار وبعاااد ذلاااك جماااا  عباااد 
النا اااااااااار ثم أنور السااااااااااادات  مثل دوامه لهي على العيش 
الجئا  سااااياساااايا  في بلد  ااااديق  ما هي حا  ز ن العابدين 

من عرو  اإلستْافة الجئا  بن علي و ثير ني وهو لقي 
كسمهم على  كاااامااال الرعاااا اااة واإلهتماااام ماااا  غري  اليااال حا
مغاااااادرة الوصن ولو على جنااااااح السااااااااااااااار اااااة وتحااااات جنسح 

 الظالمااا
ال  وقد بدأ  ثيرو   ساااااااتحْااااااارو  من الذاكرة بعض 
كسم حساااااااااااني مباروي أساااااااااااتحْااااااااااار  كاتر  مواقد حببة حا

رتة صيِ بة سنوات هذا الرئيس متوقرا  عند ل و حافي عا ش
من جانبه نحو لبنا  الذي  ا  ما زا  في العنا ة الرائقة 

ي لم  ساااااااااااااااجلهاااا رئيس «إترااااق ال اااائد»يتاااداو  بجرعاااات 
نا اللقاء التار خي المحترم الذي  لهاا إال  إذا إعتبرس مصري قبس
ساو  بين أبهة الحاكم القوي و رامة الرئيس المستَْعدي 

اد شااهاب الذي جر   بين الرئيساايسن جما  عبد النا اار وفؤ 
داخل خيمة ناصبت خصيصا  في  1958 ذار  ̸في مار  

لبنانية ملااتَركةي أنه  ا  في بعض  -نق ة حدود ة سااور ة
مالمحه ز ارة من عبد النا ار إلى لبنا  الذي واالي شاعبه 
وأحبه  ما لم يواِ  بعرو ة ومحبة  ادقة حاكما  عربيا  زائرا  

 من قبلا
ببيامه قبل سااابع علااارة سااانة  لرتة حساااني مبارو تمثلت

  بز اااااارة عمااااال إلى بيروت 2000شااااااااااااااابااااااط  ̸فبراير 19و
إساااااتغرقت أربع سااااااعات أمْااااااها في محادثات مع رئيس 
الجمهور ة وزمنذاو  إميل لحود الذي هو مثله من ساااااااللة 

 المؤسسة العسكر ةا
ب مصااار على  أهمية تلك الز ارة أنها أكدت معاودة حدس

عبا  ورئاسااااات ثالث ومؤسااااسااااات لبنا  وإبالغ اللبنانيين شاااا
أمنية وإقتصااااااااد ة أنه حتى إذا  انت مصااااااار لم تكن صرفا  

إتراااااق »في التحرو العربي الااااذي إنتهى إلى إساااااااااااااااتنباااااط 
حال  موضاااااااااوةيا  لألزمة اللبنانيةي إال  أ  ذلك ال  «ال ائد

م المصري ور م مراعاته للدور السوري المهيمن  كس  منع الحا
رسااااااالة حر ااااااه على الوصن في لبنا  من أ   سااااااجل في 

الصاااااغير المحساااااود والمغلوب على أمريا وجاءت الرساااااالة 
في  اااايغة الز ارة القصاااايرة التي ربما  انت سااااتأخذ  اااارة 

ز ارة دولة وليس فقن ز ارة عمل وفي الوقت نرساااااااااااااااه لرتة 
تاار للتعاااو  بين الرئيس امياال لحود والرئيس  ترقااد ااة لو  ا

الحد المعقو ي  رفيق الحر ري أ   ستقر على حا  وإ  في
على نحو اإلساااااااااااااااتقرار الذي  لاااااااااااااااهدي التعاو  حاليا  بين 
الجنرا  ميلاااااا  عو  والرئيس ساااااعد الحر ري الذي ما زا  
عبق إصمئنا  مصااار إلى دور والدي الرئيس رفيق الحر ري 

اللبنانية وت و رها حاضاااااااارا   -في تمتين العالقة المصاااااااار ة
ن تعامال مصااار ساااس السااايساااية  في را تهي وهذا لمساااناي في حا

مع الز ارة األاولى للرئيس ساااااااااعد الحر ري من جانر رئيس 
مصااااااااااار ورئيس حكومتها وشاااااااااااي  أزهرهاا وهذا  عيدنا إلى 
الزمن الحر ري ماااضااااااااااااااايااا  يوم  ااا  الفتااا  أ  رئيس وزراء 
مصااااااااااااااار والجنزوري  إساااااااااااااااتقبااااالي متجااااااوزا   ثيرا  قواعاااااد 

و ا  بات رئيساااااااااااااااا  ساااااااااااااااابقا  والحر ري البروتو و ي رفيق 
 مة  في م ار القاهرة يوم قيامه بز ارة للمحروسةاللحكو 

خال ااة القو  إنه بعد ثالث ساانوات عومل فيها سااابقا  
من القْاااااء معاملة المتهم عاد َمن  ا  حاكم مصاااار إلى 
منزله على بساط التبرئة يتأمل بعد فوات الوا  في حبيقة 
ال جاادا  فيهااا وهي أنهااا مااا داماات لغيرو حتى تاادوم لااكا 

يتحساار وهو يتأمل في الملااهد السااوري  يس أ  كما لعله 
ار األسااد فعل الذي فعله بسااور ا الوصن وسااور ا  الرئيس بلاا 
اللااااعر و ذلك بنرسااااها وليس مسااااتبَعدا  أ  مبارو المتأمل 
ار لم تقتد ولو متأخرا   أرفق التأمل بالتسااااااااا ا لماذا  ا بلااااااا 
بي نحن الصااااااااااااااد قا ا لقد رأيتا في لحظة وعي وأنا أتابع 

نتراضة الملروعة والجمع الهائل في ميدا  التحر ر أ  اإل
التحر ات سااااتتحو  إلى أحداث مبغوضااااة  مكن أ  تنتهي 
إلى حرب أهلية أ  أساااااااااالِ م األمر إلى َمن يدير الدفة فليس 
اللااخص أهم من الوصنا وال أخفيك إنني إسااتحْاارتا في 
تلك اللحظة ما فعله قائد عسااااااااااكري مثل حالي هو الرئيس 

جعرر نميري الذي عندما رأ  أ  الغْااااااااااااااار الساااااااااااااااوداني 
اللاااااااااعبي ال  كو  الرد عليه بالتحدي السااااااااال وي فإنه قا  
بينه وبين نرسااااه ماذا سااااأجني من التمسااااك بورقة اللاااارةية 
إذا  انت الحرائق سااااااااتقْااااااااي على الوصني وإرتْااااااااى أ  
 عيش ضاااايرا  في البلد الثاني لكل السااااودانيين مصاااار  ير 

ساااااااااااااااوار الذهر الذي أصرأ حاقد على الرر ق عبد الرحمن 
بدا ات اإلنتراضاااااااااة بوعدي أنه سااااااااايترأ  لرترة إنتقالية لمدة 
ساااانة ثم  ساااالم المقاليد إلى شاااارةيات شااااعبية دسااااتور ة ولقد 
فعلهاا وإلى ال  وحتى  خر العمر سااايبقى الرجل حاضااارا  
ن التصاااااارف  سااااااس في وجدا  شااااااعر السااااااودا  وأمثولة في حا

السل وي حيا سل م  وترجيح الحكمة والحنكة على العنروا 
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وبكاااماال قيااافتااه الجنراليااة السااااااااااااااال ااة إلى أحزاب ال تراعي 
ر الكافي تقاليد التوافق والتللدا وهذا ما لم  رعله وال  بالقدس
ار األساااااااااااد و أنما هو إما ال ير  إلى أي حا    رعله بلااااااااااا 
 مكن أ  ينتهي إليه أمر سااااااااااور ا وإلى أي حا  سااااااااااينتهي 

بته ومصاااااااااااااايبة األمة به أمري وإما إنه ير  وبذلك فمصااااااااااااااي
 أعظما

ال ساااامح هللا الذين أو روا  ااادري وز  نوا له األمور وما 
زالوا يرمو  المز د من الح ر على نار إشاااااااااااااااتعلت و ا  
ببعض الوعي والتناز  والحكمة من جانبه إصرااها وبذلك 
تبقى ساااااااور ا ساااااااالمة عربية ال فارساااااااية وال روسااااااايةااا وال 

 تر يةا
 2017)آذار(  مارس 28 بتاريخ« األوسط الشرق»صحيفة  لُكتبت 

   

 : «توم آند جيري »
 األوروبية -الطبعة األردوغانية

لم  أخذ رجر صيِ ر أردو ا  في اإلعتبار أ  سااااااااااااااقد 
المنااااا  الااااد مقراصي لغير مواصني الاااادو  األوروبيااااة يتيح 
المجا  لَمن  عارضااااااو  حكومات بالدهم و جدو  في هذي 

كي الرر ااااااااة لكي  مارسااااااااوا من العا اااااااامة األوروبية أو تل
د الندوات أو الكتابات ما ِمن شاااااااااااانه  خال  التظاهر أو عقس
إلحاق األذ  المعنوي في تلك الحكومات أو الحكاما هذا 
أمر متاح ومحرو  أمنيا  التحرو الذي  قوم به هؤالءا أما 
أ   حدث نبيض ذلك وتر د أصياف من  ير مواصني هذي 

لحكومات وحكام في دو  أتوا الدو  تساايير تظاهرات تأييد 
منها إلى الدو  األوروبيةي فإ  هذا  ير مسااااااااموح به حتى 
إذا  اااانااات هناااالاااك عالقاااة صيِ باااة لهاااذي الحكوماااات وأولئاااك 

 الحكام بنظرائهم األوروبيينا
ولقد حرلت العقود الثالثة التي علاااااااناها في لند  على 
سااااابيل المثا  ال الحصااااار بعلااااارات المؤتمرات والمسااااايرات 

جااااجياااة نظ متسهاااا أصيااااف حر اااات ومنظماااات عربياااة اإلحت
وإساااااااااالمية و انت تواكبها حراساااااااااة أمنيةاا هذا إلى جانر 
التساااااااااااااااهيالت التي تجعاااال هااااذا المؤتمر أو ذاو ناااااجحااااا  
بإمتيازا وعلى سااابيل المثا  ال الحصااار نلحظ في الملاااهد 
الذي نلاااااااااير إليه مؤتمر المعارضاااااااااة العراقية الذي سااااااااابق 

امي و يس أ  رموز المعارضة إسقاط النظام البعثي  الصد 
تلك بنوعيسهم السياسي والديني وجدوا عند إلتئام شملهم في 

د في لنااد  و  ااانو  األو   /د سااااااااااااااامبر 15-14مؤتمر عاقااِ
رعا ة معنو ة وساااااااااااياساااااااااااية من بر  انيا زادت من  )2002

عز متهم ثم إنتقلوا إلى بغااااداد على جناااااح تلااااك الرعااااا ااااة 
قو ااةا  مااا لنااا في المؤتمرات  موعودين بمااا يابقي العز مااة

في أكثر من عا مة  «مجاهدي َخلسق»التي تعقدها حر ة 
أوروبيااااة محروفااااة بااااالرعااااا ااااة المعنو ااااة واألمنيااااة مااااا  عزز 
مالحظاااااة أ  ساااااااااااااااقد المناااااا  الاااااد مقراصي  حمي حراو 
المعارضاااايني أما حراو الموالين لحكومات وحكام دو  أتوا 

 مرح ر بهامنها إلى الد ار األوروبية فهذا  ير 
من أجاال ذلااك  ااا  المنع من جاااناار السااااااااااااااال ااات في 
هولندا لحراو أراد أتراو  بيمو  في بعض مدنها وعددهم 

في المئة من عدد  2اإلجمالي حوالى نصاااااااااااااد مليو  أي 
 بالساااااااااااكا   البيام به تأييدا  للرئيس أردو ا  والتصاااااااااااو ت 

اإلسااااااااااااترتاء الذي أرادي إختبارا  لزعامته الم لقة  في« نعم»
عاااد المحااااولاااة اإلنقالبياااة التي نجاااا منهااااا وباااد  أ  يترهم ب

أردو ا  خصاااااااو اااااااية المملكة الهولند ة الزنببية وتقاليدها 
ومراهيمها بالنساااااابة إلى الممارسااااااة الد مقراصيةي فإنه شاااااان  

عليها زادها إشاااااااااااااااتعاال  تعامال  ير الئق من  حملة  المية
مثِ ل جانر الساااااااال ات الهولند ة مع وز رة تر ية  انت سااااااااتا 

الحكومة التر ية في ذلك الحراوا ولقد لو ح أردو ا  برتح 
الحدود أمام جموع الالجئين إلى أوروبا التي بدأت تْاااايق 
ذرعااا  بظاااهرتهم وقااا  من الكلمااات في حق هولناادا ثم في 
دو  أاخر  من اإلتحااد األوروبي الاذي ماا زا  مو اااااااااااااااادا  

روبيين أبوابااه أمااام إنْااااااااااااااامااام تر ياااي مااا أثااار حفيظااة األو 
الذين إتخذوا وقرات سااااااياسااااااية إلى جانر هولندا رافْااااااين 
ةبارات أردو ا  الكثيرة الحدة ومنها على ساااابيل المثا  ال 
الحصااااااااااار قوله في شاااااااااااأ  عدم قبو  إنْااااااااااامام تر يا إلى 

إ  اإلتحاد األوروبي ودوله وقادته ال »اإلتحاد األوروبيي 
قادته   عرفو  الد مقراصية وإنهم تجم ع مسيحي ولذلك ذهر

على إختالف مذاهبهم إلى بابا الراتيكا  وهذا هو ساااااااااااااابر 
ي وقوله «رفسْااااهم إلنْاااامام تر يا إلى عْااااو ة اإلتحادااا
إ  المانيا »ردا  على منسع تجمعات تر ية لتأييد إسااااااااااااااترتائه 

وهولندا والساااااااو د وساااااااو سااااااارا تمار  الناز ة والراشاااااااية وأ  
لتي نحن األوروبيين ينزعجو  من اإل الحات الدستور ة ا

في  اااااادد إسااااااتحداثها في ضااااااوء اإلسااااااترتاء مع أ  بعض 
ومخاصبة ساااو سااارا  «دو  أوروبا محكومة بأنظمة ملكيةااا

إنكم تساااااااامحو  لتنظيمات إرهابية بالتظاهر ضااااااااد »بعبارة 
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وتو ااااايره أوروبا الرافْاااااة إنْااااامام  «تر ياي فإنتظروا الرد
نعم  بإ  القو  »ي و«الرجاال المر ض»تر يااا إليهااا بااأنهااا 

الح التعديالت الدسااااتور ة ساااايلقن أحراد الناز ين هؤالء لصاااا
  «الذين يرفعو  أ ااااااااابعهم علينا درسااااااااا  قاساااااااايا  لن ينسااااااااوي

إنهم منزعجو  مناااا أل  معاااد  النمو في تر ياااا تجااااوز »و
في المئااة بينمااا معااد  النمو في أوروبااا ال يز ااد على  25
كا  هذا التخاصر الخلااااااااااااان قبل يوم ا «في المئةااا 1.5

اء لكن الخلاااونة توا ااالت بعد إعال  الروز بنسااابة اإلساااترت
في  51.4و بسااااااينبدت فيها تر يا منقساااااامة إثنتيسن وبرارق 

المئة لمصااااااااااااااالحة أردو ا   األمر الذي حمل قادة و ت اب 
ومعلِ قين أوروبيين من بينهم  ااااحيرة أصرا  نمساااااو ة أثار 
إنتقااادهااا لااه حفيظتااه فااإحتجاات حكومتااه عبسر الوسااااااااااااااااائاال 

على إصالق عالمات إسااااااااااترهام في شااااااااااأ   الدبلوماساااااااااايةي
المساااااااااااااااتقباااال التر ي ليرد عليهم األردو ااااانيو  المبتهجو  
بتهنئاااة الكبير سن وترامااار ثم بوتين  لهم باااالقو  في لحظاااة 

حدود ما لقد عب رت األمة عن  إلتزموا»بالنصااااااااااااااار إبتهاه 
إرادتها ِبحار ةا هذي المساااااااااألة إنتهت وعلى العالم أ   حترم 

 ا«النتيجة
ال  سااتعيش تر يا ذات الثمانين مليو  نساامة من  بعد

بينهم خمساااة  الف  عيلاااو  في إسااارائيل وثالثة  الف في 
العراقي حالة إختبار حبيبية لمساااااااااألتيسن عالقتيسنا العلمانية 
 ير المساااتقرة ومد  إساااتتباب أمر إنساااجامها مع اإلساااالم 
السااااياساااايي والد مقراصية من خال  التلااااارو وعدم تهميش 

ف التي قاااالااات باااالصاااااااااااااااوت األعلى ال للتعاااديالت األصياااا
الدساااااااااتور ة التي ساااااااااتع ي أردو ا  رساااااااااميا  بعد إعتمادها 
ساال ات ال رقابة للمؤسااسااات وبالذات البرلما  عليهاا فهو 
بموجااار هاااذي التعاااديالت سااااااااااااااايكو  رئيس الااادولاااة ورئيس 
الساااااال ة التنريذ ةي وهي حالة مألوفة في بعض دو  العالم 

هذا  المنصبا  في شخص واحد  الثالاا وعندما ينحصر
وهو في الوقت نرساااااااااااااااه زةيم حزب والعدالة والتنمية  فإ  
الخلاااية واردة من المبالغة في إساااتعما  السااال تيسني سااال ة 
الرئاسااااة والساااال ة التنريذ ة بما يتررع عنها من مؤسااااسااااات 
مدنية وعسااكر ةي وساال ة رئيس الحزبا وهذا حصاال على 

ام حساااااااااين بعد سااااااااابيل المثا  في العراق مع الرئي س  اااااااااد 
تنازا  أحمد حساااااااااان البكر عن  ااااااااااالحيته  رئيس للدولةي 
م الرئيس عمر حسااان البلاااير  كس وفي الساااودا  على مد  حا

إسااااااااتحداث منصاااااااار  2017 ذار  ̸إلى أ  قرر في مار  
رئيس حكومة يتوا اااااال السااااااعي بملااااااقة لتلااااااكيلها وبحيا 
تْااااام ممثلين لساااااتة علااااار حزبا  ساااااودانيا  وتكو  في حا  

التلااااااكيل الحكومة الرر دة من نوعها على مسااااااتو   إكتما 
 الحكومات في دو  القارات الخمسا

و بقى ونحن في هاااااااذي اإلضاااااااااااااااااااااااءة على التجرباااااااة 
األردو انيةي  ساااااااااااتوقرنا أمر الفت يتعلق بأحد مْاااااااااااامين 

سااانوات و حق له البقاء  5التعديالت وهو أ  وال ة الرئيس 
م إلى دورتيسن أي بما معناي إ  أردو ا  باق في سااااد كس ة الحا

وهااذا يتيح لااه في حااا  أمااد هللا بعمري تحقيق  2029العااام 
إنبعاث ظاهرة السااااااااااااااال نة التي إذا  ا  ال  جاهر بها في 
خا باااااه وإصالالتاااااه والمقاااااابالت التي تجر هاااااا الصاااااااااااااااحد 
والرْائيات معه إال  أنها في ضوء حراكه اإلقليمي بالذات 

المن قةي واردة ورعايته للتيارات والتنظيمات اإلسااالمية في 
في خاصريا وهو عندما إسااتبق يوم اإلسااترتاء بأساابوع بالرد 
على بعض القادة األوروبيين المتحرظين على إساااااااااااااااترتائه 
مه على  والتعديالت الدساااااااااااااااتور ة التي يؤ د في إحداها عزس
إعادة ت بيق عقوبة اإلعدام وإنهاء صلر اإلنْااااااااااااااامام إلى 

وأي أوروبا   اإلتحاد األوروبيي بتو ااااااااااااااايس القارة العجوز
 فااااإنااااه باااادا  َمن  قو  إ  زمن «الرجاااال المر ض»بااااأنهااااا 

ول ىي أو إنه سااااااااااااااايولِ ي في عهد  «تر ياا الرجل المر ض»
أردو ا  ب بعة التعديالت الدستور ة وأ  الصرة في ضوء 

أوروبا الرجل المر ضا إنها »ذلك تصاااااابح على حد تعبيري 
بنا تتهاو  وإقتصااااااااااااااادها يتراجع عاما  بعد  خري وإ  شااااااااااااااع

سيحاسر األوروبيين وإ  األتراو الذين  عيلو  في أوروبا 
 ا«مَْ هدو  وماهانو  

وتبقى مسااااااااااااااااألة تحمال في صيااتهاا أمورا  ليساااااااااااااااات في 
الحساااااااابا ي ذلك أ  المراجلت في عالم السااااااااياسااااااااة والحاكسم 
واردة في إسااتمرار وال ترحما فالذي  ااا ه أردو ا  لنرسااه 

لعهااااد قااااد يرثااااه ال يس المعااااار  في حااااا  أ اااااااااااااااااااب ا
األردو اني الوهن المراجىء أو أ ير سيد العهد بمكرويا 
وإسااااتنادا  إلى حالة اإلنقسااااام التي أظهرتسها نتائج اإلسااااترتاء 
فإ  ال يس المعار  هو َمن سااااااااااااااايحكم وفي هذي الحا  
سااااايساااااتمتع بالتعديل الدساااااتوري الذي صالما إعتر  عليهي 

لسااااال ة ما دام سااااايتسااااانى له أ   حكم مرة وإثنتيسن ال تأثير 
البرلما  بأعْاااائة الساااتمئة عليها ونقو  ذلك على أساااا  
أ  تعاادياال التعاادياال  قوم بااه الباادياال ليس باااألمر الساااااااااااااااهاال 
فْاااال  عن جاذبية التعديالت الدساااتور ة بالنسااابة لَمن يتبوأ 

الذي وقد  «البيت األبيض التر ي»الكرسااي الرئاسااي في 
أو   أردو ا  وراء بنائه والتسااااااااااار ع في اإلنجاز لكي  كو  

السااااكنين والسااااكن المساااتد م دورتيسن رئاسااايتيسن  كو  فيهما 
 إذا هو أنهاهما و ل إلى الخامسة والسبعين من العمرا
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ساااااااااااايبقى  ااااااااااااوت اإلعترا  عاليا  وساااااااااااايبقى الرئيس 
أردو ا   قو  للمعترضاااين ولنتحاد األوروبي الذي صالر 

لقد قْي  «فتسح تحقيق شراف في التجاوزات المرتَرضة» ب
را لكن على ر م ذلك ستبقى عالمة اإلسترهام مجاورة األم

عالمة التعجري في شاااأ  اإلساااترتاء الذي  جر ه حاكم في 
العالم الثالا وهو  مسااك بمقاليد الساال ة و كو  هنالك َمن 
 رتر  أ  النتيجة ليسااااااااااات مؤ دة ولمصااااااااااالحة  ااااااااااااحر 
اإلسترتاء الذي هو هنا الرئيس رجر صيِ ر أردو ا ا على 

واكبسنا إساااااااااااااترتاءات أجرتسها الحكومات  مد  نصاااااااااااااد قر  
لمصااااالحة حكام وجاءت النتائج بما يرضاااااي الحاكما الررق 
الوحياااد هو أ  اإلساااااااااااااااترتااااء التر ي  اااا  على درجاااة من 
المصداقية بدليل نتائجه حيا أثبتت األرقام أ  البلدوتر يا  
منقساام على نرسااه ي أما اإلسااترتاءات النا اار ة والساااداتية 

ار ة بين م لع الساااااااااااااااتينات وعلى مد  عقود فإ   والبلااااااااااااااا 
النتائج  انت تساابق عملية اإلسااترتاء و ا  النا  يتقبلونها 

أبر ل  16على مْااااااااااااض فيما أتراو إسااااااااااااترتاء يوم األحد 
نبيض ذلك ورسااموا في الملااهد السااياسااي اإلقليمي  2017

 80,274,604 لوالدولي معادلة جديدة وهي أ  تر يا وذات ا
احة  بوابة اللرق األوسن ودو  مس ² م 783,562نسمة و 

الخليج إلى القارة األوروبية  ونافذة القارة على تلك الدو  
لم تعد بالهو ة التي  انت عليهاي وربما ساااااايجد األوروبيو  
في إنتساااااااااااااابها إلى إتحادهم خير تعو ض عن إنصاااااااااااااراف 
بر  انيا عنهم بموجر إسااااااااااااااترتاء  ثير اللاااااااااااااابه من حيا 

في المئة مغادرة  51.89التر يوالنسااااابة المئو ة باإلساااااترتاء 
بقاء في اإلتحاد  ي ولم  ساااااات يعوا نقسْااااااها وهكذا  48.11و

 –ب بعته األردو انية  «توم أند جيري »سيتوا ل مسلسل 
األوروبية ردحا  من الزمنا وساااااااايعتمد األتراو المنقساااااااامو  
وحتى إشاااااااااااااااعار  خر بعض األمثلة اللاااااااااااااااعبية التي ورثها 

صبر مرتاح الجنة والسالح ال»الحاليو  من أجدادهم وهي 
وَمن  عش ا «عدو  اااحبه والدم ال  اغساال بالدم بل بالماء

 يَر و تررها
 2017)نيسان(  أبريل 42 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 يا إشتراكيي العالم الثالث إتعظوا
هنالك حالة أشبه باليتم أ ابت إشتراكيي العالم الثالا 

اإلشااااااااااااتراكية التي  في الصااااااااااااميم بعدما إهتزت  خر القالع
تساااااااتقوي بها زعامات أحزاب وتيارات إشاااااااتراكية في الدو  
العربيااااة ودو  العااااالم الثااااالااااا عمومااااا ا وهااااذي القلعااااة هي 

التي إرتأ  رئيسااها اإلشااتراكي فرنسااوا  «فرنسااا اإلشااتراكية»
هوالند إسااااتعجا  اإلنصااااراف خلااااية اإلنتكاسااااة في خو  

سمه في الئحة  مار وال ة رئاسية ثانية  ْع من خاللها إ
الراساااااااااااااااء األق اب في الجمهور ة الخامسااااااااااااااة إلى جانر 
الجنرا  شار  د غو  والرئيس فرنسوا ميترا  والرئيس جاو 
شااااااااااااااايراو وباااااذلاااااك ال  عود مجرد رئيس عاااااابر في تلاااااك 
الجمهور ةي التي سااااااات وي شاااااااراع سااااااارينتها في السااااااااعات 
األخيرة من يوم األحاااد المقبااال عناااد إعال  نتاااائج الجولاااة 

ية ِمن إنتخابات الرئاسااة الررنساايةي التي ظاهرها تتو ج الثان
إ مانو ل ماكرو  رئيساااااااااااا  أو  في الجمهور ة الساااااااااااادساااااااااااة 
ومراجأتها المحتملة تتو ج مار ا  لوبا   أو  إمرأة تلااااااغل 
منصااااااااااااار الرئاساااااااااااااة األاولى في الجمهور ة المتأللئة حر ة  
وثقااافااة وفنونااا ا وعناادمااا نلاااااااااااااااير إلى هااذا اإلحتمااا  فأل  

ملاااااااااااااااهد األمير ي ماثل أمامنا بعد إنقْااااااااااااااااء المئة يوم ال
األولى للرئيس دونالد ترامر الذي إساااااتبعدت اإلساااااترتاءات 
فوزي فاااإذا باااالنااااخااار األمير ي وتحاااديااادا  المتردد من هاااذا 
ال يس الناخبي يدفع برجل األعما  ترامر إلى  رساااااااااااااااي 
رئاسااااة الوال ات المتحدةي و تساااابر بصاااادمة للساااايدة األاولى 

هيالري  لينتو  التي  انت تامني النرس بالروز  الساااااااااااااااابقة
وتالاااري بالترا   ليلها من النزوة التي إقترفها زوجها بيل 
كلينتو  مع مونيكا لو نساااااااااااااكي وفي المكتر البيْااااااااااااااويي 
الذي ِمن جملة محتو اته الحقيبة التي فيها مرتاح الترجير 
ر األمر ذلاااكااا وربماااا يت لااار من  النووي في حاااا  ت لااا 

الرئيس ترامر عمال  رادعا  وترعيل حاملة ال ائرات جانر 
المأمورة قيادتها بالرد على تجربة نوو ة سااااااااااادسااااااااااة ير دها 

الااذي  لميالد جاادي 105 لالزةيم الكوري  تحيااة للااذ ر  ا
صالما ذاع  ااااااايته في  األوسااااااااط العربية و ثارت في لبنا  
بالذات المؤلرات المترجمة إلى العربية عن حياته وتوز عها 
في الكثير من المجتمعات العربيةي فْاااااااااال  عن أ  الرفيق 
كيم جونغ أو  حريد  يم إيل سااااااااونغ إسااااااااتصااااااااغر اللااااااااأ  
العساااااااااااااااكري للوال ااااااات المتحاااااادة فباااااااد  تراماااااار التحاااااادي 
والتحذيرات وقا  ذو التساااااااااااار حة المتميزة الذي تر  اإلدارة 

وتتزايد  «شااااااااااااااخص مر ض بجنو  العظمة»األمير ية أنه 
ضااااااااااااااارباة نوو اة إلياه تحاد من تجااربااه  اإلحتمااالت بتوجياه

لن يتوساااال السااااالم مع أمير ا »إنه  الصاااااروخية البالسااااتية
وساااااننرِ ذ أقساااااى عمل مْااااااد ضاااااد المساااااترز ن للدفاع عن 
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أنرسنا بقوة السالحا إ  قواتنا الثور ة مستعدة للقتا  وإ راق 
حااااملاااة ال اااائرات األمير ياااة التي تعمااال باااال ااااقاااة النوو اااة 

ح من جانر الرئيس ولوالا «بْاااااااربة واحدة ن الناصاااااااس ساااااااس  حا
في للرئيس ترامر خال  لقائهما  شاااااااي جين بينغني الصاااااااي
األسااااااااااااااابوع األو  من  في وال ة فلور دا «مارال و»منتجع 
لكانت إشااتعلت الحرب بكل الوسااائل  2017يسااا   أبر لون

 في شبه الجز رة الكور ةا
كا  الرئيس هوالند بعيد النظر أو ربما هي ملااااااااااااااااعر 
ه يؤثر  الساااااااااااااااتينيااة المح ااة الثااالثااة من العمري التي جعلتااس
سااااعات من التأمل وتدو ن المذ رات الحقا  إلى جانر من 

ن مع البهجة اللاااااااااااااااغوف بهاي ونتذ ر حكايته قبل سااااااااااااااانتيس 
ه  «اإليليز ه»الصاااااد قة اللاااااابة التي  ادر  ذات فجر وتوج 

على دراجااة نااار ااة حااامال  إليهااا وهي مااا زالاات نااائمااة علبااة 
السااخن والتأمل في عذوبة محياهايعلى  «الكرواساا »ِمن 

مغامرة التجديد وتعقيدات العمل الرئاسااااااااااي والذبو  المتزايد 
أت تأخذ في  روف الحزب اإلشتراكيي و يس أ  صررة بد

د المقلق متمثلااااة بااااأ  التوافق بين رموز النخبااااة في  الباعااااس
الحزب بات على درجة من اإلسااااااتحالة أل   ال  من هؤالء 
إما يت لع إلى الترشااح وإما أنه ساايناور من أجل المنصاار 
الثانيي أي رئاساااااااااااااااة الحكومةي في العهد التيا وإلى ذلك 

إلى جانر إ  السااااااااااااااانتيسن األخيرتيسن من عهد هوالند حرلتا 
العمليااات اإلرهااابيااة بااإرتراااع نسااااااااااااااابااة الب ااالااة والتااداو  في 
إقتراحات لم تخرد من وصأة األزمة اإلقتصاد ة والمعيلية 
التي زادهاااا إقالقاااا  أ  الاااديسن العاااام تجااااوز تر ليونيس يورو 
األمر الذي يوجر المز د من الترشيد واإلجراءات المؤلمةا 

ظيس ماااار ن لوباااا  وهاااذي  اااانااات بنودا  وظرتسهاااا أجاااد  تو 
متحاملة على الجموع المهاجرة والمساااتوِصنة فرنساااا وأكثر ة 

التونسااااااااااااااايي ومن  -المغربي -هؤالء من المثلااا الجزائري 
دو  أ  تميز بين جوهر د انة هؤالء وبين ظاهرة الت رف 
لد  إسااااااااااااالميينا  ما إسااااااااااااتند إلى هذي البنود واإلجراءات 

ع المجتم»ماااااااكرو  الااااااذي بااااااات يو اااااااااااااااد بااااااأنااااااه رمز 
وب بيعة الحا  فإ  مثل هذي الصاااارة تلااااكل ا «المصاااارفي

 نقاط جذسب مهمة إزاء حاالت الب الة وإرتراع الديسن العاما
كا  قرار الرئيس هوالند في شاااأ  عدم الترشاااح  اااادقا  
وبدت النتيجة واضاااااااااااااااحة بعد إعال  نتائج الجولة األاولىي 
و يس أ  الحزب بااات  ااااااااااااااارحااة من  تاااب دو   الرئيس 

يترا  ساااااااا ور  اااااااارحته األخيرة ثم بدأت عملية فرنسااااااااوا م
الذبو  ونمو رموز العولمة في شااااااااااخص إ مانو ل ماكرو  
واللااااعبو ة في شااااخص مار ن لوبا ي نجما  ساااااصعا  في 

سااااااماء فرنسااااااا الحزبية والسااااااياسااااااية مقابل خسااااااوف متدره 
لليمين الذي ال جديد عندي واليساااااار الذي  صااااا د بجوار 

 كياالذبو  المتدره للحزب اإلشترا
ربمااا هي أمثولااة مرااادهااا أ  اليسااااااااااااااااار بااأنواعااه وتنو ع 
مدارسه واإلشتراكية والعمل الثوري عموما  بات وسيلة  ير 
مرحر بها شاااااااااااااااعبيا ي وأ  المنْاااااااااااااااو ن تحت هذا المثلا 
 صااااااااالحو   معارضاااااااااة إنما مللهم اإلخراق عندما  ملكو  
السااااااااااال ةا وما جر  في فرنساااااااااااا لجهة اإلخراق الصاااااااااااادم 

كي ليس الدليل الوحيد على ما نقو ي فهناو للحزب اإلشترا
الذي  جري في فنزو ال و يس أ  فقراء هذي الدولة العْو 

ممااااا  عني أنهااااا بااااالثروة النر يااااة  مكن أ   «أوبيااااك»في 
تعاالج مت لباات الناا ي هم في معظمهم الذين يتظااهرو  
و لاااااااااااااااعلو  الحرائقا وتلك مرارقة الفتة أل  التظاهر يتم 

ر ة وإشاااااااتراكية بدأت في زمن تلاااااااافيز ضاااااااد نظام دولة ثو 
 و وا ل من بعدي رفيقه مادوروا

خال اااة القو  إ  الذي أ ااااب الحزب اإلشاااتراكي في 
فرنساااااا هوي أو  جر أ   كو ي بمثابة جر  تنبيه لليساااااار 
العربي وشيوعييه والقو  الحزبية اإلشتراكية من أجل قراءة 

 بير الواقع بالكثير من التأنيا وتساااااااااااااااتوقرنا هنا خلاااااااااااااااية 
ولياااد جنبالط الاااذي إكترى بتغر ااادة  اإلشاااااااااااااااتراكيين العرب

لوبا  »إسااااتبق بتسااااجيلها  موقد جولة الحساااام وجاء فيها 
لم تاهزم بعد وميالنلو  وما  سمى أقصى اليسار خ رو  

وهذي التغر دة ا «وو ااااااوليو  بال مباد ء إلى حد اإلرتزاق
المرعمة بالخلاااااااااية مما هو  ٍت تنساااااااااجم مع خلاااااااااية رفيقه 

قه في اإلشااااااااتراكية الرئيس هوالند في ضااااااااوء الذي و ااااااااد 
أ اااب حزبه المخذو  شااعبيا  في الجولة األاولى إرتأ  يوم 

ماااايو  التحاااذير من أ  فوز مااااكرو  على  25الثالثااااء و
وليس شيئا  هامليا  أ   صل اليمين »لوبا  ليس مْمونا  

ل مرة أاخر  خ را  على بالدنا ي ثم «المت رف الذي  لااااااااااااكِ 
بذس  ما »ذير بصاااااايغة ال لر من وزراء الحكومة كرر التح

عهم إللحاااق أكبر هز مااة ممكنااة بزةيمااة اليمين  في وساااااااااااااااس
وقااد  كو  الااداعي إلى التحااذير ا «المت رف مااار ن لوبااا 

تنحي لوبااااا  عن زعااااامااااة حزبهااااا من أجاااال إثبااااات أنهااااا 
وجذسب اللااااااااارائح الناقمة  «مرشاااااااااحة اللاااااااااعر الررنساااااااااي»

وأحزاب اليمين واليسااار  والمصاادومة في الحزب اإلشااتراكي
على حد ساااااااااااااواءي وتكليس نائبها الساااااااااااااتيني اللبناني األب 
المغربي األم الررنساااااااااااي المولد جا  فرنساااااااااااوا جل  بترا  
الحزب إلى حين ظهور الخين اللوباااااااااني من الخين 

  فإما نلاااااااااهد 2017مايو  7الماكروني يوم األحد المقبل و

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A_%D8%AC%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A_%D8%AC%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%BA
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وبا  على ر م إسااااتنساااااخا  فرنساااايا  للتاتلاااار ة متمثلة بروز ل
التحلاايد المتنوع ضاادهاي وإما يرسااو الرها  على إسااتنسااا  
فرنساااااااااااي أ ْاااااااااااا  للميجور ة متمثلة بروز إ مانو ل ماكرو  

جو  ميجور الذي خلد تاتلاار وعل ق عليه  باألكثر شاابها  
البر  ااااااااانيو   ثير المااااااااا   ونااااااااه من مجتمع الماااااااا  

بااه  والمصااااااااااااااااارفي لكن لعبااة األرقااام التي يتقنهااا لم تاادفع
ليكو  من الراسااااااااااااااء التار خيين في الحياة الساااااااااااااياساااااااااااااية 

 البر  انيةا
ماايو  7في  ال األحوا  وأ اا   اانات مرااجاأة يوم األحاد 

بين الماهر ال اار ء على السااااااااااااااابااق الرئااساااااااااااااااي إ ماانو ال 
ماكرو  أو الرر  المقدامة مار ن لوبا ي فإ  إشاااااااااااااااتراكيي 

ا ااااايها فرنساااااا الذين  انوا ساااااابقا  جيادا   احسااااار حسااااااب نو 
وحوافرها و راَهن عليها في الحلبة إنتهوا متررجين على هذا 
السباق حالهم من حا  قادة وزعماء إشتراكيين وثور ين في 
العالم الثالا عربا  وعجما  والتينيين    األوا  لكي يتعظواا 

 وفي اإلتعا  السالمةا
 2017)أيار(  مايو 2 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

في مئوية  «األبيض فلسطين البيت»
 «بلفور األسود»

كاااااأنماااااا الرئيس الخاااااامس واألربعو  دوناااااالاااااد ترامااااار 
الجمهوري  ير العر ق ساااااااااااااااياااااسااااااااااااااايااااا  قرر إقتبااااا  نهج 
الد مقراصي جيمي  ارتر الرئيس التاساااااااااااااااع والثالثين الذي 

 1973حرب »وضعه التوجه الساداتي نحو ت بيق نظر ة 
ائيين وذلك في قائمة الراساااااء اإلسااااتثن «هي  خر الحروب

نتيجة اإلنجاز الذي حققه والمتمثل بإبرام معاهدة الساااااااااااالم 
اإلسااااارائيليةا وال يزا  عهدا  بعد عهد ماثال  في  -المصااااار ة

كامر »الملهد السياسي التوقيع على المعاهدة في منتجع 
ومنظر الرئيس  1978أيلو   ̸سااااااااااااااابتمبر 18يوم  «د ريااااد

أنور الساااااااادات كارتر متوسااااااا ا  إلى صاولة التوقيع الرئيس 
عن  مينه ومناحيم بيغن رئيس وزراء إساااارائيل عن  ساااااريا 
كما ذروة سااااعادة  ارتر مع إبتسااااامة من القلر بعد التوقيع 
ووقوف الثالثة يتباد  السااااااااااااادات وبيغن العناق و صاااااااااااارق 
لى من  كاااارتر مبتساااااااااااااااماااا  لهمااااا وللتاااذ ير فاااإ  الماااادة األوا

تنتهي »يا التالمعاهدة تنص  لماتها الخمس علرة على 
حالة الحرب بين ال رفيسن و قام السااااااااااااالم بينهما بعد تبادا  

 .«التصديق على هذي المعاهدة

إقتباااااا  ترامااااار لنهج  اااااارتري وهو أمر والقول حول 
يثير الدهلااااااااااااة أل   ال  منهما ينتمي إلى حزبي  عود إلى 

حياااا أ   2017أ اااار  ̸ماااايو  3ماااا حااادث يوم األربعااااء 
لساااااااااا ينية محمود ةبا  وفيما رئيس الساااااااااال ة الوصنية الر

تلر ن الثاني  ̸نوفمبر  2يوم  «بلرور األسود»ذ ر  مئو ة 
المقبل ترفع منسااااااااااااااوب الحز  الدفين في نرو  اللااااااااااااااعر 
الرلساا يني في الداخل وفي بالد هللا الواسااعة والذي تجاوز 
عددي بكثير عدد يهود فلسااااااااا ين المحتلةي لقي من الرئيس 

ضاااته بعض اللااايء رفسض دونالد ترامر حراوة رئاساااية عو  
بر  انيا اإلعتذار عن إ ااااادار ذلك الوعد الملاااااؤوما الَعَلم 
الرلسااااا يني إلى جانر الَعَلم األمير يا اإلجتماع في  ا ة 
الود وفي منأ  عن اإلحراجات الثقيلةا بعد سااااااااااااااااعة من 
اإلجتماع  داء رئاسااااااااااااااي وِمن بين المدعو ن بعض رموز 

 الم من جانر اإلثنيسن اإلساااارائيليي ثم بعد ذلك  «اللوبي»
في  ااا ااة الهاادوء ال إحراه من هااذا لااذاوا الرغبااة قااائمااة 
بغية تحقيق إنجازا بالنسااااااااااابة إلى محمود ةبا   ْاااااااااااعه 
اإلنجاز في ساااجل المحنكين من رموز العمل الثوري الذي 
ع  يغة الدولتيسن  إست اع تقر ر المجتمع الدولي من وضس

ساااااااااااااااادات فتح موضاااااااااااااااع التنريذا هنا  كو  الرئيس أنور ال
بإبرامه معاهدة الساااالم مع إسااارائيل الباب المو اااد وأسااابغ 

سنة من التردد والتداةيات شرةية تحر و فلس يني  39بعد 
نحو تسااااااااااااو ة تا و  بها في ضااااااااااااوء التعديل الجوهري في 

ممااارسااااااااااااااااات ونظر ااات مااا قباال  «حمااا »ميثاااق حر ااة 
التعاااادياااالي مع مالحظااااة أ  الموقد النوعي المساااااااااااااااتجااااد 

ا  من صر ق ز اااارة ةباااا  إلى واشااااااااااااااان ن أز  «حماااا ل»
الكثير من العبباتا و ا  سااااااااااااااايبدو األمر شااااااااااااااااقا  إلى ما 
ساااااااااايقوله للرئيس ترامر خال  إجتماعهما ثم إلى وسااااااااااائل 

فلسااا ين »اإلعالم في المؤتمر الصاااحافي الملاااتَرو لو أ  
مااا زالاات على إلتحااامهااا بحر ااة  «الحمساااااااااااااااااو ااة الغزاو ااة

إلى جانر النظام الثوري وإ  رافها  «اإلخوا  المسلمين»
اإليرانيي وعلى موقرها التقليدي وهو فلساااااااااااا ين من البحر 
إلى النهر فْااااااااال  عن تدمير إساااااااارائيلي ولم تقرر بموجر 
الوثيقة الملغو  على  يا تها ثالث سنوات القبو  بدولة 

وعااادم تااادمير إسااااااااااااااارائيااالا وهي بهاااذا  1967على حااادود 
التحر ر  التعديل باتت على ملاااااااااااااااارف اإلعتراف بمنظمة

الرلساااا ينية ممثال  شاااارةيا  وحيدا  لللااااعر الرلساااا ينيا وهنا 
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 «فتح»تصااابح المرونة واجبا  على السااال ة الوصنية وحر ة 
بالذاتا وما نعنيه بذلك هو التقبل المتدره لظاهرة إعادة 

المتجددة ببيادة إساااااااااااااااماعيل  «حما »النظر من جانر 
رت هنيةي بحيا عدم تصاااااااااااو رها أنها  انت ضاااااااااااالة وإختا

 بالهدا ةا إ  المكايدة هنا تصااااااااااااااابح فعل شاااااااااااااااماتة وتدفع 
إلى التلاااااقق وبحيا يبدأ اإلنقساااااام خ وة خ وة  «حما »

التي أ ااااااااااااااابحاات  «فتح»على نحو مااا عاااناات منااه حر ااة 
التي  «الجبهة اللاااااااااااااعبية لتحر ر فلسااااااااااااا ين»و «فتحات»

وليس باألمر المسااااتبعد في حا   ابت ا «جبهات»إنتهت 
تسااااااااااعت رقعة اللااااااااااماتة أ  ينتهي الحنكة والحكمة معها وإ

خصااااو ااااا   «حماسااااات»إلى أ  تصاااابح  «حما ب»األمر 
أ  أصرافا  إقليمية جاهزة لتوظيس اإلنلاااااااااااااقاق في  اااااااااااااد 

 الحر ة التي  قو  قادتها إ  التعديل ال  خل بالثوابتا
ال  وفي ضااااوء لقاء واشاااان ن الذي من حيا اللااااكل 

 «يندولااة فلسااااااااااااااا »كااأنااه لقاااء دولااة الوال ااات المتحاادة مع 
المنقو ااااة اإلعال  الرساااامي بات اللااااعر الرلساااا يني أقل 
تلااااااااما  من ذي قبل بالمماصالت األمير يةا وال  أ ْااااااا  
بات واضااااااااااحا  في ضااااااااااوء ةبارات قالها الرئيسااااااااااا  ترامر 
وةبااا  على المأل اإلفترا  بااأ  ز ااارة الرئيس األمير ي 
إلى الر ااا  وهي األاولى لااه خاااره الوال ااات المتحاادة هي 

جاال أ   كو  للنهج الااذي أعلن على المأل خ وصااه من أ
العر ْااااااااااااااااة ال رف الااذي  سااااااااااااااااانااديا وهو على مااا  مكن 
إفتراضااه أراد التوضاايح ساالرا  لما ساايبحثه مع الملك ساالما  
بن عباااااد العز ز ومن قبااااال أ  تتم ز اااااارة خاااااادم الحرميسن 
اللااار ريسن إلى روسااايا وفق ما هو مترق عليه وتمهيدا  للقاء 

الرلساا يني ساايتم بعد عودته إلى واشاان ن   خر مع الرئيس
من جولته التي ساااتلااامل إسااارائيل والراتيكا ي  سااابقه اللقاء 
الثاني بينهما في بيت لحم على هامش ز ارة فلسااااااااااااااا ينا 
و ا  من شااااااأ  إتمام هذا اللقاء في رام هللا وليس في بيت 
لحم الخروه بإن باع أ  ترامر ساااااايعود إلى واشاااااان ن وقد 

بصاارة  ونها رمز أمة المليار ونصااد  لقي دعم السااعود ة
المليار مساالم عدا  اارة الدولة العربية المعو   عليها والتي 
م الراتيكا  الذي  إرتب ت مبادرة السااااااااااااالم العربية بهاي ودعس
سااااجل ساااايدي البابا فرنساااايس حالة إنرراه في نرو  أصياف 
محزونااة وقلقااة بز ااارة مصااااااااااااااار ولقااائااه الرئيس عبااد الرتاااح 

من ز اارة الر اا  التي باددت أجواء  السااااااااااااااايساااااااااااااااي العاائاد
المحادثات التي جرت مع الملك سااااالما   يوما  في ساااااماء 
العالقاتي ثم إساااااااااااااااتكمل ولي  ولي  العهد األمير محمد بن 
سااااااااالما  بلقائه الالفت المتميز الذي أجراي معه زميلنا داود 

 2اللاار ا  وبثته الرْااائيات السااعود ة ومساااء يوم الثالثاء 
يااااة تبااااديااااد الرتور من خال  قولااااه إ    عمل2017مااااايو 

تواجه محاوالت لتلاااااااااو هها من »العالقات بين الساااااااااعود ة 
مااااضاااااااااااااااياااة في تنرياااذ »وإ  المملكاااة  «اإلعالم اإلخوانجي

 ا«ملروع جسر الملك سلما ااا
 –هاااال يراهن الرئيس تراماااار على وقرااااة إساااااااااااااااالميااااة 

فاتيكانية معه  ستند إليها في  يا ة مبادرة هو في  دد 
إلصالقها وبإنجازها  كمل ما أنجزي قبل أربعة التحْاااااااااااااااير 

 عقود الرئيس  ارترا 
لكي يثمر السعي ال بد من التعمق في مْمو  مبادرة 
السالم العربية التي هي الصيغة المكملةي من حيا تحديد 
اإللتزاماتي لملروع الملك فهد في قمة فا ي وربسن التمعن 

الكثير  مع الظروف الراهنة و يس أ  التسااااااااو س إسااااااااتهلك
من الوقت وجعل المن قة عرضاااة لنرهابا  ما ال بد من 
التمعن في الذي قاله الرئيس الرلسااااااااااااااا يني محمود ةبا  
نا إرتياح الرئيس  في المؤتمر الصااااااااحافي الملااااااااتَرو والحظس

خيااااارنااااا »تراماااار لااااه وبااااالااااذات للعبااااارات الثالث التيااااةا 
اإلسااااااااااااتراتيجي حل الدولتيسني دولة فلساااااااااااا ينية على حدود 

وعا متها القد  اللرقية إلى جانر دولة إسرائيل  6719
هناو فر ة  بيرة للسالم وأت لع »و  «تعيش بأمن وسالم

إلى العماال مع الرئيس ترامار لتحقيق  ااااااااااااااارقااة الساااااااااااااااالم 
 ا«التار خية

خال ة القو  إ  المن قة في ضوء الز ارة اإلستثنائية 
للرئيس ترامر إلى الساااااااااعود ة وقبل ذلك إساااااااااتبباله الالئق 
للرئيس الرلسااااااااااااااا يني في البيااات األبيض على موعاااد مع 
العر دولي جديد قرر النزو  إلى الساحةا فإذا  ا  سليم 
النية ساااااااااينجح و جني ثمارا  من اللاااااااااكر واإلمتنا ا أما إذا 
كا  عكس ذلك فإنه سااااااااايادره إسااااااااامه في قائمة الساااااااااابقين 
الذين  انوا دو  مساااتو  الزعماء التار خيين أمثا  روزفلت 

هاور الحاضر سن في الملهد السياسي العربيااا حتى وأيزن
 وهما في ذمة هللاا

 2017)أيار(  مايو 9بتاريخ  «الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

 «البوتينيسم»توأم  «الماكرونيسم»
أدخلت إنتخابات الرئاسااااة الررنسااااية التي إنتهت مساااااء 
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بعد حراو ساااااااااياساااااااااي بالغ  2017أ ار  ̸مايو  7يوم األحد 
لحاادة وحااافاال باااإلتهااامااات وأحيااانااا  إلى درجااة التلاااااااااااااااهيري ا

مصااااااا لحا  جديدا  على الرْااااااااء الساااااااياساااااااي الدولي  مكن 
فالذي حدث بدءا  من اإلقتحام ا «الماكرونيساااااااام»تسااااااااميته 

المبا ت لللاااب الحديا العهد في عالم السااياسااة ا مانو ل 
ثالثة إرترع خ ها  ذات فصاااااااااااااااو ماكرو  أشااااااااااااااابه بروا ة 

قياسااااااااية بدءا  من دخو  ماكرو  المجتمع البياني بساااااااارعة 
السياسي من الباب األهما لماذا هو دو   يري من خر جي 

أي  «هارفرد»الذائع  اااايته  ما  «المعهد الوصني لندارة»
بماااا معنااااي إ  خر جي هاااذا المعهاااد  ماااا خر جي جاااامعاااة 

لهم حظوة إساااااااتثنائية في بور اااااااة الترشااااااايحات  «هارفرد»
 وماتاللمواقع البياد ة في الحك

وأما الموقع األهم فهو المساااااتلاااااار اإلقتصاااااادي لرئيس 
الجمهور ة فرنساااااااااوا هوالندا وبصااااااااارف النظر عما إذا  ا  
التعيين جاء من نصاااااايحة أسااااااداها جاو أتالي المسااااااتلااااااار 
اإلقتصااااااااااااااااادي للرئيس والراحاال  فرنساااااااااااااااوا ميترا ي ولقياات 
النصيحة تجاوبا  سر عا  من  خر الراساء اإلشتراكيين على 

  إ اااااغاء ميترا   إلى مساااااتلااااااري أتالي أفادي في أساااااا  أ
معالجة أوضاع إقتصاد ة  عبة عاشتها فرنسا على مد  
ساااانواتي أو أ  الهدف أ ااااال  من تعيين ا مانو ل ماكرو  
بالذات ليكو  المسااااااااتلااااااااار اإلقتصااااااااادي للرئيس هوالند ثم 
إسااااناد المنصاااار األكثر حساااااسااااية وهو نائر المدير العام 

ة زرسع شاااااااتلة مْااااااامونة النمو السااااااار ع للرئاساااااااةي هو بمثاب
ع بين  لمجرد أ   قد اللااااااااب اإلقتصااااااااساااااااي وبمعنى الجمس
اإلقتصاااااااادي والساااااااياساااااااي  على نقاط القوة والْاااااااعد في 
الحياة السياسية الررنسية وماذا يدور في  واليس مؤسسات 
كسما وهذا أمر يتيساااار على أهو  الساااابال لَمن  كو  إلى  الحا

لمنصر والمستلار اإلقتصادي جانر الحاكم   لِ ع بحكم ا
ثم نااائاار الماادير العااام للرئاااسااااااااااااااااة  على الكم الهااائاال من 
التقار ر التي تارفع إلى الرجل األو  في الدولة من ساااااااااااائر 
المؤسااااسااااات السااااياسااااية واألجهزة األمنيةا و كري أ     لع 
ماكرو  على الكم الهائل من األوراق والتقار ر وبالذات ما 

ردود الرئيس من خال  مذ رات  هو سااااااااااري للغا ة ثم على
أو رساااااااااااائل أو حتى إجتماعات مغلقةي لكي يثقد نرساااااااااااه 

 أفْل ثقافة رجل دولةا
هنا من الجائز القو  إ  ماكرو  إسااااااااااتقو  في خ ابه 
عموما  وفي المرردات التي حرل بها الخ اب الذي  اااااااايغ 
في مجمل رااي في شااااااااااكل نهج إسااااااااااتهدف رموز التجارب 

الذين خاضاااوا الساااباق الرئاسااايي الساااياساااية العر قة لبعض 

بتجربة اإلشااااااااااااغا  الوظيري المبا ت له في الدائرة األعلى 
 في النظاماا رئاسة الجمهور ةا

لكن يبقى اللغز األهم وهو الزهااد المراااجىء لللاااااااااااااااااب 
منصاااااااااااااااار وز ر اإلقتصاااااااااااااااااد الحقيبااة األهم بين الحقااائاار 
الساااااااياد ة والتي لم  لاااااااغلها من قبل شااااااااب لم  كمل العقد 

من العمري وتقد م إسااااااااااتقالته للتررغ إلى البند الثاني  الثالا
من الساااااينار و المساااااتقبلي وهو إصالق ربيع فرنساااااي  حمل 
تساااااااااااااااميااة من تلااك التي حرلاات بهااا مرحلااة إزدهااار العقياادة 

التي  «إلى األمام»اإلشااااااااتراكية والمار سااااااااية من قبل وهي 
رنا بم بوعة إلخواننا اللاااااايوعيين اللبنانيين ساااااارعا  ما  تذ ِ 

 ن رأت شعلتهااإ
ثم  أتي البند الثالا الذي تمث ل في أ  عزوف الرئيس 
هوالند عن خو   مار وال ة رئاساااااااااااااااية ثانية تواكَر مع 
إعال  ماكرو  ترشااايح نرساااه م مئنا  سااالرا  إلى مقتْااايات 
السينار و التي قادت إلى تعيينه مستلارا  إقتصاد ا  ثم نائبا  

صااااااار المساااااااتلاااااااار ة لمدير عام الرئاساااااااة مع اإلحترا  بمن
فوز را  لنقتصااااااااااااااااااد ينتهي إلى زهااد  ير مااألوف في هااذا 

 المنصرا
مع إساااتكما  البنود الثالثة بدأ دور إسااات العات الرأي 

د مار  دور البند الرابعا ومع هذي   اإلسااااااات العات  لاااااااس
المسااااااتور من هروات وسااااااق ات بعض المنافسااااااينا وبذلك 

ثر من باتت الحلبة تنحصااار برار  شااااب مقدام محاط بأك
لغزي حو  بدا ة الصاااااعود البياني لهذا اللااااااب الذي شاااااق 
ال ر ق وشااااااق الصااااااروف وإسااااااتا يع أ   جعل من ظاهرته 
مص لحا  سيبقى إلى أمد صو ل حاضرا  في أدبيات العمل 

كما  «المكرونيساااااااااام»السااااااااااياسااااااااااي الررنسااااااااااي ونعني بذلك 
ي مع فارق أ  سنوات من «الميترانيسم»كما  «الد غوليسم»

ساااكري واإلنجازات النوةية من أجل اللاااخصاااية اللاااقاء الع
الوصنية  انت صر ق الجنرا  شاااااااار  د غو  أو  عساااااااكري 
فرنساااااااي إلى الرئاساااااااةي وأ  مكابدة لبْاااااااعة عقود إرتب ت 
بالنْااا  السااياسااي والحزبي لعميد إشااتراكيي فرنسااا ميترا  
كانت بمثابة تأشيرة دخوله إلى قصر اإليليز ها أما بالنسبة 

اكرو  فكاااناات مح ااات ساااااااااااااااينااار و ق ااار إلى ا مااانو اال ماا
 الترا  مهيأة واإلشارة الخْراء مْاءةا

و بقى ونحن نتااأماال في الظاااهرة الررنسااااااااااااااايااة التي لهااا 
 ااايغة أحدث مصااا لحات في الرْااااء الساااياساااي الدوليي 
نساااتحْااار تلك الظاهرة التي حدثت في روسااايا عندما وقع 
إختيااااار الرئيس بور س يلتساااااااااااااااين خاااااصد إنجاااااز الربيع 

ي من الرئيس  ورباتلاااوفي أواخر التساااعينات على الروسااا
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اللااااااااااااااااااب األربعيني بوتين ليكو  بعاااد التااادره  ماااا حاااا  
إ مانو ل ماكرو  في منا ااار تامكنه من معرفة نقاط القوة 
والْااااااااعد في مؤسااااااااسااااااااات الكرملين وتوابعهاا وقد وظد 
بوتين وما زا  هذي النقاط أدق توظيس بعدما بات رئيسااااااااااا  

 للرئيس يلتسيناإثر رحيل إض راراي 
ومع إختالف الااادواعي والظروف فاااإنناااا ونحن نقرأ في 

نالحظ أ  الرئيس  «الماكرونيسم»الملهد الررنسي مالمح 
هوالند مار  حتى لحظة إعال  فوز ماكرو  دور يلتساااين 

 في تأمين ترا  بوتينا
من األرقام  «البوتينيساااااام»و  «الماكرونيساااااام»و الهما 

 العربيةا -اإلقليمية – الصعبة في المعادلة الدولية
 2017)أيار(  مايو 17 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 الرياض... حاضنة األمم المتوافقة
لقي الرئيس دوناااالاااد ترامااار في الر اااا  حرااااوة لعلهاااا 
األاولى من نوعها التي يلقاها أي رئيس دولة بَمن في ذلك 
راسااااااااااااااااء الدولة الصاااااااااااااااد قة الوال ات المتحدة الذين زاروا 

مملكة في العقود الخمسة الماضيةا و انت ساعات اليوم ال
  حافلة بالساااااااياساااااااة 2017أ ار  ̸مايو  20األو  والسااااااابت 

وتوقيع اإلتراقيات العسكر ة واإلقتصاد ة المليار ة من دو  
إ راااا  المالمح التراثياااة التي إنبهر بهاااا الرئيس األمير ي 

ي والذين معها ثم جاءت فعاليات اليوم الثاني تساااااااااااااااجل ف
ليسن لجوهر لقاء أمة محمد  ااااااااال ى  تار   األمة حدثيسن مكمِ 

في شااااااخص الرئيس  «العم سااااااام»هللا عليه وساااااال م مع أمة 
 الخامس واألربعين للوال ات المتحدةا

ومثلمااااا أ  الرئيس تراماااار أراد من ز ااااارتااااه التي هي 
األاولى له خاره الوال ات المتحدة أ  تكو  تحية من النوع 

الرئيسي فإ  الملك سااااااااااااااالما  رد  «أجندة» ير الوارد في 
على التحية بمثلها ونكاد نقو  بأحسااااااااااااااان منها فكا  ق سع 

 27إقامته في جدة التي ساااااااااابق أ  و اااااااااالها يوم الخميس 
حيا التقليد المتَبع قبل بدء شااااااااهر  2017أبر ل ونيسااااااااا  

الصاااااااااومي والعودة إلى الر ا  التي عمال  بالتقليد المألوف 
أ ام عيد األضاااااااااااااااحىا  ما أ  الرد   عود إليها بعد إنتهاء

على التحية بمثلها ونكاد نقو  بأحسااااااااااااااان منها تمث ل عدا 
اإلسااااااتببا  الرساااااامي واللااااااعبي بلرتة نوةية وهي أ  الملك 

ه الدعوات إلى قادة وراساء دو  إسالمية لكي  لار وا  وج 
إخوانهم قاااادة دو  الخليج اللقااااء والتلااااااااااااااااااور مع الرئيس 

لرئيس ترامر بدا في اليوميسن اللذيسن األمير يا وهكذا فإ  ا
أمْاااااااهما في الر ا   َمن يلتقي في البيت األبيض بكل 
من هؤالء الذين لبوا دعوة الملك وأتوا إلى الر ا  بإستثناء 
الرئيس عمر حسن البلير تراد ا  إلحراه للمْيس الملكي 
وللزائر الرئاااسااااااااااااااايي أو إنااه يزور بالدهم في حااا  توافرت 

 الظروفا
يااااامااااه بتلااااك الز ااااارة التااااار خيااااة من حيااااا فرادة حتى ق

حدوثها بأمل أ  تكو  تار خية من حيا نتائجها وهذا ال 
د الرا ة السااااااياسااااااية األمير ية   مكن أ  نتلمسااااااه قبل ر ااااااس
مسااااااااتقبال  إزاء أوضاااااااااع عالقةي أوحت إدارة الرئيس ترامر 
بااأنهااا لن تقد مكتوفااة اليااديسن أمااام التماادد الروساااااااااااااااي في 

الي ال تر د أ   صاااااااااير ساااااااااور ا ما أ ااااااااااب المن قة وبالت
العراق الذي ساااعد الرئيس السااَلد باراو أوباما في تسااهيل 
ع اليد اإليرانية على قرارياا ونكاد نقو  على مصااايريي  وضاااس
ر للقوات األمير ية من العراق في   وهذا حدث نتيجة ساااااااااحس
خ وة ال تختلد من حيا المساااااااو ء عن الرعل البوشااااااي 

وسااااااااااااااااائر  «داعش» لظروف مواتيااة الااذي قاااد إلى أ  ال
الثور ين المغااامر نا ونر  من عالمااات الموقد المعاااكس 
أ  الرئيس ترامر مساااااااااااتبقا  البيام بالز ارة أمر بتنريذ هجوم 
جوي داخل ساااااااور ا و رضاااااااه على األرجح التمهيد لما هو 
أكثر ِمن ضاااااربة إنما بعد الوقوف على رد الرعل الروساااااي 

الهجوم الذي حدث  تبرتروسااااايا إعالذي إقتصااااار على أ  
لكن وز ر الادفااع األمير ي جيمس مااتيس  « ير مقبو »

إ  الوال ااااات المتحاااادة ساااااااااااااااتاااادافع عن قواتهااااا عنااااد »قااااا  
 ا«الْرورةااا

لن  قتصر الدور األمير ي بعد الز ارة والكم الهائل من 
الذي إعتبر ماتيس  «داعش»العوائد المليار ة على محاربة 

مالذ على األر  وبالتالي فإ   لم  عد له »أنها  تنظيم 
ي فهنااالااك مااا هو أكثر إقالقااا  «دولااة الخالفااة تتالشاااااااااااااااىااا

للمملكاااة ولااادو  الخليج عموماااا  ونعني باااذلاااك الملاااااااااااااااروع 
اإليراني الذي إتساااااااعت مسااااااااحة تدخالته نتيجة خمو  في 
الموقد األمير ي وقراءة أوبامية لهذا الملاااااااااااروع تبي ن أنها 

ودو  الخليجا وِمن الجااائز  كيااد اة باالنسااااااااااااااابااة إلى المملكااة
القو  إ  مااااا بعااااد القمم الثالث في الر ااااا  هو باااادا ااااة 
إنحساااار بالتدره لهذا الملاااروعا وعند التأمل في ما إنتهت 
إليااه اإلنتخااابااات اإليرانيااة و يس أ  العمااامااة البيْاااااااااااااااااء 
إنتصااااااااااااااارت على الساااااااااااااااوداء فإننا نجد تأثيرا  نوةيا  للجمع 
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ى هذي اإلنتخاباتا وال األمير ي عل -اإلسااااااااالمي -العربي
بااااد أ  المواصن اإليراني الناااااخاااار رأ   يس أ  الحكمااااة 
م وتبادا  المصالح بما  مقرونة بالحنكة المستندتيسن إلى العزس
 حرظ لكل صرف خصاااو ااايته ودوري و راعي رااي المتنوعة 
هي السااابيل إلى اإلساااتقرار فاإلزدهارا وعلى هذا األساااا  

لوال ة ثانية للبالدي ولم  إختار اللاااي  حسااان روحاني رئيساااا  
يتجاااوب مع رغبااة المرشااااااااااااااااد خااامنئي والحر  الثوري في 
إنتخاب إبراهيم رئيساااااايا من هنا  صاااااابح من بيا  القو  إ  
الرئيس روحاني مدين للملك سااالما  في ما ساااعى وللرئيس 
ترامر في ما فعلا  ما أ  محسن رافسنجاني نجل اللي  

دين لما حدث والراحل  هاشاااااااامي رافساااااااانجاني هو الخر م
في الر ا  بدليل فوزي بكامل أعْااااااااااااااااء المجلس البلدي 

 للعا مةاا 
تراماار أرادهااا ز ااارة  ير تقليااد ااة للمملكااة للتااأكيااد بااأ  
تبت في عهد الرئيس   ااااااااااااااارحة العالقات التكتيكية التي  ا
أوباما صاو ت لتبدأ  ااااااااااااااارحة العالقة اإلساااااااااااااااتراتيجية ذات 

 خية بحيا ال األساااااااااااااااس الثابتةا والملك رأ  أ  تكو  تار 
تكو  للمملكة وحدها وإنما لألمتيسن العربية واإلساااااااااااااااالمية 
ومن هنا جاءت  ااااااااااايغة توجيه الدعوات والتجاوب معهاي 
وباذلاك تم إنعقاااد القمااة األاولى من نوعهااا في تاار   القممي 
وبات الملاااااهد م مئنا اا ملاااااهد الر ا  حاضااااانة منظومة 

 مم المتحدةااألمم المتوافقة  ما نيو ورو مقر منظمة األ
 –على نحو التعبير اللااااااااااااااااااااائع فااااااإ  الكرة العربيااااااة 

اإلسااااااااااااااالمية ال  في ملعر الرئيس ترامري أي بما معناي 
إ  الخ وات المااااأمو  منااااه إتخاااااذهاااااي تحاااات المجهرااا 
وتنريااذا  عمليااا  للعزم الااذي عناادمااا يوحااد بين صرفيسن وعلى 
قااااعااادة التوافق  حقق  ااال ماااا هو مرجاااأ تنرياااذيا وهللا مع 

 لذين إذا عزموا أ  يتو لوااا
 2017)أيار(  مايو 22 بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

 الممانعة بأصول... والمقاومة بتواضع
لق الجياااال العرفاااااتي خيااااار المقاااااومااااة  ل أ    س من قبااااس
و ساااااااااااااااير على هااااذا النهج  ثيرو  من أبناااااء القْااااااااااااااايااااة 

بل الوصني لذلك الحا و ختلن تبعا  الرلسااااااااااااااا ينية المنكوبة 
 بالنابل اللخصانيااا

ومن قبااااال أ  تكلاااااااااااااااد إيرا  الخمينياااااةي بعاااااد النهج 
العرفاتي للمقاومةي عن ملاااااااااااااااروعها و بدأ خ ابها الثوري 
بالتر يز على مرردات المقاومة ثم تساااااااااااتتبع ذلك بإنلااااااااااااء 
تنظيمات حيا أمكنها اإلنلااااااااااء واضاااااااااعة برسااااااااام الترو ج 

بنديسن  «اإلسااااااااااتكبار األمير ي»الموضااااااااااوع الرلساااااااااا يني و
للمقاومةي ثم تْاااااااايس بند الممانعة بعدما أمكنها إسااااااااتمالة 
اري في ساااااااالة مغر ات جعلتسه  غادر الساااااااارب  النظام البلاااااااا 
العروبي و بدأ الرفرفة وساااااااااان  ااااااااااقور إيرانية ثم روسااااااااااية 
جارحةي و نتهي األمر بسااااااور ا الرقم الصااااااعر إلى سااااااور ا 

 اا اللعبة بأيدي قلة من الالعبين و ثرة من المتالعبين
من قبسل الحالتيسن الملااااااااار إليهماي  انت هنالك تجربة  

ممانعة ضااااامن األ اااااو  واكَبتسها في الساااااياق نرساااااه تجربة 
 مقاومة بتواضعا

وحيااااا أ  األمااااة تعيش تحاااات وصااااأة الممااااانعااااة  ير 
المساااااااااااااااتندة إلى الحكمة والحنكة ومراعاة األحوا  العامةي 

لر والمقاومة المتلاااااااااوفة حيا الجانر اإلسااااااااتعراضااااااااي  غ
على التواضاااااعي فإ  إساااااتحْاااااار حالة الممانعة الر اااااينة 
والمباادئيااة والراااعلااة التي حاادثاات في الخمساااااااااااااااينااات وحااالااة 
المقاومة بتواضاااااااااااااااع التي واكبَتها يبدو ومن باب المقارنة 

ر  مااا أكثر الِعَبر وأقاال »أمثولااة ين بق عليهااا القو  ال يااِ 
 ا «اإلعتبار

الرئيس  كا  ذلك في الخمسااااااااااااينات وتحديدا  بعد إعال 
تأميم قناة  1956تموز  ̸يوليو  26جما  عبد النا اار يوم 

الساااااااااااااو سا وفي الوقت الذي  انت بر  انيا ان وني ايد  
تر ي وتز د وتهدد مصاااااااااااااار بالو ل والثبور وعظائم األمور 
مساااتندة إلى تنا م في الموقد معها من جانر فرنساااا  ي 

 انت موليه وإساااااااااارائيل دافيد بن  ور و  الجاهزة للعدوا ي 
م ساااااااياساااااااية وماليةي  للملك ساااااااعود بن عبد العز ز وقرة دعس
و ااااا  ثالثااااة من األشاااااااااااااااقاااااء األمراء فهاااادووز ر التربيااااة  
وتر يونائر وز ر الدفاع  وسااالما وأمير الر ا   وعبدهللا 
الفيصااااااااااااااال إبن عمهم يبادرو  إلى الت وع في  اااااااااااااااروف 
المقاومة التي دعا إليها عبد النا ر للدفاع عن مصر في 

دث العدوا  الثالثي الذي بدأ يتزايد التوقع لها ومن حا  ح
دو  أي تحريز خلع األمراء األربعاااااة و خرو  من أبنااااااء 
المملكة العباءة واللاااااااااااااااماغ وإرتدوا ثياب المقاومين وتلقوا 
التعليمات التي تحدد لهم الموقع والواجر ونوع الساااااااااااااااالح 
والمراو  وأهااااداف العمليااااات المحتملااااة الحاااادوثا وبكاااال 

ع ومن دو  اإلكثاااااااار من الكالم والتهاااااااديااااااادات تواضاااااااااااااااس 
 واإلدعاءات جر  ذلكا
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وفي المملكة  ا  الملك سااعود وبالعرو ة نرسااها  سااجل 
وقرة ممانعة  املة األ ااااو  فهو ومن دو  إسااااقاط عالقة 
المملكة بدو  الغرب وفي الوقت نرساااااااااااااه تساااااااااااااجيل موقد 
مساااااااااتمد من روحية و اااااااااية والدي عندما إختاري وليا  للعهد 

غي أال  تأخذو في هللا لومة الئم فال  صاااااح مع هللا إال  ينب»
ي أعلن «الصااادق وعليك أ  تنظر في أمر المسااالمين عامة

  «قرار لمصااااااالحة مصااااااار والعرب»أ  تأميم قناة الساااااااو س 
وبذلك  ا  أو  المؤ دين للخ وةا ثم  ا  ال بد ِمن إبالغ 
الصااديق األمير ي بهذي الوقرةا  وحيا أنه في ذلك الزمن 

ساااااااانة  ال فْااااااااائيات تبا بالصااااااااوت والصااااااااورة  61قبل و
مْااامين المواقدي فإ  الملك سااعود قا  ما ير د قوله من 
خال  مقابلة مع إذاعة أمير يةا و ا   المه  الم الممانع 
بأ ااااااو ا ومما قاله بغر  أ  يتبلغه الصااااااديق األمير ي 
فيْااااغن الرئيس ايزنهاور على بر  انيا وفرنسااااا وإساااارائيل 

م مساااااااااااااااألة داخلية مصااااااااااااااار ة وحق من الحقوق إ  التأمي»
الملروعة لمصر ما دامت ضمنت حر ة المالحة في قناة 

ثم  كرر الكالم نرسااااااااااااه أمام مبعوث للرئيس ا «السااااااااااااو س
هي »ايزنهاور ملااااددا  على أ  قْااااية تأميم قناة السااااو س 

ثم ياتبع هذي الوقرة باإلعال  عن أ  ا «قْااااااااااااااايتنا جميعا  
ات المتحدة أبد  إساااااااااتعداد السااااااااارير الساااااااااعودي لد  الوال 

المملكة لتزو د ساارارات مصاار في بار س ولند  وواشاان ن 
بماااا تحتااااجاااه من دعم مااااديا ومن الجاااائز اإلفترا  أ  
الخ وتيسن اللتيسن إتخذتسهما السااااااعود ة وهما الوقرة المتنوعة 
الدواعي من جانر الملك والتي هي وقرة ممانعة والت وع 

شااااااااااااااقاء وإبن عمهم وهذا له في المقاومة من جانر ثالثة أ
مدلولهي إساااااااااااااااتوقرتا مليا  إدارة الرئيس ايزنهاور الذي  ا  
موقراااااه الحقاااااا  على درجاااااة من التجااااااوب مع المماااااانعاااااة 

 السعود ةا
وإلى ذلك أوفد الملك ساااااااااااااااعود إلى الرئيس جما  عبد 
النا ر مبعوثه اللخصي اللي  يوسد  اسين ليسمع منه 

ه ما تر دي مصاااااااااااااااري وأرفق المهمة باإل بالغ أ  الملك وج 
بوضاااع مبلغ علااارة ماليين دوالر لز ادة ر ااايد مصااار من 
العمالت األجنبياااة تساااااااااااااااهيال  لعملياااات التجاااارة الخاااارجياااة 
ولمواجهة الْاااااااااغوط اإلقتصااااااااااد ة المرروضاااااااااة عليها من 

ساااااااااانةي  61الدو  الرافْااااااااااة قرار التأميما وهذا المبلغ قبل 
يار دوالر وحيا لم تكن حدثت ال ررة النر يةي بأهمية مل

في الزمن الحاليي وبأهمية وقرات متتابعة مع مصااااار عبد 
الرتاح الساايسااي من الملك عبدهللا بن عبد العز ز رحمة هللا 

 عليه وأخيه الملك سلما ا

وعندما بدأ العدوا  الثالثي إتصاااال الملك سااااعود هاتفيا  
بااالرئيس عبااد النااا اااااااااااااااري و ااا  أعلن التعبئااة العااامااة في 

إ  المملكة حكومة  وشاااااااااااااااعبا  جاهزة » المملكةي ليقو  لها
ثم ألحق اإلتصاااااااااا  الهاتري  «لتقد م  ل ما ت لبه مصااااااااار

إنناا وقواتناا و ال إمكاانيااتناا حااضااااااااااااااارو  »ببرقياة قاا  فيهاا
 ا«للمقاومة لرد العدوا  فعلى البا ي تدور الدوائرااا

ع العالقااااااااات  ه الملااااااااك بق س وفي خ وة الحقااااااااة وجاااااااا 
يا وفرنساي ومنسع ال ائرات الدبلوماسية والسياسية مع بر  ان

المااادنياااة الررنساااااااااااااااياااة والبر  اااانياااة من ال يرا  في األجواء 
ن النرن إلى الدولتيسني و ذلك إ قاف  الساااعود ة وإ قاف شاااحس
ض س النرن لمعامل التكر ر في البحر ن التي  انت زمنذاو 
تحت الحما ة البر  انيةا وأما بالنسااااااابة إلى إسااااااارائيل ثالثة 

لمملكاااااة هاااااددت بتاااااأميم حقو  النرن دو  العااااادوا  فاااااإ  ا
ها إقتصااااااااااااااااد ا   األمير ية في حا  وا ااااااااااااااالت أمير ا دعمس

 إلسرائيلاوعسكر ا  
يبقى ونحن نساااااااااااااااتحْااااااااااااااار هاتيسن الوقرتيسن من جانر 
السااااااااااعود ةي نلااااااااااير إلى أ  ملاااااااااااعر عبد النا اااااااااار نحو 

يوليو  23المملكااااةي و ااااا  مااااا زا  رجاااال الظاااال في ثورة 
نجيااااار أو  رئيس مراوساااااااااااااااااااا  من اللواء محماااااد  1952

للجمهور ةي  انت أ ْاااااااااااااا  حاضااااااااااااارة في الوقت الذي  ا  
الملاك ساااااااااااااااعود يتخاذ  مماانع وقراة التاأيياد و ت وع األمراء 
األربعة مع  خر ن  مقاومين إلى جانر إخوانهم المصر ين 
الذين ت وعوا في  تائر المقاومة اللااااااااعبية ضااااااااد العدوا  

ثورة الثالثيا فقااد حاادث أ  الرئيس محمااد نجياار و اااناات 
يوليو ما زالت في بدا ة النصد الثاني أوفد نائبه البكباشي 
جما  عبد النا ااااااااااااااار ونائر رئيس الوزراء  إلى الر ا  
لتقااد م واجاار العزاء بوفاااة الملااك عبااد العز زا و ومهااا قااا  
عبد النا ااااااااااااااار للملك ساااااااااااااااعود  الما  ين بق على الحالة 

رة المساااااتجَدة في الصاااااد الخليجي نتيجة للتغر د الق ري م
ثانية خاره ساارب أشااقاء التعاو ا لقد أكد الملك لزائري عبد 

إني »النا ااااااار الْاااااااابن اللااااااااب إبن الخامساااااااة والثالثين 
ساااااأفعل  ل ما في وساااااعي لكي تكو  الجامعة العربية أداة 
الة للتعاو  بين بالد العرب وأنا مساااااااااااااااتعد أ  أقوم بأي  فع 

ي أما عبد النا اار فجاء ردا «شاايء في ساابيل رفعة العرب
إ  األراضاااااااااااي المقدساااااااااااة هي البالد التي تجمع »كالتيا 

المسااالمين في إصار الوحدة الروحية مهما تباعدت أق ارهم 
ونحن المصااااار ين يهمنا  ل جهد تقوم به جاللتكم وساااااوف 

عتزازنا بالمملكة إ تجد منا إخال ا  مندفعا  ال يدفعنا إليه إال  
ن في مصر عتزازنا بالعالم اإلسالمي  لها ونحإ السعود ة و 
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نؤمن بمسااااااااااااااتقبااال هاااائااال إذا تعااااو  العرب على أ  ال تكو  
المجاااامالت أسااااااااااااااااا  العالقاااات بينناااا وإنماااا  جااار أ  تكو  
الصااراحة ذلك األسااا ا وبالنساابة إلى فلساا ين فإننا  عرب لم 
نااادرو في  ثير من الظروف الررق بين الكالم والعمااالا وأناااا 

ل أ  نجتمع ونختلد في الرأي و صا  ِْ رح بعْنا شخصيا  أف
بعْااااااااااااااا  بماا بينناا من خالف فاذلاك خير لناا ألد مرة من أ  
نجتمع و جامل بعْااااااااااااانا بعْاااااااااااااا  في الظاهر بينما في قلوبنا 
خالف دفيني ثم نتعاهد في ما بيننا على شااااااااااايء و ل منا في 
قرارة نرسااااااه  علم أنه لن  ري بلاااااايء مما وعدا وإنني أعتقد أننا 

 مااا ضااااااااااااااااعاات لو فعلنااا ذلااك فسااااااااااااااوف نْاااااااااااااايع بلاادا  بلاادا  
 هذا اإلستحْار برسم اللي  تميم هداي هللاا «افلس ينااا

نخلص إلى القو  إنااه عناادمااا  ااا  فهااد وتر ي وساااااااااااااالمااا  
وعبدهللا الفيصاااااال ينتساااااابو  وبكل تواضااااااع إلى حر ة المقاومة 
اللاااااااااعبية لمواجهة تداةيات العدوا  الثالثي على مصااااااااار عبد 

  حبو  ا  الساااايد حساااان نصاااار هللا صرال   1956النا اااار عام 
في الرابعااة من العمرا و ااا   اااساااااااااااااار عرفااات في الساااااااااااااااابعااة 
ار  والعلااااااااار ن ولم  جد ال ر ق نحو المقاومةا أما الرئيس بلااااااااا 
األساااااااااااااد الذي تلتد المقاومة اإليرانية المنلاااااااااااااأ والغر  عليه 
والمساااااااتَبِد  مساااااااتقبل ساااااااور ا وصمأنينة شاااااااعبها بما إنتهت إليه 

 ا  ما أ  1965ومواليد األحوا  المأساااااو ةي فكا  لم يولد بعد 
معظم َحَملة را ات المقاومة والممانعة  انوا أصراال ي بينما  ا  
كبير األشاااااااااقاء الثالثة فهد في الخامساااااااااة والثالثين وتر ي في 
الرابعة والعلااااااار ن وسااااااالما  في العلااااااار نا ثالثة شااااااابا  أمراء 
ل إ ما  وضااامير وتواضاااع وليسااات  أشاااقاء  عتبرو  المقاومة ِفعس

ل تكس   ر مكانةا وألنهم  ذلك فإ  سعيهم ملكور من قْية ِفعس
فلسااااااااا ين الحاضااااااااارة في وجدا   ل منهم بتواضاااااااااع من دو  

إ  »تلاااااوافا أليس الرسااااو   اااال ى هللا عليه وساااال م هو القائل 
هللا قد أوحى إلي  أ  تواضعوا حتى ال  رتخر أحد على أحد وال 

حساااااان هذا القو  ال يِ ر برساااااام الساااااايد ا «يبغي أحد على أحد
 نصرهللاا

 2017)أيار(  مايو 31 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 "ديمقراطيهل يكمل "الجمهوري" ما بدأه "ال
بيننا وبين الدورة العاد ة السااانو ة للجمعية العامة لألمم 
المتحدة ثالثة أشاااااااااااااهرا وهنالك الكثير من المع يات التي 

ة تحمل على التراا  بأ  هذي الدورة العاد ة تكتساااااار  اااااار
 إستثنائية لجهة توضيح معالم ال ر ق للمرحلة المقبلةا

نقو  ذلك مسااتندين إلى أنها الدورة التي ساايلااارو فيها 
للمرة األاولى رقما  أسااااااااسااااااايا  في  اااااااناعة القرار الدولي 
هما الرئيس دونالد ترمر المتوا ااال إنبهاري بالذي لبيه في 

داخل  المملكة العربية السااااااعود ة من تكر م وتدةيم لمكانته
الوال ااااااات المتحاااااادةي أي بمعنى  خر إنااااااه أتى إلى القمم 
الثالث في الر ا  مساااتْاااَعرا   حاو  ما إسااات اع تكساااير 
سااااااااااااهام  المية لم تْااااااااااااع لها حد تغر داته ذات المرردات 
الكثيرة القساااااااااااااوة عن الصااااااااااااحافة واإلعالم عموما ي و ادر 
الر ا  مساااااااااااااااتقو ا  إلى جانر اإلتراقيات المليار ة بحراوة 

سااااتثنائية جعلتسه ال  ْااااعد أو فلنقل ال يبالغ في مسااااايرة إ
نتنياهو عندما بدأ المح ة الثانية من جولته تتوزع يوميسن 
في إسااااارائيل وبْاااااع سااااااعات في رحاب السااااال ة الوصنية 
الرلساااااااااا ينية في بيت لحما وخيرا  فعل عندما رفض مرافقة 
 أحد من المسااؤولين اإلساارائيليين له في ز ارة حائن المبكى
وبالتسمية اليهود ة  البراق بالتسمية الحقة والذي  قع أسرل 
باحة المساااااااااجد األقصاااااااااى مكتفيا  بالحاخام المساااااااااؤو  عن 
الحائنا وبصااااااااااااااارف النظر عن أ  ترمر  ا  أو  رئيس 
أمير ي  قوم بهذي الز ارة للحائن الذي هو األكثر قداساااااااااااااة 
باااإعتباااار أناااه بقاااا اااا الهيكااالوالمعباااد اليهودي  والاااذي دمري 

م اإلسااااااارائيلي  70روما  عام ال كس للميالد و تمساااااااك أهل الحا
ع اليد على القد  وإعالنها  بهذي الررضاااااااااااية بغر  وضاااااااااااس
عا اااااامة الدولة اإلساااااارائيلية وأنه إلتزم بالتقليد المتَبع الذي 
يارضاااي ملااااعر اليهود و اغْااار ملااااعر المسااالميني وهو 

ى أ   عتمر القلنسوة التقليد ة السوداء اللوا  و ْع يدي عل
تباات عليهااا  الحااائن ثم  ْاااااااااااااااع ورقااة بين حجااارة الحااائن  ا
أدةية أو تمنياتااا بصرف النظر عن ذلك إال  أ  إرتياح 
المسؤوليين اإلسرائيليين وبالذات جماعات اليميني إستمروا  
على إنزعاجهم من تعليق منسااااااااااوب إلى مسااااااااااؤو  أمير ي 
بثته وساااااائل اإلعالم خال  التحْاااااير لز ارة ترمر من أ  

ن المبكى جزء من الْاااااااااااااااراااة الغربياااة المحتلاااةا وهاااذا حاااائ
نا الصاااااد  العملي له يوم الخميس أو  يونيو  ̸التعليق لمساااااس

عندما  ااااااااااااااادر عن البيت األبيض إعال   2017حز را  
ل  خ ي جاااء فيااه إ  الرئيس ترماار إتخااذ قرارا  بتعليق نقااس

و جر أال  »السااااااااااااااارارة األمير ية من تل أبير إلى القد  
ذي الخ وة على أنها تراجاع من الرئيس عن  رهم أي  ا  ه

 -دعماااااااه الثاااااااابااااااات إلسااااااااااااااارائيااااااال وللتحاااااااالد األمير ي 
والالفت أ  هذا الموقد الميزاني لم يلَق ا «اإلسااااااارائيليااا



312 

 

أ  الكرة اإلسااارائيلية من  األمل معمن نتنياهو ساااو  خيبة 
الميزا  تميل قليال  في ضاااااااااااوء  ااااااااااايغة القرار لمصااااااااااالحة 

المثقلاااة مهاااابتاااه باااالكثير من  إسااااااااااااااارائيااالي ذلاااك أ  الرئيس
اإلتهااااااماااااات والتعقيااااادات من الاااااداخااااال األمير ي والخااااااره 
ل الساااااااارارة  األوروبي بعد إنسااااااااحابه وفي يوم قرار تعليق نقس
من إتراق بار س حو  المنا  إنساااااااااااااااجاما  مع الوعد الذي 
ق عه على نرساااه خال  حملته اإلنتخابية إلى جانر الوعد 

ل السرارةي عل ق قرار النقل مما  عني أ  العودة  المتعلق بنقس
عنه واردة أو ممكنة في ضاااوء المتغيرات والْاااغوطا وهنا 
تجدر اإلشاااااااااااااااارة إلى أنه لوال الغ اء الذي وفرتسه له القمم 

 -الثالث في الر ا  والعوائد المجز ة من القمة السااااعود ة
 األمير يةي لكا  على األرجح سينقل السرارةا

لرئيس ترمااار حااادوثاااه وفي أي حاااا  إ  الماااأمو  من ا
يبقى واردا ا فري ذمته وعود سمعها منه الرئيس الرلس يني 
محمود ةبااا  يوم لقااائهمااا في البياات األبيض وهااذا حماال 
أبو ماز  على أ   خاصر الجماهير الرلس ينية المتع لة 
إلى توضيح منه عما سيحصل عليه من ترمر الذي  مري 

ت األبيض ثم الرئيس ةبااا  بااإصراءات يوم إلتقاااي في البياا
خال  الترحياار بااه في بياات لحما ومع أ  الرئيس ةبااا  
كااا  يت لع إلى ماادة أصو  إلجتماااعااه بااالرئيس ترماار في 
موقع  نسااااااااية المهد في بيت لحم فال تقتصاااااااار على ثالثة 
أرباع السااااااااااااااااعةي إال  أ  مجرد حدوث الز ارة خ وة نوةية 

 بأمل أ  تليها خ واتا
بلة للجمعية العامة لألمم ونقو  إ  الدورة العاد ة المق

المتحدة ربما تتصااد بأنها إسااتثنائية على أسااا  أنها وفي 
حا  الملااااار ة فيها على مسااااتو  القادةي أ   غتنم الرئيس 
لهاااا إلى دورة  ترمااار ملاااااااااااااااااار تاااه للمرة األولى فيهاااا و حو 
المصاااااااااااااااالحات والمصاااااااااااااااالحا وهو على ما ظهر منه في 

النصااد الثاني من األشااهر القليلة من رئاسااته التي دخلت 
السااااااااانة األولىي بارع في توظيس المصاااااااااالحات في خدمة 
المصاااالحا وعندما  ساااتحْااار األ ام الثالثة التي أمْااااها 
في الر ا  و يس أ  الز ارة تحولت إلى ما  لااااااااااااااابه دورة 
الجمعية العامةي سيجد نرسه أ  هذي الدورة فر ة مْافة 

نجااااز إلى ماااا تحقق لاااه في قمم الر اااا  الثالثي وأ  اإل
األهم الذي يادِره إساااااامه في الئحة القادة اإلسااااااتثنائيين هو 

اإلساااااااااارائيلية يتوه بها  تابة  -إبرام التسااااااااااو ة الرلساااااااااا ينية
اإلسااارائيليا وساااير   -الرصااال األخير من الصاااراع العربي

عند ذلك أ  فرص المراهنين على د مومة هذا الصاااااااااااااااراع 
 ستنحسرا

أمااام  قااد نجااد َمن  قو  إنااه على ر م أ  ال ملاااااااااااااااكلااة
ترمر من جانر العرب إال  أ  الرئيس األمير ي بات في 
ضاااااااااااااااوء عوائد القمم الثالث في الر ا  أكثر ثقة بالنرس 

إذا ما هو أقدم على الخ وة األهم وهي  وأ ْاااااااااااااا  بالعز مة
تحقيق إنجاز نوعي خال  إنعقاد الدورة العاد ة السااااااااااااااانو ة 

يااه هو للجمعيااة العااامااة لألمم المتحاادةا واإلقاادام الااذي نعن
مبا تة إساااااااارائيل وِمن على المنبر األممي عند ملااااااااار ته 
في الدورة السااااانو ة العاد ة بإقتراح أقرب إلى ملاااااروع قرار 

اإلسااااااااااارائيلي وإرفاق العر   –لتساااااااااااو ة الصاااااااااااراع العربي 
بالتصاااااااااااااااو ت عليه ومن جانر قادة الدو  أو َمن  مثلهما 
ومثاال هااذي الخ وة  ير محروفااة بااالمحاااذير وبااالااذات بعااد 

ألجواء اإل جااابيااة التي عاقاادت في ظلهااا القمم الثالث في ا
الر ا ا و ا  من شااااأ  القمة األفر بية التي إسااااتْااااافتسها 

 2017يونيو  4ليبير ا في العا ااااااااااامة مونروفيا يوم األحد 
ل أداة ضاااغن على إسااارائيل لتعديل موقد نتنياهو  أ  تلاااكِ 
الرافض أي تسااااااااو ة موضااااااااوةية مع الرلساااااااا ينييني لو أ  

ر ا التي تسااتْاايس القمة إشااترصت على نتنياهو مقابل ليبي
ملاااااار ته ضااااايرا  متحدثا  في الجلساااااة اإلفتتاحيةي أ  يترهم 
الموضاااااااااااااااوع الاااذي ال باااد باااات العااادد األكبر من اإلثنين 
وخمسااااااااااين رئيس دولة أفر بية الملااااااااااار ين في القمة أكثر 
حماسااااة للتسااااو ة القائمة على  اااايغة الدولتيسن وفق مبادرة 

لعربيةي مع مالحظة أ  قادة أفارقة  ثير ن زاروا الساااااااااااالم ا
السااعود ة في األشااهر الماضااية وبعْااهم شااارو في القمة 

األمير ية وعادوا إلى بالدهم أكثر  -اإلساااااااااالمية –العربية 
األردنية تحديدا  التي  -المصر ة -إقتناعا  بالرا ة السعود ة

ساابيل اإلساارائيلية هو ال –تعتبر إنجاز التسااو ة الرلساا ينية 
إلى اإلنتقااا  المتاادره لمن قااة اللااااااااااااااارق األوسااااااااااااااان والقااارة 
األفر بياااة التي هي إمتاااداد للعاااالم العربي من الروضاااااااااااااااى 

 وإتساع مساحات اإلرهاب إلى اإلستقرار فاإلزدهارا
لكن الذي حدث هو أ  ليبير ا المسااااتْاااايرة للقمة ليس 
فقن لم تغتنم الرر ااااااااة المناساااااااابة فلم تلااااااااترط وإنما تر ت 

جني أفر بيا  ما فقدي بعض اللااااااااااايء أمير يا ا  ما نتنياهو  
أنها جعلت الملك محمد الساد  الذي نلن خال  األشهر 
الماضاااااااااااااااية زائرا  عدة دو  أفر بيةي  قاصع القمة ِعلسما  بأ  

ل دعما  معنو ا  ملحوظا  لهاا  ملار ته  انت تلكِ 
في أي حا  وعلى ر م تقاعسااااااااااات حدثت  ظل التوقع 

الرئيس دونالد ترمر خال  الدورة  «ري الجمهو »بأ   كمل 
السااااااااااااااانو ة للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيو ورو في 

األسبق  «الد مقراصي»أيلو  المقبل ما بدأي الرئيس  ̸سبتمبر
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تمت الخ وة  «كامر د ريد»جيمي  ارتر الذي في رحاب 
مصااااار وإسااااارائيل مرساااااحة في  ساااااالم بينالصاااااعبة إتراقية 

ألكثر  اااااااااااااعوبة والمتمثلة في إنجاز المجا  أمام الخ وة ا
 –التساااااااااااااااو ااة التي ال تساااااااااااااااو ااة  يرهااا للصاااااااااااااااراع العربي 

 اإلسرائيليا
 2017)حزيران(  يونيو 17 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 عندما ال يحمد المرء ويشكر
هنالك حالة تلقي بظاللها الثقيلة الوصأة على الوضاااااااااع 

الحااااالت العربي الباااالغ الساااااااااااااااوءي و اااأنماااا ال  كري األماااة 
السااابقة وبالذات الحالة السااور ة والحالة اليمنية المسااتَجدةا 
وهذي الحالة تتمثل في ملااااااااااااااروع أزمة على صر ق التراعل 
بعاااادمااااا قررت الزعااااامااااة الكرد ااااة العراقيااااة المْاااااااااااااااي مااااا 
إسااااااااااااااات اعت على صر ق اإلساااااااااااااااتقال  عن العراق وإجراء 

د ة إسترتاء لهذا الغر  بأمل أ   قود إلى قيام الدولة الكر 
دولة جنوب »على نحو ما حدث في السودا  متمثال  ببيام 

وبكل الرضى من جانر جمهور ة السودا  التي  «السودا 
إرتْاااااات قيادتها إنرصااااااا  جنوبها عن شاااااامالها و ا  ذلك 
خيارا  خاصئا  للجنوبيين وألما  دفينا  في نرو  اللاااااااااااااااماليينا 

امل لم تتك «الدولة الكرد ة» بوحيا أ  األزمة المتصاااااااالة 
فصااولها بعد ولن تتْااح  ااورة الموقد إال  بعد اإلسااترتاء 
الذي يتمسااااااااك الزةيم الكردي مسااااااااعود مصاااااااا رى بارزاني 

أيلو  المقبلي تزامنا  مع أجواء  ̸سااااااااااااااابتمبر 25بإجرائه يوم 
الدورة الساانو ة العاد ة للجمعية العامة لألمم المتحدةي فإننا 

ر وفي نجد النرس حز نة ليس فقن لحدوث األزمة مع ق 
شاااااااااااهر الصاااااااااااوم المبارو وإنما أل  األجنبي هو هذي المرة 
يبذ  ومن أجل الغاز في الدرجة األاولى المسااااعى التوفيقي 

 بين العربي وأخيه العربيا
كسم في دولااااة ق ر األكثر  ين بق على قيااااادة أهاااال الحا
ألد  يلومتر مربع مساااااااااااحة من لبنا  المجنى عليه والتي 

هي لم تتعمق في القو  ال يِ ر  قد  صاااااايبها ال قد ر هللا إ 
ما  «َمن  ا  في نعمة ولم  لااااااكر خره منها ولم  لااااااعر»

أ اااااااب البلد الصااااااغير الذي لم  أخذ أولو األمر فيه بذلك 
القو  فوضاااااااااااعوا الوصن في أكثر األزمات خ ورة مع أنهم 
لو  انوا أنبياء النرو  وحادبين على الوصن ومخلصااااااااااااااين 

بنا  ال  وهادس ا  بصااااااااااااااايغة في أداء الواجر البيادي لكا  ل
الااااذي واز  وراعى التر يبااااة اللبنااااانيااااة  «إتراااااق ال ااااائد»

األكثر تعقياادا  بين الكيااانااات العربيااةي أكثر إزدهااارا ا فنعمااة 
هللا ساااااابحانه وتعالى عليه سااااااخية من حيا ال بيعة والماء 
والخْااااااراء والوجه الَحساااااان  ما سااااااخاء النعمة التي خص 

يميااة" المتخمااة  ااازا  ونر ااا  وتلااك بهااا "اإلمااارة الحمااد ااة التم
ثروة تسااااتقر وتزداد أرقاما  إذا  ا  والة األمر فيها  حمدو  
و لكرو  و نأو  بأنرسهم عن الغيرة والت لع نحو ممارسة 
دور  غنيهم عن القلق  ما يبقيهم في منأ  عن تصاااااااانيرهم 
مقِلقيني  مااا إذا  ااانوا يت لعو  إلى مكااانااة أ   ااأخااذوا بمااا 

ألمتين من خال  ملاااااار ع تنمو ة ومؤساااااساااااات هو الخير ل
علمية ومسااااااتلاااااافيات وت و ر جامعاتي وإبداء خير النوا ا 

قا  ربِ  بما »لمحي همي وهذا أمر يو ي به القر   الكر م 
و نبااااااه إليااااااه  «أنعماااااات علي  فلن أكو  ظهيرا  للمجرمين

إنما أحد م مر ة أخيهي فإذا »الرسااو   اال ى هللا عليه وساال م 
كمااا نر  اإلمااام علي بن ا «أذ  فليام ااه عنااه رأ  عليااه

أبي صالر رضاااااي هللا عنه  ساااااتحْااااار في مجالساااااه ال ة 
والقو  ال يِ ر للنبي  «ساااااورة القصاااااص»التي أوردناها من 

أكرم عليرتك فإنهم جناحك الذي به ت ير »محمدي و قو  
 ا«وأ لاك الذي إليه تصير و دو التي بها تصو 

ي اغ العبارات الرر   دة نثرا  أو شاااااااااعرا  من أ ام وحتى  اااااااااا
السااااااَلد المترهم البعيد النظر قالوا من الكالم ما من شااااااأ  

 –األخذ بجوهري بد  هذا الذي  قا  بالذات عبسر الرْائية 
العلة التي عكساااااات بتسااااااميتها والجز رة  وبتنسااااااير أوقاتها 
ومكة المكرمة  بالذات عند إساااااااااااااتحداثها إن باعا  بأ  وراء 

اب الاذي هاذي التسااااااااااااااامياة ماا ور  اءهاا وأنهاا بمثااباة عود الثقاَ
سااااايلاااااعل أكوام الح ري أ  ينبِ ه إلى أمر أسااااااساااااي أوجزي 

وَمن ذا الاااذي يرجو األبااااعاااد »باااالقو  اللااااااااااااااااااعر العربي 
وز ااادة في ا «نرعااهااا إذا هو لم  صااااااااااااااالح عليااه األقااارب

ماضااااايا  هي حاضااااارا  دولة ق ر  «ذا الذي»التوضااااايح فإ  
ه حلقة في مجد تبنيه ما التي إذا  انت تصاااااااااند دورها بأن

دامت متخمة بالغاز بعد النرن ومن أجل ذلك هذا التسااااالح 
 –النوعي األمير ي المبااا اات لهااا وهااذي اللهرااة األوروبيااة 

اإليرانية على المأزق الذي وضااااااعت نرسااااااها فيهي  -التر ية
فااإ  أحااد حكماااء الزمن العربي الغااابر أوجز الحااالااة هااذي 

وزادها  «جنازة مجدي بيديليس أتعس مَمن  لاااااااااايِ ع »بعبارة 
ا  «ال  غرد ال ائر إال  في ساااااااااااااااربه»إ جازا  قو  حكيم  خر 

وهااذا قو  ال  حتاااه إلى مجااادلااة باادلياال أ  األمير الوالااد 
اللي  حمد عندما  رد في المرة السابقة خاره السرب رأ  
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أ  تغر دي ليس مساااااااتحبا  وال ينساااااااجم مع إنتماء ق ر دولة 
لسااااااااداسااااااااي الذي  ا  منذ خامسااااااااة في المجلس الخليجي ا

إنلاااااااااااااائه بمثابة الخيمة التي تحقق األما  إنما وفق قاعدة 
ماااا ير ااادي المرء ألخياااه الساااااااااااااااعودي واإلمااااراتي والبحر ني 
القر ااار وألخياااه البعياااد المصاااااااااااااااري ولنخوة األبعاااد الليبي 
والسااااوري والرلساااا يني واللبناني هو ما ير دي لنرسااااها وبد  

لااذي داواي خااادم الحرميسن أ  تكو  تجربااة التغر ااد األو ي ا
اللر ريسن الملك سلما  بن عبد العز ز و ا  صالما  لم هذا 
التغر ااااد الملااااك عباااادهللا بن عبااااد العز ز رحمااااة هللا عليااااهي 
أمثولة لألمير اإلبن اللاااااااااااااااي  تميمي فإ  جوارح من خاره 
الرْاااااء العروبي ز نت بإنقْاااااضااااها على األمير اللاااااب 

من التغر اد خااره السااااااااااااااارب العوائاد المجز اة لماا هو أكثر 
الخليجيي وبذلك بات اللاااااااااااااي  تميم مساااااااااااااحورا  بتخر جات 
إمتزه فيها الثأر االسالموي باألصماع الغاز ة مْافا  إليها 
اإلعتداد باللاااااااااأ  المالي الملياريا ومن دو  أ   حسااااااااار 
الحساب الدقيق وضع اللي  تميم الدولة في المح ة التي 

ار األساااااد مقا ْاااااا  العروبة بعالقة  إن لق منها الرئيس بلااااا 
منقو ااااااااة الترهم مع إيرا  التي ز نت له إمكانية إسااااااااتعادة 
مجدي زةيما  لدولة إتحاد ة تْااااااااااام ساااااااااااور ا ولبنا  والعراق 
ار خساااار اللااااأ  في سااااور ا  مسااااتقبال ا وها هو الرئيس بلاااا 
ولن يربح المجد الموعودا وهنا  جد المرء نرساااااه يتسااااااء ا 

ألو  في الدولة في ساااان شاااابابية لقد تساااال م اإلثنا  الموقع ا
ر  رب »وهااذا  رر  على  اال منهمااا األخااذ بااالقو  ال يااِ 

تااه العقاال فماااذا وهبستااه هي وحرمس  «وهبستااه العقاال فماااذا حرمتااس
ومن ثم إعااادة النظر في خلاال حاادث مع الساااااااااااااااَلد وليس 
إضااااافة المز د و أنما هو تراث  سااااتوجر الحرا  عليه من 

لا  وليس من إجااابااة أكثر الوارث قيااادة على أهو  السااااااااااااااابااا
حكمة على هذا التساااااا  سااااو  إسااااتعادة الوعي ومحاساااابة 
الذاتااا والتيقن بأ  َمن  كو  في نعمة وال  لااااااااكر  خره 

 منها وال  لعرا
 2017)حزيران(  يونيو 27 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 الطافحزمن الكيل 
 عيش العالم وبالذات على مد  قر  مْاااااى و ؤساااااس 

األفق لربع قر  جديدي حلقات في مسااااااالسااااااال كما يبدو في 

 الكيل ال افحا
في  اااااااراعه الملتبس مع  ور ا اللااااااامالية يردد الرئيس 
ح الكيااال مع  دوناااالاااد ترامااار بين الحين والخر ةباااارة صرس
كور ا اللاااااااااماليةا لكن الزةيم األوحد لكور ا اللااااااااامالية  يم 
جونغ أو  حريد  يم ايل ساااااااااااااااونغ الذي صالما صَرَح الكيل 

ساااااااااااااااالف ترامر من تحد ات هذا الجد ثم الحقا  من لد  أ
تحاااد اااات ور ثاااه إبناااه  يم جونغ إيااال يرد على تهاااديااادات 
ترامر ال افح  يله بإساااتهانة وبتجارب بالساااتية مرفقا  إ اها 
بلق ة مصااااااااااااورة للصااااااااااااارو  المن لق ولق ة أاخر  للزةيم 
الكوري اللااااامالي المبتهج بإن الق  ااااااروخه فِرحا  محاصا  

مر الررح محيا  ل منهمي و أمر بإنتاه المز د بجنراالت  غ
 وبسرعة من الصوار   التي تعتر  عليها أمير ان

ل الكوري اللاااااامالي على مناورات  وعندما  كو  رد الِرعس
 ور ة جنوبية بملاااااااااااااااار ة حاملة صائرات أمر  –أمير ية 

هجمات » بترامر بإرسالها إلى الساحل الكوري هو الوعيد 
  «ئقة الدقة من البر والجو والبحروضااااااااااربات بال رحمة وفا

في حا  خدشااااااوا ولو جزءا  » لاااااانها جيش  ور ا اللاااااامالية 
إنه عندما  كو  هذا أسااالوب ااا «من سااايادة و رامة الدولة

التخاصر من دولة  ااااغر  إلى دولة عظمىي  صاااابح من 
ح الكيل و صاااااااااااااابح ال بد  ال بيعي أ  يرترع منسااااااااااااااوب صرس

ع حد تأديبي ل هذا الزةيم الكوري للرئيس ترامر ِمن وضااااااااااااااس
إ  نزاعا   بيرا  »اللاااااامالي المتحدي و قو  بصاااااار ح العبارة 

ل وأ   ال الخياارات  جادا  مع  ور اا اللاااااااااااااااماالياة أمر محتماَ
لكننااا نجااد وز ر الاادفاااع جيم ماااتيس الااذي ر م  «م روحااة

سامعته بأنه شار  وال تساتوقره المغامرة العساكر ة الصاعبة 
فااااااع على هاااااذا وهاااااذا معروف عناااااه وجيء باااااه وز را  للاااااد

األساااااااا ي  مار  بالدبلوماساااااااية محاولة تخفيس منساااااااوب 
ح الكيل لد  رئيس ترامر و قو  بالصااوت العالي إ   »صرس

الخيار العسااااااااااكري ضااااااااااد  ور ا اللاااااااااامالية لوقسد برنامجها 
النووي والبالسااااااااااتي ساااااااااايكو  مأساااااااااااو ا  إلى درجة ال  مكن 

مرْااااااااال  المحادثات والتعاو  مع الصااااااااين  «تصااااااااورهاااا
اِلرة بلاااااااكل ما مع  ور ا اللااااااامالية على نحو تحالاد المتح

كاااال ِمن إيرا  الخااااامنئيااااة وتر يااااا األردو ااااانيااااة  مع ق ر 
د اة  التميمياةي لكن  ور اا  يم جونغ أو  تلاااااااااااااااترط  –الَحماَ
من جانر  «التراجع عن الساااااياساااااة المعاد ة لها»للتحادث 

 أمير ا الترامبيةا
ح الكيل لد  ترامر من  ور ا اللاااامالية ي تلااااابه مع صرس

ح الكيل من إيرا  الخامنئية التي  لما فارضااات عقوبات  صرس
عليها ترد باألسااااالوب الكوري اللااااامالي نرساااااهي مع إضاااااافة 
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تهديدات بين الحين والخر تسااااااتهدف إساااااارائيلي وِمن هذي 
التهديدات المتزامن إصالقها مع عقوبات فرضااااااااااااتسها اإلدارة 

في منظمات  األمير ية على النظام اإليراني وعلى قياديين
في لبناا   «حزب هللا»خاره إيرا  محساااااااااااااااوبة علياه مثال 

حين  قو  قائد الثورة خامنئي إننا سناسوي تل أبير وحيرا »
مع األر  في  ْاااااااااااو  سااااااااااابع دقائق لو لزم األمري فال 

 ا«مزاح في األمرااا
ح الكيل بالنساااااابة إلى ترامري  ما  قا  حو  مسااااااألة صرس

إختالف التعبيرا وعلى   قا  أ ْااا  بالنساابة إلى  خر ن مع
ح الكيل لد   ل من  سااااااااااااااابيل المثا  ال الحصااااااااااااااار أ  صرس
المملكة العربية الساااااعود ة ودولة اإلمارات ومملكة البحر ن 
وجمهور ة مصاااااااااااااار العربية من الساااااااااااااالوو  ير الودي من 
جانر ق ر تارجم إلى عقوبات إقتصاد ة تالها تحديد مهلة 

ا  تابة  اااارحة العلاااارة أ ام لتنريذ م الر من شااااأ  تنريذه
جاااديااادة من العالقاااات المنزهاااة عن التحرل وماااا هو أكثر 
من ذلكا وعندما ال يتسااااااااااااااام رد الرعل الق ري بتعقل على 
مساعى التساو ة الكو تي و تم تمديد المهلة يوميسن إضاافييسن 
ح الكيل إيالما  ما  فِمن أجل أال  تكو  الترجمة الرباةية ل رس

 بعدي عاله لأل  الصغير الملاكسا
ح الكيل لد  نصاااد تر يا وأي المعارضاااة  ك ما أ  صرس

من نصااااااااااااارها األردو اني الذي يبالغ في الهيمنة والعثمنةي 
تمث ل بمساااااااااايرة إسااااااااااتنب ت روحيتها من أساااااااااالوب المهاتما 
 اندي فإرترع لذلك منسااااااااوب التأييد اللااااااااعبي لها وبالذات 

حز را  من أنقرة  ̸للعار المسيرة التي بدأت منتصد يونيو
تموز الجاااري إلى  ̸ا هو المتوَقع أواخر يوليولتصاااااااااااااااال  ماا

إسااااااااا نبو ا فاللاااااااااعار هو الم البة بالعدالة والتصاااااااااحيحا 
والتحرو حْااااااااااااااري وةبارة عن مسااااااااااااايرة مكل لة بَعَلم تر يا 
ب و   يلومتر وليس تظاهرة  علو الصااااااااااااااارا  من حناجر 

 الملار ين الغاضبينا
ح الكيل العربي اري يت -صرس نقل الدولي من العناد البلااااااااا 

من شاااااااااهر إلى شاااااااااهر من دو  أ   حسااااااااام القادرو  على 
الحسااااااااااااااام هذا التالعر في مصاااااااااااااااير البالد وحياة العبادا 
ح الكيل من المغامر ن الحوثيين  ا  ال بد من  ونتيجة صرس
م بااااأماااال الحسااااااااااااااام مع إعتبااااار  معااااالجااااة إختلن فيهااااا العزس
المت لبات اإلنساااااااااااااااانية دواء و ذاء وصبابة من ضااااااااااااااامن 

إلنقاذي لللعر اليمنيا ور م أ  الحسم إستراتيجية الدور ا
مااا زا  هاادفااا  لم يتحقق بااالكاااماال على النحو المااأمو  فااإ  

ح الكيل ما زالت قائمةا  حالة صرس
والمتأمل في أوضاااااااااع لبنا  المسااااااااتْاااااااااف إكراها  من 

 المغلوب على أمريي و يس أ  إعتياااادي على التعاااا ش معحوالى مليونيس ناااااازح ساااااااااااااااوريي يرثي لحاااااا  هاااااذا الوصن 
ح الكيلي  جعله ال  جد عالجا   حاالت تررز أنواعا  من صرس
ر أ  يتساو  عددهم خال  خمس  للْيوف السور ين المقد 

 سنوات نزوح مستقر مع عدد السكا  األ ليينا
ما أوردناي في الساااااا ور السااااااابقة هو مجرد نماذه عن 
ح الكيل التي يتساااااااااااااااو  في المعاناة منها الكبار  ظاهرة صرس

  ما الذين بين بيناكما الصغار 
ح الكيااال من الاااذي  ررزي الااادور الَقَ ري  لكن يبقى صرس
بمثابة حالة  ااداع قد تررز تصاادعا  ليس في الحساابا  إذا 
كا  األب واإلبن لن  ستبدال العناد بالحكمة والحنكة تراد ا  
لما  أمر به الكتاب لجهة اإلمساااااااو بمعروف أو التساااااار ح 

الحدود فإنه  ظلم نرسهي  بإحسا  وعلى مبدأ أ  َمن يتعد 
كما تراد ا  لتعليق عْاااااو ة على نحو الساااااابقة العربية إزاء 
مصاااااااار الساااااااااداتية مع األخذ في اإلعتبار أ  ذلك التعليق 
كا  أبغض الحال  شأنه في ذلك شأ  ال الق في منظور 
رب العالمينا ولكن للْاااااااااااااارورة من أجل تقليل الْاااااااااااااارر 

ت الذين ال  حمدو  إجراءاتا أعا  هللا األمة على مغامرا
ر زمن الكيل ال افح بأمل زمن  نعمته وال  لااااكرو ا وقصاااا 
 سود فيه السالم على األر  وتمأل المحبة نرو  الجميع 

 وقد خلت األر  تماما  من داعش وأخواتهاا
 2017)تموز(  يوليو 6 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 األسيوية بعد األفريقية
ضاانا الملك ساالما  بن عب د العز ز بدعوته إلى عقسد عو 

أفر بية  ستْيرها في الر ا  أواخر العام  –قمة سعود ة 
غياب القادة العرب عن قمة اإلتحاد اإلفر قي التي  2017

 تموز الجاريا ̸يوليو  3عاقدت في أد س أبابا يوم اإلثنين 
أهمية هذي القمة أنها تْااااااااااااايس المز د ِمن الحرص بل 

مع الادو  األفر بياة ليس  والْااااااااااااااارورة على تمتين العالقاة
أل  أل  الجيرة بحكم اإلمتداد الجغرافي ترر  ذلكي وإنما 

الجوار األفر قي قد  ساااااااااااابر لألمة إنتكاسااااااااااااة  بر   فقداننا
كتلااك التي نلااااااااااااااااأت عن اإلنرتاااح الهناادي المبااا اات على 
إسااااااااااااارائيل وتوظيس نتنياهو لهذا اإلنرتاح أسااااااااااااارع توظيس 

ما هو محتَمل بحيا أ  قْاااااااية فلسااااااا ين لن تندره على 
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اإلهتمامات الهند ة  ما الحا   «أجندة»كبند رئيسااااااااااي في 
 سابقا ا

وبصااااااااااااااارف النظر عما إذا  انت ز ارة نار ندرا مودي 
رئيس الحكومة الهند ة الساااااااااااابع علااااااااااار بعد األو  الزةيم 
التار خي جواهر ال  نهرو قبل سااااااااااااابعين سااااااااااااانة هي ذات 

ساارائيلية  ر  يندره في بند إسااترادة الهند من تكنولوجيا إ
وأساااالحة مت ورة تنتجها  ااااناعة السااااالح اإلساااارائيليةي وأ  
الحاااجااة إلى ذلااك تتقاادم على الموقد المباادئي والتااار خي 
للهند من القْاااااااية الرلسااااااا ينيةي فإ  المساااااااألة تحتاه ومن 
المملكة العربية السااااااااااااعود ة إلى وقرة  ي ال تتحو  عالقة 

القااة الْااااااااااااااارورة التي أوجباات ز ااارة نااار ناادرا مودي إلى ع
إساااااااااتراتيجية تررز مع الوقت مواقد تجعل الهند حاضااااااااانة 
سااااااياسااااااية إلساااااارائيل عند عرس  القْااااااا ا العربية وبالذات 

 القْية الرلس ينية في المحافل الدوليةا
وقد نجد َمن  قو  إ  لكل ق ر ساااياساااي هندي  صااال 
إلى المنصااااااااااااااار التنريذي األو  رئيساااااااااااااااا  للحكومةي را ته 

وبالذات التي تربن الدولة التي لألمور وللعالقات الدولية 
يترأ  حكومتها المر ز ةي التي ليس بالْااااااااااارورة أ  تكو  
إمتدادا  لرا ة الرئيس السااااَلد أو حتى األسااااالف من الذين 
ترأساااااااااااوا الحكومة على مد  سااااااااااابعة عقودا وهذا يبقى في 
دائرة التواز  والموضاااااااااااوةية ما دام رئيس الحكومة الهند ة 

 صرف على حساب  خرا ال  جعل  رة تميل لمصلحة
وإلى ذلك إ  خ وات سااااااااعود ة نوةية حدثت من أجل 
بناء عالقة  ثيرة التميز مع الهندي ونخلااااى أ  تتأثر برعل 
التوظيس العلاااااوائي من جانر نتنياهو للز ارة التي قام بها 
رئيس الحكومااااة الهنااااد ااااة نااااار ناااادرا مودي وبااااالااااذات ألنهااااا 

و إنتقل إلى رام إقتصاااارت على الكيا  اإلساااارائيلي مع أنه ل
هللا وعقد إجتماعا  مع البيادة  الرلساااااا ينية لكا  أوحى بأنه 
بة منذ  يزور فلسااا ين بجزئيسهاا فلسااا ين التار خية المغتصاااَ

وفلساااااا ين الدولة المأمولة على حدود الخامس من  1948
في حا  حسااااااااااااام الرئيس دونالد ترامر األمر  1967يونيو 

انااار نتنيااااهوي فال يتوقد عناااد الملعوب ال اااار ء من جااا
و قرر أ   كو  من التار خيين فيأخذ بوضع مبادرة السالم 

 –العربية موضاااااااع التنريذ إل جاد تساااااااو ة للصاااااااراع العربي 
اإلساااارائيلي وذلك بإقامة دولة فلساااا ينية عا اااامتها القد  
اللااار سي أو درءا  لذرائع الصاااهاينة تبقى رام هللا العا ااامة 

لقد  ضاامن اللااراكة السااياسااية للدولة الرلساا ينية وتكو  ا
يهود ة ال  –مساااااايحية  -المثلثة عا اااااامة روحية إسااااااالمية

  مسها العدوا  اإلسرائيلي وال اإلرهاب المتوالدا

م الكتلة األفر بية لقْااااااااا انا  هنا  صاااااااابح ضاااااااارور ا  دعس
وتكو  دعوة خادم الحرميسن اللااااار ريسن إلى القمة الساااااعود ة 

 -األفر بياااااااة خ وة على صر ق لم اللااااااااااااااامااااااال العربي –
 –األفر قيا  ذلك  صاااااابح ضاااااارو ا  إنعال العالقة العربية 

الهند ة وبحيا تبقى شاااااااجرة هذي العالقة على اإلخْااااااارار 
التي  اااناات عليااه في عهااد الملااك عباادهللا بن عبااد العز ز 
رحمة هللا عليه ثم زادها الملك سااااااااااااااالما  يوم  ا  ما زا  
أميرا  للر ا  إخْااااارارا ا ونساااااتحْااااار هنا  يس أ  الملك 

 وفي اللاااااهر الخامس لمبا عته ملكا  قام بجولة على عبدهللا
أقا ااااااااااااااي اللاااااااااااااارق  انت الهند إحد  مح اتها ولقي من 
الحراوة من رئيس حكومتها زمنذاو مانموها  ساااااااااااااااينغ ما 
ترو أصير األثر في نرس الملك الراحل خصاااااااااااو اااااااااااا  أ  
م مساااااااااتقبلي  ساااااااااينغ خره على نصاااااااااوص البروتو و  وتقد 

أنه ضيس اللرف في إحترا   الملك في الم ار  ما أبلغه
الهنااد باااليوم الوصني الااذي  اااااااااااااااااادفاات ذ راي خال  ز ااارة 
عبدهللا بن عبد العز ز التي  انت الثانية بعد ز ارة قام بها 

 ما قوبلت الز ارة  سااااااااااااااعودافي الخمسااااااااااااااينات أخاي الملك 
لو   في  15ب مأنينة من المسااااااااالمين في الهند الذي  لاااااااااكِ 

اإلسااااالم هو الدين الثانيا المئة من عدد السااااكا ي أي أ  
وهذي ال مأنينة شااعر بها أ ْااا  وفي الوقت نرسااه أكثر من 

 مليو  ونصد مليو  هندي  عملو  في السعود ةا
ع العالقااة في البنااد  وبعاادمااا إنتهاات الز ااارة إلى وضاااااااااااااااس

ت  ز بقو   «إعال  نيودلهيب»اإلساااااااااااااااتراتيجي المثباااا  المعز 
  أعتبر نرساااااااي ال»الملك عبدهللا عند و اااااااوله إلى الهند 

في وصني الثاني أل  الصداقة بيننا وشعر الهند الصديق 
لقااد حااا  الوقاات أل  »وقو  الرئيس المْااااااااااااااايس  «قااد مااة

تاحقق العالقات بين الهند والمملكة العربية السااعود ة  امل 
م معالم ال ر ق ااا «إمكاناتها بعد إنتهاء الز ارة إلى رسااااااااااااااس

موها  ساااااااااااااااينغ  على المد  ال و ل رد رئيس الحكومة مان
شااااااااااااااابااااط  ̸فبراير 28الز اااارة ولقي في الر اااا  يوم األحاااد 

من جاااناار الملااك عباادهللا  وإخوانااه وعاادد من جياال  2010
أحراد الملك عبد العز ز اإلسااااااااااااتببا  المندره في قاعدة رد 
التحية بمثلها أو بأحسااااااان منهاا وإكتسااااااابت أهمية مْاااااااافة 

قا تلااااااااااااااااورا  في ظاهرة العند  والت رف كو  الجانبيسن تعم 
بدأت تتسااااااع وتهز السااااااعي لتثبيت أساااااااسااااااات التنمية  التي

 واإلستقرارا
وهكذا نجد شاااجرة العالقة تتوا ااال إخْااارارا ي ثم بدأت 
على أهبة أ  تثمر في ضااااوء ز ارة ساااالما  بن عبد العز ز 

  تلبية لدعوة رئيس الحكومة مانوها  2010نيسا   ̸وأبر ل
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بدهللا قد تجاوز سااينغا  ما نر  أ  إسااتببا  سااينغ للملك ع
األ ااااااااااااو  المتبعة وأ  دعوة ساااااااااااالما  بن عبد العز ز من 
الرئيس نرسااااااااااااااه  انت متجاوزة للمألوف أي إنها دعوة لَمن 
مكانته  ثيرة التميز في المملكة والمحين العربي وليساااااااااااات 
ألنه أمير العا اااااااااااااامةا والالفت  ا  حرص ساااااااااااااالما  بن 

صاال عبدالعز ز على إ اا حاب األبناء الخمسااة األمراء في
ومحمااااد وتر ي ونااااا س وبناااادرا وهكااااذا  كو  ولي  العهااااد 
األمير محمااد عرف الهنااد على ال بيعااة و ااا  على أهبااة 
يوبيله الرْاااااااااااي بعدما عرفها وأشاااااااااااقااي من خال  أحاديا 
والااادهم عن الهناااد  اااإحاااد  قالع عاااالم عااادم اإلنحيااااز في 

 حببة من التار   لم  كونوا ولدوا بعدا
أ  ز ارة  قوم بها األمير هنا  صااااااااااااابح جائزا  اإلفترا  

الساااعود ة األسااايو ة الثانية بعد جولة عمه الملك عبدهللا ثم محمد  ولي  للعهد إلى الهند التي  ا  زارها ضااامن الجولة 
جولة والدي مصااحوبا  باألبناء و ال الز ارتيسن شااملتا الصااين 
واليابا  وماليز ا وباكستا ي تصبح واردةا  ما  صبح واردا  

 سيو ة تلارو  –إسالمية  –دعوة إلى قمة عربية التوقع بال
فيها الهند والصااااين واليابا  وباكسااااتا  وماليز ا وأندونيساااايا 
وسائر الجمهور ات اإلسالمية األسيو ة الحديثة اإلستقال  
 ساااتْااايرها الملك سااالما  بن عبد العز ز في ضاااوء تجربة 

الدولية التي إسااااتْااااافها في  –اإلسااااالمية  –القمة العربية 
لت بدا ة نهج جديد في المكاشاارة وتلااخيص ا لر ا  وشااك 

العلة مع تنوع وجهات النظر في مساااااااااألة العاله لقْاااااااااا ا 
عالقة مثل القْااااااية الرلساااااا ينية التي تقدمت عليها ظاهرة 
د عقو   إنلااغا  البا  من اإلرهاب وتحديد منابعه بعد ر ااس
التخ ين وتساااااااااامية  رف العمليات باإلساااااااااام والبدء بإتخاذ 

 ات المأمو  أ  تكو  رادعةا وهللا الموفقااإلجراء
 2017)تموز(  يوليو 11 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 تأمالت في أزمة 
 (1على قاعدة العْمد واإلصرار)

في ِعلسم الدو  العربية األكثر تْااااااااررا  من الهوا ة التي 
 مارسها  النظام في ق ر والتي تتسبر بالحد األقصى من 

لة اإلساااااااااااتقرار واألذ  لدو  شااااااااااابيقة إنلاااااااااااغا  البا  وخلخ

بالذاتي اإلجراءات التي ال بد سااااايتم إتخاذها بغر  وقسد 
تلك الهوا ة عند حدها بالحساااااااااانى والتجاوب مع المسااااااااااعى 
الكو تي الذي ال  ساااااااأم  ااااااااحبه اللاااااااي   اااااااباح األحمدي 
وبذلك ينحسااااااار منساااااااوب الكيد ة والتصااااااار حات الخادشاااااااة 

مثا  ال الحصااااار إعتبار للنوا ا ال يِ بة ومنها على سااااابيل ال
عت  لاااااااروط  ضاااااااِ م الر الدو  األربع المتْاااااااررة أنهاي وا
لكي تارفضي وهذا رأي منقوص الحصاااااااااافة ذلك أ  الخ أ 
أ ااااال  ليس في مْاااامو  الم الر وإنما  ا  في الكلااااد 
عنهاي وأنها عندما لم  اعلن عنها من جانر الدو  األربع 

ما  مكنها المتْاااررة فلكي تتأمل حكومة ق ر فيها وتعالج 
وما عليها معالجتهي وتا و  بالتدره  رحات  تاب األزمة 

 المتجددة بين الدو  األربع والنظام في ق را
ماااا  اااا  المرء يتمنااااي بعااادماااا لم تعاااد األزماااة مع ق ر 
خليجية تختص بالساااااااااااااااعود ة ودولة اإلمارات والبحر ن ثم 
عربية بإنتسااااب ثالث دو  عربية تقاساااي مر اللاااكو  من 

تحرل الق ري بهااا ونعني بااذلااك مصااااااااااااااار واليمن هوا ااة ال
عانين الكاظمين الغيظ من أصراف  وليبيا فْاااااااااااااااال  عن الما
عربية  خر ني يلتقو  في مر اللااااااااااكو  مع أصراف دوليةي 
ثم بعدما إقتحمت إيرا  الخامنئية السااااااااااااااااحة الَقَ ر ة جنبا  
إلى جنر مع تر يا األردو انيةااا إننا بعد هذا الذي جر  

نا نتمنى أ   كو  هنالك تعز ز لمساااااااااااااعى وفي ضاااااااااااااوئه  
 ساااااااااتهدف تقليص مسااااااااااحة  ْااااااااار اللااااااااااكين وتحد ات 
الملااكو منهمي وذلك بإنْاامام األمناء العامين األربعة إلى 

 -عربياااة -أمير الكو ااات ماااا دامااات األزماااة بااااتااات خليجياااة
دوليةا األمين العام للجامعة العربيةا األمين  -إساااااااااااااااالمية

يا األمين العاااام لألمم العاااام لمنظماااة المؤتمر اإلساااااااااااااااالم
 المتحدةا األمين العام لمجلس التعاو  الخليجيا

مثل هذا الرباعي  ساااات يع لو  ا  مخوال  من األصراف 
اللااااااااكية وال رف الملاااااااكو منهي تخفيس موجبات التحرو 
واإلنتقا  لللااي   ااباحي  ما  ساات يع بحكم تجربة دينامية 

 ي عمل الذي  لاااااغل أمانة عامة لكيا  ساااااياساااااي ذي شاااااأ
ر اإلمكا   إسااااااااااااتنباط را ة تخرد اإلحتقا  وتختصاااااااااااار قدس
مساااااحة الغْاااار ومعها حجم خلااااية الدولة الصااااغر  من 
الاااادو  الكبر ي و كو  أمير الكو اااات هو مرجعيااااة الاااادور 
األامنائيا ومن شااااااااااااأ  هذي المحاولة إبقاء األمير اللااااااااااااي  
 باح األحمد في منأ  عن حساسية أحكامهي فْال  عن 

والقائمين بها تلقى وال بد من اللااااااااكاة أ  صبيعة المسااااااااعى 
 والملكو منه الكثير من اإل غاء والمراعاةا

ونحن عندما ندوِ   ما نتمناي نلااااعر أ  أصياف األمتيسن 
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المجروحتيسن من  ثرة الخالفات تحداث في الزمن الصااااعر 
تلااااااااااااااااار نااا التمنيا  مااا أننااا عناادمااا نعبِ ر عمااا  نااا نتمناااي 

ر لي أمر نساااااااااااااتحْااااااااااااار من الذاكرة وبعض وث ائق تيسااااااااااااا 
الحصاااو  عليها الحقا  شااارط عدم نلااارسها في حينهوأي قبل 
ثالثة عقود  تلك المحاولة الرائدة التي حدثت قبل تساااااااااااااااع 

 وثالثين سنةا
عناادمااا  1978 ذار  ̸مااار  28كااا  ذلااك يوم الثالثاااء 

إنعقد إجتماع لمجلس الجامعة العربية على مساااااتو  وزراء 
ة العااااماااة للجاااامعاااة في الخاااارجياااة وذلاااك في مقر األماااانااا

القاهرةا زمنذاو  ا  العرب جناحيسني أحدهما يتجمع تحت 
حافظ وسااااااور ا و ْاااااام  «جبهة الصاااااامود والتصاااااادي»را ة 

ام حسين   األسد  والعراق والثنائي أحمد حسن البكري  د 
وليبيااا ومعم ر القااذ افي  والجزائر وهواري بوماديسن  ومنظمااة 

 ا بات الجميع في ذمة التحر ر الرلسااا ينية و اسااار عرفات
 هللا والتار   معا  رحمة هللا عليهما

أما دو  الجناح الخر فإنها األنظمة التي تسااااااااااترشااااااااااد 
التأنيا بميثاق الجامعة وتعالج األمور بالحد األقصااااى من 

الملك خالد بن عبدالعز زا الملك الحسااااااااااااان الثانيا الملك و
 -حسااااينا الحبير بورقيبةا جعرر نميريا سااااالم ربيع علي

اليمن اللاااااااااااااااماااااليا   -اليمن الجنوبيا أحمااااد الغاااااشااااااااااااااامي
السل ا  قابو ا اللي  جابر األحمد الصباحا اللي  زايد 

خليرةا بن خليرة    نهيا ا اللااااي  ةيسااااى بن ساااالما     
الجميع في ذمة هللا عدا الساااااااااااااال ا  قابو  عافاي هللا ااا و

 والرئيس أنور السادات الذي هو موضوع اإلجتماعا
جتمااااع للجنااااح المتاااأني وفي غيااااب دو  في ذلاااك اإل

الجناح المتصااااااادي دار البحا حو  السااااااابيل لثني الرئيس 
الساااااااادات عن موا ااااااالة الساااااااير على صر ق التساااااااو ة مع 

 ̸نوفمبر 20إسااااااااااااارائيلا فهو  ا  ألقى في الكنيسااااااااااااات يوم 
خ ابا   ر   في عموم مْااااااااااامونه  1977تلااااااااااار ن الثاني 

اإلسرائيلي  –عربي إنقسام العرب إثنيسن في شأ  الصراع ال
وبدأ  اعد نرساااااه لتتو ج ز ارته إلى الكيا  اإلسااااارائيلي بإبرام 
معاهدة سالم  ا  الثعلر السياسي الماكر هنري  يسينجر 
ينسااااااااج خيوصها و ا  الرئيس األمير ي التاسااااااااع والثالثو  
جيمي  ارتر  امنِ ي نرساااااااااااااااه برعايتهاي ولقد تم ذلك محققا  

دما خره رئيس الدولة إلسااااااارائيل نصاااااااد فر اااااااة العمر بع
  «كامر د ريد»العربية شااااااهرا  مبادرته التي أثمرت معاهدة 

جر  التوقيع عليهاااا من جاااانباااه ومن منااااحيم بيغن رئيس 
 ا1978أيلو   ̸سبتمبر 17حكومة إسرائيل يوم 

في إجتماع دبلوماساااااااااااية نصاااااااااااد العالم العربي متمثلة 

بوزراء خارجية الساااااااااااااااعود ة واألمير ساااااااااااااااعود الفيصااااااااااااااال  
رد واللااااااااار س عبد الحميد شااااااااارف  والكو ت واللاااااااااي  واأل

 اااااااااااااااباح األحمدا األمير الحالي  ودولة اإلمارات وأحمد 
خليرة السو دي  والسودا والرشيد ال اهر  واليمن وعبدهللا 
األ ااااااااانج  واألمين العام للجامعة العربيةومحمود ر ا  ا 
رحماة هللا على الذين رحلوا و ااااااااااااااااا  ذاكرة األحيااء منهم 

ما في مقتنياتهم من وثائق وقائع أكثر المراحل  لكي يرووا
رقياااا  في التعاااامااال مع األحاااداث واألزماااات الخ يرةااا في 
اإلجتماع دارت مناقلااااااات مسااااااتفيْااااااة حو  المأزق الذي 
نتج عن ز ارة السااااادات إلى القد  وخ ابه في الكنيسااااتا 
ودارت المناقلاااااااااة حو  نق ة مر ز ة خال اااااااااتها الساااااااااعي 

ات بعدم إساااااااااتكما  ما بدأي ومعالجة إلقناع الرئيس السااااااااااد
ذيو  الز ارة وخ اب الكنيسااااااااااات مع األشاااااااااااقاء وبما  جعل 

 السبحة العربية ال تنررط حبات متناثرةا
 «لجنة التْااااااامن العربي»إسااااااتقر الرأي على تلااااااكيل 

هذي تساميتهاي تتلاكل من وزراء خارجية الساعود ة واألرد  
مين العام والكو ت واإلمارات والسااااااااااااودا  واليمن ومعهم األ

للجامعة العربية على أ  يترأسااااها الرئيس السااااوداني جعرر 
نميري  ونه مقداما  و ااااااااااااااااحر دور متميز أثمر بالتعاو  
مع اللااااي  سااااعد العبدهللا السااااالم الصااااباح إحْااااار  اساااار 
عرفات وقادة المقاومة المحا ااااااااااااااار ن معه في عما  إلى 

 اااار اللااااهيرة التي عقدها الرئيس عبد النا «قمة الهيلتو  »
فلساا ينية  -  إلنجاز مصااالحة أردنية1970ساابتمبر  27و

برعا ة وضااااااااااااامانة قمة عربية إساااااااااااااتثنائيةا ومع نها ة هذي 
 القمة بساعات أسلم عبد النا ر الروحا

 كيس  انت مهمة اللجنة وماذا أنجزت؟
للحااادياااا حو  هاااذا الحااادث اإلساااااااااااااااتثناااائي في الحيااااة 

 السياسية العربية تتمةا

 (2)التجوال ة التشاور الذي سبق مسير 
لاات  والتي  «لجنااة التْااااااااااااااااامن العربي»بعاادمااا تلاااااااااااااااك 

نسااااتحْاااار إسااااتحداثها قبل تسااااع وثالثين ساااانة مع التمني 
باااإعتمااااد فكرتهاااا عالجاااا  لألزماااة بين الساااااااااااااااعود اااة ودولاااة 
اإلمااارات والبحر ن ومصااااااااااااااار من جاااناار ودولااة ق ر من 
الجانر الخري بدأ تجوا  رئيسها وأعْائها على العوا م 

دو  جبهة الصاااااامود »و  إسااااااتثناء تلك المسااااااماة العربية د
 ا«والتصدي
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و اانات اللجنااة قباال اإلن الق عقاادت إجتماااعاا  تمهيااد ااا  
تالي  خر بغر  تحديد معالم صر ق التلاور واإلستقصاء 
د قمااة عربيااة  مع القااادة الااذين ساااااااااااااااتجتمع إليهم بااأماال عقااس
إسااااااااتثنائية  لااااااااارو فيها الرئيس أنور السااااااااادات على ر م 

 –ى القااد  وإتباااع الز ااارة بمحااادثااات مصااااااااااااااار ااة ز ااارتااه إل
إسااااااااااااااارائيلية أولية  انت إدارة الرئيس جيمي  ارتر تخ ن 
ساااااارا  لعقدهاا والغر  من إشااااااراو السااااااادات هو من أجل 
ثنيه عن الذهاب بعيدا  في موضااوع التسااو ة المنرردةا وفي 
اإلجتمااااع  اااانااات هناااالاااك  راء وإقتراحاااات وإفتراضااااااااااااااااااات 

 على النحو التياوتحسبات  مكن إ جازها 
وز ر خارجية األرد  عبد الحميد شاااااااااارف رأ  أنه في  

د القمة من المهم إلنجاح  ضااااوء اإلجماع على ضاااارورة عقس
الصااااااااااااااامود »التوجاااه إزالاااة الخالفاااات بين مصااااااااااااااار ودو  

وز ر خارجية اليمن عبدهللا األ اااانج رأ  أ   «والتصاااادي
لت الخالفات العربيةي وأ   مبادرة السااااااااادات هي التي شااااااااك 
التْااااااااااااامن يتحقق وتنعقد القمة في حا  حصاااااااااااال الرئيس 
حافظ األسااااد من الرئيس السااااادات على ضاااامانات بأنه لن 

وز ر الخارجية الساااعود ة  يبرم تساااو ة منرردة مع إسااارائيل
األمير سعود الفيصل رأ  أ  العببة األساسية التي  مكن 
أ  تعتر  ساااااااااااابيل تحقيق التْااااااااااااامن العربي هي موقد 

من  «الصااااااامود والتصااااااادي»قد دو مصااااااار من جهة ومو 
جهة أاخر  وأ  الخيار الوحيد لتحقيق التْاااامن يتمثل في 
ع  ما ال تتصااااااال مصااااااار بإسااااااارائيل  د مؤتمر قمة موسااااااا  عقس
مباشااااااااااااااارة وإنما عن صر ق أمير اي  ذلك ينبغي الساااااااااااااااعي 
لتحقيق تواز  بين الاااااادولتيسن الكبر يسن الوال ااااااات المتحاااااادة 

 مصااااالحها في المن قة واإلتحاد السااااوفياتي إذ لكل منهما
وز ر خاااارجياااة الكو ااات  ااااااااااااااابااااح األحماااد واألمير حاااالياااا  
والوسااااااين في األزمة مع ق ر  رأ  أ  هناو  ااااااعوبة في 
إ قاااف الحمالت اإلعالميااة المتبااادلااة وأ  المخَره الممكن 

يتمثل  «الصااامود والتصااادي»لحل النزاع بين مصااار ودو  
لساااااادات بتجميد مصااااار إتصااااااالتها مع إسااااارائيلي فمبادرة ا

ل عببة أمام القمة ألنها خلقت  ااااااااااراعات عربية ال  تلااااااااااكِ 
مها إال  عن صر ق تجميد أسااااااابابهاي وأما إدعاء   مكن حساااااااس

في المئة من أوراق الحل في يد  99.99الساااااااااااااااادات بأ  
أمير اااا فاااإناااه قو  خااااصىءي ذلاااك أ  إساااااااااااااااتبعااااد اإلتحااااد 
 السااااااااااوفياتي واإلعتماد على أمير ا فقن إتجاي له خ ورته

ر خااارجيااة اإلمااارات أحمااد خليرااة الساااااااااااااااو اادي رأ  أ  وز 
الم لوب أوال  هو إعادة العالقات الدبلوماسااااااية بين مصاااااار 

وإ قاف الحمالت وتنلااااااااين  «الصاااااااامود والتصاااااااادي»ودو  

األمين العاااام للجاااامعاااة العربياااة  أجهزة الجاااامعاااة العربياااة
محمود ر ا  قا  للوزراء أعْاء اللجنة إ  جهود السالم 

لرئيس السااادات تتم في إصار اإلجماع العربي التي يبذلها ا
وأما الخالف فإنه في جوهري ينصاااااار على ز ارة السااااااادات 

تجاهال  «التْااااااااااااامن العربي»للقد ي وال تساااااااااااات يع لجنة 
مخاوف ساااااااااااور ا من إبرام مصااااااااااار الحقا  الحل المنررد مع 

رئيس اللجنااااة جعرر نميري أنهى اإلجتماااااع  إسااااااااااااااارائياااال
مهمة اللجنة هي إزالة الخالف التمهيدي األو  بالقو  إ  

بين مصاار وسااور ا ألنه النق ة األهم في الخالف العربيي 
  «الصاامود والتصاادي»ثم عودة العالقات بين مصاار ودو  

ووقسد الحمالت اإلعالمية المتبادلةا ثم هل ت لر اللجنة 
من مصاااار بلااااكل رجاء تجميد إتصاااااالتها بإساااارائيل أم ال 

 ت لرا
أعْااااااء اللجنةي والذي حدث  بعد اللقاء التلااااااوري بين

مثيله في القاهرة ثم في المنامة  2017يوليو  -خال  يونيو
بين وزراء خارجية الدو  األربع المتْااااااااااررة من الساااااااااالوو 
الذي تعتمدي دولة ق ري بدأ أعْاااء الوفد اإلسااتعداد لز ارة 
العوا اااااااااااام العربية في إنتظار رد الرئيس السااااااااااااادات على 

ور وإبال ه من جانر الرئيس خال ااة ما إنتهى إليه التلااا
نميري بأنه سااااااااااايعقد إجتماعا  معه بحْاااااااااااور األمين العام 
للجامعة عْاااااااااااااااو الوفد محمود ر ا ا وتلك  انت رغبة 
ساااااائر األعْااااااء الذين رأوا ضااااارورة وجود شااااااهد على ما 
سااااااااتتم مناقلااااااااته خال  اإلجتماع وعلى أسااااااااا  أ  نميري 

للمهمة  ساااايساااااير السااااادات أكثر مما وضااااعتسه اللجنة سااااقرا  
دي في  التي ساتقوم بهاا وتمهيدا  للقاء الثنائي الذي تقرر عقس

ي تمنى نميري على 1978أ ار  ̸مايو 30اإلساااااااااكندر ة يوم 
السااااااااااااااااادات عاادم التعر  للخالفااات العربيااة في الخ اااب 

مايو لمناسااااابة عيد العما ا ولقد إلتزم  2الذي سااااايلبيه يوم 
ولتيسن السااااااااااااااااااادات بااااذلااااكا ثم جر  اللقاااااء الثنااااائي في ج

إسااااتغرقت أاوالها ثماني ساااااعات وبحْااااور وز ريس خارجية 
البلديسنا في البدا ة رفض السااااادات ق سع اإلتصاااااالت التي 
بدأها مع إساارائيلا ووافق على إعادة العالقات الدبلوماسااية 

عدا ليبياا هذا  ا  في  «الصاااااااااامود والتصاااااااااادي»مع دو  
ن الجولاااة األولى من المحاااادثاااات التي جرت في أجواء م

العناد وإندفاع الرئيس السادات في  شرسح فوائد اإلتصاالت 
إ  ز ارة  »التي بدأها مع إسااااااااااااااارائيل ومنها على حد قوله 

القد  وخ ابه الذي ألقاي في الكنيسااااااات أكسااااااار القْاااااااية 
العربية رأ ا  عاما  عالميا  مترهما  لعدالتها وضاااااااااااااااا  ا  على 

ته هذي كما أ  مبادر  «إساااارائيل حتى داخل إساااارائيل نرسااااها
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أساااااااااااااااهمت في تحقيق تواز  داخل مر ز »وعلى حد قوله 
نسع القرار في الوال ات المتحدة بين العرب وإساااااااااااارائيل   ااااااااااااا
 «وذلك  بديل إلنحياز الوال ات المتحدة التقليدي إلسااااارائيل

ولهذي األساااباب وعلى حد قو  الساااادات الذي أبلغه نميري 
أر  أ  ق سع اإلتصاااااااااااالت مع »نصااااااااااا  ألعْاااااااااااء اللجنة 

سرائيل سوف يؤدي  إلى إجها   ل المكاسر  ما أنها إ
سااااتمنح حكومة مناحيم بيغن المتصاااالبة مبررا  لندعاء بأ  
مبادرة السالم المصر ة إنما  انت مناورة مرحلية ال تعكس 

 ا«رغبة حبيبية من جانر مصرااا
وجد نميري أ  مثل هذا التلاااااااااابا من جانر  ااااااااااد قه 

لجنة »نلود من فكرة وحليره السادات ال  حقق الغر  الم
وهذا  عني إتسااااع مسااااحة عزلة مصاار  «التْاااامن العربي

وإنما عن الدو   «الصااامود والتصااادي»ليس فقن عن دو  
الحادبة عليها ودو  لجنة التْااااااامن  المتحرظة في الوقت 
نرسااااااااااه على ما فعله رئيسااااااااااها لجهة ذهابه أبعد مما  مكن 

من التنبه  الموافقة عليها ومن أجل ذلك بذ  نميري المز د
والتر ير في الجولة الثانية من المحادثات مع  اااااااااااااااد قه 
السادات وحصل منه على  يغة أكثر صراوة بالنسبة إلى 
موضاااااوع اإلتصااااااالت مع إسااااارائيلي وهي إساااااتمرار تجميد 
اإلتصااااالت المصااار ة عبسر اللجنة العساااكر ة الرنية واللجنة 
م  كس الساااااااااياساااااااااية وو ا  أشاااااااااار إلى أ  اإلتصااااااااااالت في حا

لمق وعة نتيجة تجميد أعما  هاتيسن اللجنتيسن ا وإلى ذلك ا
 قرر الساااااااااااااادات إساااااااااااااتبدا  مكا  اإلتصااااااااااااااالت ورومانيا 
تلاااااااااوشاااااااايسااااااااكو  وبذلك ال تتم على أر  مصاااااااار ة وإنما 
بمبادرة إسرائيلية مقرونة بعرو  سخية جديدة لمصر من 
جانر إسااااااااااااااارائيلا وهنا دخل على خن اإلقتراحات األمين 

لعربياااة محمود ر اااا  الاااذي إقترح إتماااام العاااام للجاااامعاااة ا
في األمم المتحدة إذا  انت هنالك ضااااارورة تساااااتوجر مثل اإلسااااارائيلية عبسر مندوبيس البلديسن  –اإلتصااااااالت المصااااار ة 

هذي اإلتصاااااااااااااااالتا لكن الرئيس السااااااااااااااادات رفض و ادر 
نميري اإلساااااااااااااااكندر ة محَب ا  نتيجة أ   اااااااااااااااد قه وحليره 

ي متلااابساااا  بما يراي ضااارور ا  الساااادات بقي عمليا  على عناد
 و عتبري الخرو  ضررا  على مصر واألمةا

 «لجنة التْامن العربي»وعلى هذا األسا  بدأ تجوا  
على دو  األمة التي تواجه للمرة األاولى حالة تلااااااااااااقق في 
الموقد إزاء الصراع مع إسرائيلا ومن المحين إلى الخليج 

 كا  التجوا ا
 وللحديا ببيةااا

   

 (3ال يستكين )« التصدي»ادات ال يلين والس
 «لجنة التْاااااااااااامن العربي»كانت المح ة األاولى لوفد 

وإساااتغرقت ثالثة أ ام  1978أ ار  ̸مايو  5في دملاااق يوم 
 اااااااااااااااعباة عموماا ا والمحاادثاات التي أجراهاا الرئيس جعرر 
نميري مع الرئيس حاااااافظ األساااااااااااااااااااد  اااااانااااات األكثر صوال  

ى رئيس وزراء سااااور ا وبحْااااور أعْاااااء اللجنة إضااااافة إل
عبااد الرحمن خليراااوي وعساااااااااااااااكري  ووز ر الخااارجيااة عبااد 

ام ووز ر رئاسة الجمهور ة أدير ملحما  الحليم خد 
جرت المحاااادثاااات على مرحلتيسن وإساااااااااااااااتغرقااات ثالث  

علرة ساعة رفض خاللها حافظ األسد إعادة العالقات مع 
مصااااار وأرفق الرفض بإساااااتحْاااااار لمساااااار العالقات بينه 

سااداتي و يس أنه بعد مساعى قام به الملك حساين وبين ال
أجر  إتصاااااااااال  بالسااااااااادات وأبلغه األخير أنه ساااااااايزوري في 
دملاااااااااااااااق خال  يوميسنا وبينما  ا  المتوفر لد ه قبل هذا 
اإلتصاااااااااا  من معلومات هو أ  الساااااااااادات  ا  ليس جادا  
بااال بع في مااا أعلنااه في خ ااابااه أمااام مجلس اللاااااااااااااااعاار 

إساااااااارائيل وأ  األمر مجرد مبالغة والبرلما   بأنه ساااااااايزور 
لرظيةي فوجىء عند ز ارة السااادات إلى دملااق بأ  الرئيس 
المصري  ا  جادا  حين أعلن إستعدادي لز ارة إسرائيل وأنه 
واألساااااااااااد  بذ  محاوالت مساااااااااااتميتة إلثناء الساااااااااااادات عن 
خ وتهي إال  أنه أ ر بعناد على البيام بالز ارة وفي الوقت 

د أمامه  باإلسااااااتقالة من منصاااااابه في حا  فلااااال نرسااااااه تعه 
حسااااااااني مبارو ونائر الرئيس  بديل ممتاز »المبادرة وقا  

وخلص حافظ األساااد ا «وتسااات يع التعاو  بساااهولة معهااا
إلى أنه  ا  على السااااااااااااادات تنريذ تعهدي واإلسااااااااااااتقالة من 
منصاااابه بعد أ  ثبات فلاااال مبادرتها ثم إنه بز ارة إساااارائيل 

ب وإنحنى أمام الَعَلم اإلسرائيلي تجاوز ملاعر ماليين العر 
وزار قبر الجنااااادي المجهو  وردد مرارا  أ  حرب أكتوبر 

في المئاة  99هي  خر الحروب  ماا ردد  ثيرا  أ   1973
من أوراق الحل للوضااااااااع في اللاااااااارق األوساااااااان هو في يد 

 99.99الوال ات المتحدة ثم عاد ليْااااايس أ  النسااااابة هي 
مم المتحدة وقرارات القمم في المئة وبذلك تجاوز قرارات األ

العربية وأع ى شااااااااااارةية لنحتال  اإلسااااااااااارائيلي من خال  
ز ارته للقد  المحتلة وإلقاء خ اب في الكنيساااااااااااااااتي وهذا 
ن إسااااارائيل من تنريذ ساااااياساااااتها التوساااااعية تحت مظلة   مكِ 



321 

 

 اإلسرائيليةا –اإلتصاالت المصر ة 
بعد مغادرة الوفد دملاااااااااااااااق لخ ص رئيس اللجنة جعرر 

ي ما تم إسااااتخال ااااه من التحادث اللاااااق مع الرئيس نمير 
سور ا ال تلترط إستقالة  حافظ األسد في أربع نقاط هيا 

ت لر سور ا من الرئيس السادات إعال   الرئيس السادات
توافق سااور ا على  فلاال مبادرته نتيجة التعنت اإلساارائيلي

د قمة عربية في إصار مقررات قمتيس الجزائر والرباط   عقس
عة تحديد المسؤوليات واإللتزامات ي تم في إصار القمة الموس 

 من  افة األصراف العربية بما فيها دو  المواجهةا
بعد ساااور ا وعرس  نتائج الز ارة على الرئيس الساااادات 
كانت ز ارة العراقا وإنتهى التحادث الذي إساااااااااااااااتغرق أربع 
سااااااعات متوا ااااالة مع الرئيس أحمد حسااااان البكر وموافقة 

ام حسااااااااااين على أ  موقد العراق يتلخص في نائبه   ااااااااااد 
العراق يرفض تصااااااااااااااانيره  دولة من دو   النقاط التيةا 

  الصاااامود و ؤمن بأ  ال جدو  من التعا ش مع إساااارائيل 
نأخذ على السااااااااااادات عدم التلاااااااااااور مع العراق قبل قيامه 
ل الملاورات بيننا وبينه منذ  بز ارة إسرائيل على ر م توا ا

كس  نأخذ على السااااادات أ ْااااا  عدم تلاااااوري مع  م تول ى الحا
سااور ا مع أ  سااور ا  انت شاار كة مصاار في حرب أكتوبر 

1973   ا  أولى بالسادات أ    لر حْور بيغن إلى 
القاهرة ال أ  يذهر هو إلى إسااااااااااارائيل التي تحتل أرضاااااااااااا  

ألد  97أو ااااااااااااااايسناااا بباااا ال ماااأنيناااة في نرو   عربياااة 
ما هو منع دخو  العراقيين مصاااري  عيلاااو  في العراق بين

ال نرهم موقد الرئيس الساااااااااادات  وسااااااااامح بدخو  اليهود 
الذي  عتبر الوال ات المتحدة دولة  اااااد قة بينما هي تدعم 

السااااااااياسااااااااة األمير ية في جوهرها  إساااااااارائيل لقهر العرب 
معاد ة للعرب وهذا ال  عني أنه ليس لدينا تحرظات على 

ى ما  اجمع عليه العرب ال نخره عل اإلتحاد السااااااااوفياتي 
العراق لن  شاارط أال   كو  هناو أي إتصااا  مع إساارائيل 

 حْاااااااااار أي إجتماع عربي في إصار إتصااااااااااا  أي صرف 
الم لوب من السااااادات ال  هوا أ   عربي مع إساااارائيل 

يتبرأ من المبادرةي و مكنه تأجيل التبرا إلى ما بعد ز ارته 
تولى هو الاادعوة إلى المقبلاااة إلى الوال ااات المتحااادةا وأ  ي

د قمة عربية بإعتباري األكبر ساااانا  بين الملوو والراساااااء  عقس
العربا وإننا نوافق على إعادة العالقات الدبلوماسااااااااااااية مع 
 مصري ولكن بمبادرة ممن َقَ عهااا أي من جانر مصرا

لجنااة التْااااااااااااااااامن »كااا  ال بااد من لقاااء جااديااد لرئيس 
حاصته بالموقد جعرر نميري بالرئيس السادات إل «العربي

العراقي الصااااااعر وبعد الموقد السااااااوري األكثر  ااااااعوبةي 

على أ  ينتقال بعاد ذلاك إلى ليبياا ينهي بهاا باالتحاادث مع 
العقيد معم ر القذ افي التلااااور مع الثالثي األكثر  اااعوبةي 
في موضاااوع رفسض المبادرة السااااداتية وحافظ األسااادا أحمد 

مل التحادث مع حساااااااااان البكرا معم ر القذ افي ي ثم  سااااااااااتك
هواري و« والتصااااديجبهة الصاااامود »الصااااقور الثالثة في 

بومدينا ساااااالم ربيع عليا  اسااااار عرفات ا وفي إساااااتراحة 
 1978مايو  8الرئيس المصااااااااري في مر وط تم اللقاء يوم 

 بحْور وز ريس خارجية البلديسنا
وإنتهى التلاااااور مع السااااادات إلى تبر رات لم تبدِ   من 

صاااااااااااااها تقر ر أعدي نميري في النقاط جوهر المساااااااااااااألةي لخ  
صرح الرئيس الساااااادات حال  وسااااا ا  بالنسااااابة إلى  التيةا 

لجنة التْااااامن »إعادة العالقات مع العراق  نتيجة لجهود 
على أ  يذاع في القاهرة وبغداد في وقت واحدي  «العربي

وقد تم إبالغ ذلك برسااااااااااااالة من الرئيس نميري إلى الرئيس 
السااااادات بتصاااار حات  ااااحافية أبد   أدلى الرئيس البكر

د قمااة عربيااة وعودة التْااااااااااااااااامن  فيهااا تراااالااه بااإمكااانيااة عقااس
د إلى موقره الساااااااااااااااابق جديدا ي وذلك  العربي  لم  اْاااااااااااااااِ

بالنساااااااابة إلى اإلتصاااااااااالت مع إساااااااارائيلي فقد أ اااااااار على 
إستمرار اإلتصا  خاره مصر وإسرائيل وبمبادرة إسرائيلية 

ر الجندي المجهو  في أنكر ز ارته لقب  وليسااااات مصااااار ة
إساااااااارائيل وقا  إ  الز ارة تمت لنصاااااااار تذ اري لْااااااااحا ا 

أبد  ترهما  بالنسبة إلى  د  تصر حاته والتي   الناز ة 
 قو  فيهااااا إ  حرب أكتوبر هي  خر الحروبا ثم عزز 
موقره الجديد بتصااااااار ح إلى إحد  الصاااااااحد العالمية قا  

اماااات فيااااه إ  حرب أكتوبر لن تكو   خر الحروب مااااا د
د  إساااااااااارائيل على تعنتها  أكد أ  مصاااااااااار ال تتجه إلى عقس

ر بأ  الجالء عن سااااااااااايناء  إتراق منررد مع إسااااااااااارائيلي وذ  
واإلنسحاب اإلسرائيلي إلى الحدود الدولية عار  عليه في 
ه مرة ثانيةي ثم  إجتماعه مع بيغن في اإلساااااماعيلية ورَفْاااااَ

خيرة عرضاااااااااه عليه وز ر الدفاع اإلسااااااااارائيلي في ز ارته األ
َذَكر أ   اااايغة جنيس هي  إلى مصاااار ولكنه رفض ذلك

 اااااايغة مقبولة بالنساااااابة إليهي وأ  إتصاااااااالته مع إساااااارائيل 
 رر قبوله حْاااااور  تساااااتهدف التحْاااااير لمؤتمر جنيس 
 أي قمة عربية في أي مكا  وزما ا

من القاااهرة أجر  الرئيس نميري إتصاااااااااااااااااال  بااالحكومااة 
ع العقياااد القاااذ افي الليبياااة من أجااال تحااادياااد موعاااد للز اااارة م

فكا  الرد الليبي قاسااااايا  على نرس نميريي ذلك أ  اإلجابة 
 «لجنة التْااااامن»كانت اإلعتذار عن إسااااتبباله وأعْاااااء 

بساااابر ضاااايق الوقتا ثم تبين عند ز ارة نميري إلى تونس 
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أ  الساابر  ير ذلك وأ  الساارير السااوداني لد  ليبيا أبلغه 
عتذر عن الز ارة أ  الحكومة الليبية إتصاااااااااااالت بالساااااااااااارير ت

ألنها ال تعترف بما  ساااااااامى " لجنة التْااااااااامن العربي" وال 
تقرهاي وفي هذي الحا  ال  مكنها إساااااتببا  نميري بالصااااارة 
ر به رئيساااااااااااا   الملاااااااااااار إليها وأي رئيس اللجنة  لكنها ترحِ 
لجمهور ة الساااودا  وعلى إساااتعداد لمناقلاااته قْاااا ا ثنائية 

لوفد الزائرا لكن ل «فندق اللاااااااااااااااصىء»معهي وهي جهز ت 
ر بالركرة خصااااااااو ااااااااا  بعدما بلغه أ  العقيد  نميري لم يرحِ 
القذ افي أجر  إتصاااااال  هاتفيا  بالرئيس هواري بومديسن لحثه 
على عدم إسااااااتببا  وفد "لجنة التْااااااامن" وأتبع اإلتصااااااا  
بمذ رة خ يةا لكن الجزائر لم تتجاوب مع الرغبة القذ افيةا 

الجزائر بعد ز ارة تونس جر   وزار نميري وأعْااااااء اللجنة
مايو التحادث مع رئيس حكومتها الهادي نو رة  9فيها يوم 

الذي أبد  ضااااااااااااااامنا  القليل من الترهم مع بعض التعاصد 
مع الجنوح الساداتي نحو المسالمة وحدد الموقد التونسي 

إ  هنالك مبررات موضوةية بالنسبة إلى  بالنقاط التيةا 
ي دفعتسه إلى البيام بمبادرته وعلى الرئيس الساااادات هي الت

إ  المبادرة على  رأساها األوضااع اإلقتصااد ة في مصار 
ر م ذلك أفرزت تمزقا  عربيا  ال يتناسااار مع الظروف التي 

إ  تونس توافق على حْاااور أي  تمر بها األمة العربية 
إنه ال  إجتماع عربيي وعلى أي مساااااااتو  وفي أي مكا  

الالزمة حتى ال يتحو  المؤتمر بد من توفير الْااااااااااامانات 
إناااه ال باااد من  إلى محااااكماااة عربياااة وَتباااادا  لنتهااااماااات 

إنه  -التحْااير لمؤتمر القمة ضاامانا  لجديته وجد ة قراراته
 -مع الموافقة على ضاااااارورة إ قاف اإلتصاااااااالت المصاااااار ة

اإلساااااااااارائيليةي إال  أنه قد  كو  من المناساااااااااار إع اء مهلة 
 بل أ  يتخذ هذا القراراشهر سن للرئيس السادات ق

لجنة »وأعْااااااااااااااااء في الجزائر سااااااااااااااامع الرئيس نميري 
من الرئيس هواري بومديسن ما لم  سمعه  «التْامن العربي

بهذي الحدة من الذين إلتقاهم حتى ال  وتحديدا  الراساااااااااااء 
حافظ األساااد وأحمد حسااان البكر والهادي نو ري فْاااال  عن 

 موقد أبداي العقيد القذ افيا
ء مع بومديسن على مد  جلسااااتيسن األاولى مساااااء تم اللقا

والثاااني في اليوم التاااليا وأشااااااااااااااارو  1978مااايو  10يوم 
بومديسن في الجلسااااااااااااتيسن عددا  من البياديين من بينهم وز ر 

 الخارجية والرئيس الحالي للجزائر  عبد العز ز بوترليقةا
والحظ نميري خال  الجولة األاولى أ  هناو شاااااااااااااااكو ا  

ياااادة الجزائر اااة في هو اااة اللجناااة وأهااادافهااااي من جاااانااار الب
إضاااافة إلى شاااكوو في دعوة اللجنة إلى التْاااامن العربي 

د قمة عربية بإعتبار أ  الدو  التي أ ااااااااااااااادرت قرار  وعقس
تلاااااكيل اللجنة هي دو  ضاااااالعة مع الرئيس الساااااادات في 
مبادرته ي وأ  دعوتها إلى التْامن العربي إنما هي دعوة 

 جاااااد   اااااء عربي لهاااااا إال  أ  صرسح لتمر ر المبااااادرة وإ
رئيس اللجنة ألهدافها ومسااااارها والقاعدة التي ترتكز عليها 
أد  إلى تغيير شاااااااااااااااامل في موقد البيادة الجزائر ة التي 
أقرت تحليل رئيس اللجنة للوضاااااااااااااع العربي الراهن وحتمية 
تحقيق التْااااااااااامن العربي لمواجهة مخاصر ماثلة إضااااااااااافة 

لألهداف المحلية لَتحر كه الحالي إلى شااااااااااااارسح رئيس اللجنة 
د  كو  هو األسااااااااا   والمتمثلة في بلورة موقد عربي موح 

 للتْامن العربي والمرتِكز للقمة العربية المنلودةا
 ما صرحه  -و مكن تلخيص الموقد الجزائري النهائي

إ  هناو ضااااااااااااااارورة ملحة  على النحو التيا  –بومديسن 
د إ  هنا لتحقيق التْااااااااااامن العربي و ضاااااااااارورة ملحة لعقس

إ   قمااااااة عربيااااااة ترتكز على مقررات الرباااااااط والجزائر
للتْامن العربي معنى واحدا   قبله الجزائري وهو التْامن 

إ  الجزائر تؤِمن بأ  ما  جمع  ضااااااااااد العدو اإلساااااااااارائيلي
األمة هو القْاااية الرلسااا ينية في المرحلة الراهنةي وأ  أي 

بة إلى عالقاته إجتهاد من جانر أي صرف عربي بالنسااااااااااااااا
الاادوليااة ومصااااااااااااااااالحااه الوصنيااة واإلقليميااة إنمااا هو إجتهاااد 

إ  ما  مقبو  ولكن بلااااارط أال   مس القْاااااية الرلسااااا ينية
يرددي الرئيس الساااااااااااااااااادات من أ  الخالفاااات العربياااة واقع 
موجود ساااااااااااااااابق على المبادرة إنما هو باصلي ذلك أ  أي 

ل المبادرة إنما  ا  خالفا  حو   قْاااااااااااااااا ا خالف عربي قبس
هااامااة لكنهااا فرةيااة بااالمقااارنااة بقْااااااااااااااايااة األر  المحتلااة 

إ  الجزائر ترفض أ   كو   وقْااااية اللااااعر الرلساااا يني
هناو لقاء عربي بين أصراف عربية تقبل اإلتصا  المباشر 
بإسرائيلي وأصراف ترفْهي وأصراف محايدة بالنسبة إليهاا 

إ   ذلك أ  ما  جمعنا هو وحدة الموقد ضاااااااااد إسااااااااارائيل
ف مع إسااااارائيل ليس خالف حدود  مكن أ  تحسااااامه الخال

المراوضاتي وإنما هو خالف وجودي ذلك أ  إسرائيل دولة 
 تسااااااااعى إلى التوسااااااااع الدائم على حساااااااااب الوجود العربي

تكرر البيادة الجزائر ة إعتراضااااااااااااااااتها على مقوالت الرئيس 
ر الحاجز النرسااااااااااي وإمكانيات الحل  السااااااااااادات حو   سااااااااااس

إ  حجم مصااااااااار   في المئة 99نسااااااااابة للوال ات المتحدة ب
البلاااري ال  مكن أ   كو  أ   كو  مدخال  للتسااااهل معها 
بالنساابة إلى القْااا ا المصااير ةا فليس  ااحيحا  أ  الكثافة 

اإلسرائيليي  –البلر ة هي مر ز الرعل في الصراع العربي 
بدليل أ  إساااااااارائيل وهي دولة  ااااااااغيرة سااااااااكانا  ومساااااااااحةي 
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بالمقارنة بالدو  العربية  أ ااااااااااااااابحت بالرعل دولة عظمى
إنها حبيقة  جر أ  تقا ي بأ  مصااااااار من دو   األاخر  

العالم العربي ساااااااااااااااايجري تقييمها إقليميا  ودوليا  بحجم 
لقد ساااااااااااااااابق وذ رتا  مساااااااااااااااااحتها حو  مجر  النيل 

للرئيس السااااااااداتي أنني معه ما دام مع الرلسااااااا ينيين 
دت   وأنني ضاااااااااااااادي إذا إختلد معهم إ  مصاااااااااااااار عو 

الم العربي على أنها الدولة األكبر ترر  سياستها الع
ر سااااياسااااتها تحت شااااعار التْااااامن سااااواء في  بل وتبرِ 
حااالااة الْااااااااااااااااعد أو في حااالااة القوةي وهااذا أمر  ير 

لقد  مقبو  بالنسااابة إلى قْاااية الصاااراع مع إسااارائيل 
أوضاااااااااااح إساااااااااااماعيل فهمي وز ر خارجية مصااااااااااار في 

صاااااااااااااااار مؤتمر تونس لوزراء الخااارجيااة العربي بااأ  م
دولة لها ساااااااياساااااااة وأ  ساااااااياساااااااتها ال تتأثر باإلرادات 

إ  ساااااااااالبيات مبادرة السااااااااااادات  ما  العربية األاخر  
تكلااااد عنها األ ام  ثيرةي ومع ذلك فإ  على الرئيس 

إ    الساااااااااااااااااادات أ   حاادد إختياااري بااإقتناااعااه الكاااماال
الرئيس الساااااادات سااااامح لنرساااااه أ   راو   يري على 

عى وما أر   يري من دو  ترو ضي وذ ما إد  لك حين
عي أنه  ساااااعى لحل شاااااامل للقْاااااية العربية   زا  يد 

إ  هنالك إ ااااارارا   ر با  من جانر اإلعالم المصاااااري 
والبيادة السياسية المصر ةي على أ  للوال ات المتحدة 
دورا  ضا  ا  على إسرائيلي ر م إلحاح الرئيس  ارتر 
في تصاااااااااااااااار حاته على عدم قدرته بل وعدم ر بته في 
ممارسااااااااة أي ضااااااااغن على إساااااااارائيلي باإلضااااااااافة إلى 

دي بْاااااااما  أمن إسااااااارائيل إلى األبد إ  الجزائر   تعه 
د  على ر م  ل ما حدث ترحر بالتْامن العربي وعقس
قمة عربية وليس لها ساااااااااااااااو  شااااااااااااااارط واحد هو إنهاء 

اإلساااارائيلية تماما ي المباشاااار  –اإلتصاااااالت المصاااار ة 
تسااعى إلى إحراه إ  الجزائر ال  منها و ير المباشاار

الرئيس الساااااادات وإنما تكتري بتعهد من جانبه لرئيس 
 اللجنة بأنه سيوِقد إتصاالته مع إسرائيلا

وبعد الجزائر يبدأ التجو  التْااااااااااااااااامني في رحاب 
اللي   «دوحة»الحسن الثاني و  «فا »القصور بين 

قصاااااااااار »في أبو ظبي و  «قصاااااااااار اللاااااااااارف»خليرة و
قصاااااااااااااااار »ا  إلى في المنااااامااااة قباااال اإلنتقاااا «الرفاااااع

في عما  للتلااااااااور مع الملك المصااااااادوم  «الهاشااااااامية
 الحسين بن صال ا

   

                                           رحاب القصور التضامن فيأحاديث 
 (4الشيخ خليفة) «دوحة»و «فاس»بين 

لجنة التْاااااامن »مع الملك الحسااااان الثاني بدأت جولة 
متعاصرة نساااااااابيا  مع مصاااااااار على الدو  العربية ال «العربي

ن الترهمم والتقدير  سس المتمنية على الرئيس أنور السادات حا
للموقد فال يااذهاار بعياادا  في موضاااااااااااااااوع اإلنرراد بمعاااهاادة 
سااااالم مع إساااارائيل إسااااتكماال  لز ارته إلى القد  والخ اب 

 20الذي ألقاي في الكنيسااااااااااات والبرلما  اإلسااااااااااارائيلي  يوم 
وهو  اا  أعلن عن هاذي  ي1977تلااااااااااااااار ن الثااني  ̸نوفمبر

في خ اااب  1977تلااااااااااااااار ن الثاااني  ̸نوفمبر 9الز ااارة يوم 
مبااااااااا اااااااات من حيااااااااا المْااااااااااااااامو  ألقاااااااااي في مجلس 
اللااااعروالبرلما  المصااااري  و ا  القائد الرلساااا يني  اساااار 
ق أ   عرفات في الصاااااد األمامي حاضااااارا  ثم  ير مصااااادِ 

ِدم على هذي الخ وةا  رئيس مصر  مكن أ   قس
لتقى وفااد اللجنااة بااالملااك الحسااااااااااااااان في ماادينااة "فااا " إ

وعاااد رئيساااااااااااااااهااا جعرر  1978أ ااار  ̸مااايو 11الثاااني يوم 
نميري بالخال ااااة التية عن موقد العاهل المغربيا يؤ د 
المغرب منهج اللجنااة ومسااااااااااااااااارهااا وأهاادافهاااي و وافق على 
د قمة عربية عاجلة لمواجهة المتغيرات في  ضااااااااااااااارورة عقس

لقمة ضااااامانات ذلك أ  المن قة العربيةي وال  لاااااترط لعقد ا
دهاا  عكسمجرد  داللاة  بر  تؤ اد أهميااة التْااااااااااااااااامن  عقااس

العربي وتوظيره لخدمة قْا ا األمةا و قترح الملك الحسن 
د القمة هذي في مكة المكرمة حتى تاْاااااااااري األراضاااااااااي  عقس
المقدساااااااااااااااة على العهود صابع الوفاء واإللتزام والصااااااااااااااادقا 

رائيلية هو اإلس –وحيا أ  إستمرار اإلتصاالت المصر ة 
العائق الوحيد أمام التْاااااااامن العربيي فإ  الملك الحسااااااان 
د  الثاااني ير  وقسد هااذي اإلتصاااااااااااااااااالت فورا  وإلى حين عقااس
القمة على األقلي وأنه سيرسل ممثال  شخصيا  إلى الرئيس 

 السادات إلقناعه بوقسد اإلتصاالت مع إسرائيلا
وجه إرتاح وفد اللجنة إلى را ة الملك الحساان الثاني وت

  «قصاار ال اهرة»الرئيس نميري إلى القاهرة حيا عقد في 
إجتماعا  ثنائيا  مع الرئيس الساااااادات إقتصااااار عليهما وخره 
من اإلجتماع مالِحظا  عودة التلااادد النسااابي إلى الساااادات 
مقارنة بمرونة نسااااااااااااااابية هي األاخر  خال  محادثاته معه 

ر مرتين قبل إسااتكما  الجولةا ومن عالمات التلاادد إ اارا
السااااااادات على موا اااااالة اإلتصااااااا  بإساااااارائيل ولكن خاره 
مصااااااااري وأنه في ضااااااااوء رسااااااااالة تلق اها من الرئيس جيمي 
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كارتر يتوقع تنازالت إساارائيلية نتيجة ضااغوط أمير ية على 
بيغني  ما يتوقع موافقة الكونغر  على  ااااااااااااااارقة صائرات 
من الوال ات المتحدة إلى  ل من مصاااار والسااااعود ة األمر 

ل مالمح تبد   في الموقد األمير يا وإلى ذلك الذي  لااااك ِ 
قا  السادات لصد قه وحليره نميري ما معناي إنه في  دد 
صرسح أفكار جديدة تتعلق ب لر إنساااااااااااااحاب إسااااااااااااارائيل من 
 ̸األراضاااااااااااااااي العربيااة المحتلااة إلى حاادود الرابع من يونيو 

وبذلك تعود  زي إلى مصااااااااااااااار و ساااااااااااااااتعيد  1967حز را  
 ااألرد  الْرة الغربية

قباااااال ال واف على عوا ااااااااااااااام دو  مجلس التعاااااااو  
ه الجنوبي  الخليجي  اااااانااااات للجناااااة ز اااااارة لليمن بجنااااااحياااااس
والرئيس ساااااااااااااااااالم ربيع علي  واللاااااااااااااااماااالي والمقااادم أحماااد 

 الغاشمي ا
خال اااااااااااااااة الموقد اليمني الجنوبي  انت وفق وثائق 
تقر ر اللجناااة الاااذي أعااادي الرئيس نميري نقال  عن الرئيس 

قااد ال  كو  اليمن الجنوبي  تيا سااااااااااااااااالم ربيع علي  ااال
بحكم إمكاناته داخال  في حسااااابات بعض األصراف العربية 
كقوة مؤثِ رةااا لكن اليمن الاااااااد موقراصي تحكماااااااه مواقد 

فوجئنا  ما فوجىء  يرنا من   لبة إزاء القْية العربية 
ااا ومع ذلك إسااااااتجبنا لنلتزام 1973الدو  العربية بحرب 
نا باب المندب على ر م ما  مثِ له هذا اإلجراء  القومي وأ لقس

إعتراضااااااااانا على مبادرة الساااااااااادات أنها إنرراد  من مخاصر
بجهد لحل قْاااااااية تملكها األمة وال  ملكها بلد عربي واحد 

  التراجع عن المبادرة شاااارط أساااااسااااي للعودة إلى التلاااااور
والتْااااااااااااااامنا وعلى ر م ما  قوله الرئيس السااااااااااااااادات عن 

م  يغة مرهومة للحل المناسرأمير ا فإنها لم تق اليمن   دِ 
الجنوبي ضد عزس  اإلتحاد السوفياتي وضد إنرراد الوال ات 

 المتحدة بتسو ة القْيةا
اللاااااااااااااامالي فتبل غه الرئيس نميري  –أما الموقد اليمني 

إ  اليمن ببيااادتااه وشاااااااااااااااعبااهي  من خال  النقاااط التيااةا 
رَا جهدي و ااااااااااابري من ر برئيس اللجنة مقدِ  التْاااااااااااامن  يرحِ 

إ  اليمن اللاامالي هو شاار ك في لجنة التْااامني  العربي
  وهو ملتزم تماما  بكل النتائج التي تتو اااااااااااال إليها اللجنة

إنه   رح  ل إمكانياته وإمكانيات بالدي لدعم جهود رئيس 
إنه  ْاااع جهدي اللاااخصاااي   اللجنة من أجل تحقيق هدفه

ف بتصااااااااااارف رئيس اللجنة لتوظيره في سااااااااااابيل تحقيق هد
التْااااامن سااااواء عن صر ق ملاااااورات ثنائية أو ملاااااورات 
 جماةية في إصار  كل د به من رئيس اللجنة ِوفسق ما يراي 

مه  إنه يؤ د تأييدا   امال  رئيس اللجنة في التحليل الذي قد 

عن الوضاااااااااااااااع العربيي  ماااا يؤ اااد تقييماااه لنتاااائج ز اااارتاااه 
 وإتصاالته بمختلد األصراف العربيةا

لجناااااااة »موقد اليمن المتمثااااااال في وفي حين  اااااااا  
خاليا  من التحرظات فإ  موقد الكو ت العْو  «التْامن

هي األاخر  في اللجنااة  ااا  على درجااة من التميز لجهااة 
رفسض مبادرة الساااااااااداتا وعلى النحو التي خال ااااااااة هذا 
الموقد  ما نقله نميري عن أمير الكو ت اللاااااااااااااااي  جابر 

ها معي حساااااااااااااني بعد محادثات أجرا  األحمد الصاااااااااااااباحا 
مباروونائر الرئيس المصااااري  أدلى بتصاااار ح قا  فيه إ  
نا على الرور بيانا   الكو ت تؤ د مبادرة الساااااااااااادات فأ اااااااااااَدرس

على ر م موقرنا   اار حا  يتْاامن موقرنا الرافض للمبادرة
الرافض لمبادرة الساااااااادات فإننا تجن بسنا المهاترات اإلعالمية 

لغتا الرئيس حافظ األسااااد أثناء أب إلتزاما  بالبيم األخالقية 
ز ااارتااه لنااا أننااا ال نوافق على موقد دو  مؤتمر صرابلس 
المتلدد ضد السادات  ي ال  اعز  أو ينعز  وتترتر على 

ثماااة روا ااة لللاااااااااااااااي   ذلااك تعقيااادات في الموقد العربي 
 ااااااباح عن ملااااااروع حمله مبارو إلى السااااااعود ةي وعندما 

نه لم تتلق إجابة ساااااألت الساااااعود ةي عن موقد إسااااارائيل م
لجناااة »نر   اااااااااااااااعوباااات تعتر  أهاااداف  من مصااااااااااااااار

أل  إسااااارائيل تتعمد صرسح  ااااايغ حلو   «التْاااااامن العربي
 وهمية أمام الساداتا

األكثر تميزا  في المواقد الخليجية لجهة مراعاة الرئيس 
الساااااااااااادات في موضاااااااااااوع مبادرتهي  ا  موقد السااااااااااال ا  

قصاااااااااااااار قابو ا وبعد محادثات مع الساااااااااااااال ا  جرت في 
 1978حز را   ̸يونيو 3السااااااااااااااال اااا   في  ااااااااااااااااللاااة يوم 

وإساااااتغرقت ثالث سااااااعات بين التوضااااايح ومناقلاااااة الركرة 
والظروف العربياااة والااادولياااة العااااماااةي أوجز الرئيس نميري 

المبااادرة  اااناات  موقد سااااااااااااااال نااة عامااا  بااالنقاااط التيااةا 
مراجئة لنا وعلى ر م التحرظات أيدناها ألنها ساااااااااتكلاااااااااد 

 بية إلسااااااارائيل بالنسااااااابة إلى قْاااااااية الساااااااالم النوا ا الحبي
نتلقى من سااااارارة مصااااار رساااااائل عامة من دو  ترا ااااايلي 
ومن واجر مصاااااااار إشااااااااراو العرب في  ل الخ وات التي 

الدولتا  المؤهلتا  إلساااتْاااافة القمة  تلت ز ارة الساااادات 
الم لوبة هما األرد  والسودا  ألنهما لم يؤ دا المبادرة ولم 

إنْاااااامام  ممثلين شااااااخصاااااايين للملوو  نقترح  عارضاااااااها 
دين بصااااالحيات  املة  والراساااااء إلى لجنة التْااااامن مزو 

علمتسنا التجارب  وقادر ن على المصاااااااااااارحة والمكاشااااااااااارة 
الساااااااااااااااابقة أ  الموافقة على قرارات اإلجتماعات العربية ال 

 م من قمم إتخذت قرارات باإلجماع ثم  تعني اإللتزام بها
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رب يتهمو  قادة  خر ن بالتلمر نسااااامع تصااااار حات لقادة ع
م لوب تعديل ميثاق الجامعة العربية لكي تتمكن  عليهم 

 من التدخل بالقوة لوقسد الصااراعات واإلشااتباكات العربية 
 جر التوضيح لمنظمة التحر ر أ  الدو  العربية ستسحر 
إعترافهاااا بهاااا وتاوِقد دعمهاااا الماااالي إذا إساااااااااااااااتمر قاااادتهاااا 

 لتخر ر داخل الدو  العربيةايتعاونو  مع جماعات ا
من  ااااااااااااااااللة إنتقل الوفد في اليوم نرساااااااااااااااه إلى دولة 
اإلمارات وخره نميري والوزراء أعْااااااااااااااااء الوفد من لقائهم 

قصاار »برئيس الدولة اللااي  زايد بن ساال ا     نهيا  في 
بالموقد التي لللاااي  زايد من مبادرة السااااداتا  «اللااارف

 د القمة العربي ة الموساااااااااااااااعة تنعقد قمة في حا  تعذ ر عقس
من الممكن أ    لر السادات  بحْور من يؤ د فكرتها 

به لها ومن  من الدو  العربية تأييد مبادرته أو تأييد ساااااااااااااااحس
بها بواساااا ة الدو  العربية على أسااااا   الممكن أ ْااااا  سااااحس

 علن الساااادات أ  تعنت  أ  إسااارائيل أجهْاااتسها وأفلااالتسها
معهاي وأ   ا رح  إساااااااااااارائيل يؤدي إلى ق سع اإلتصاااااااااااااالت

موضااااااوع البحا عن بديل للدو  العربية من خال  مؤتمر 
إنه سااااااااااااايوظِ د إمكانياته وعالقاته بالرئيس  للقمة العربية 

 السااااااااادات بهدف إقناعه بوقد إتصاااااااااالته مع إساااااااارائيل 
تحبيقااا  لهااذا الهاادف فااإنااه سااااااااااااااايوفااد وز ر خااارجيتااه  ممثاال 

قسد شااااااخصااااااي له إلى مصاااااار إلقناع الرئيس السااااااادات بو 
د قمة عربية موسااااعةي ثم  إتصاااااالته مع إساااارائيل تمهيدا  لعقس
فور إنتهاء مهمته في مصاار يتوجه إلى الخرصوم لحْااور 

وعرس  نتيجاااة  «لجناااة التْاااااااااااااااااامن العربي»إجتمااااعاااات 
 إتصاالته بالرئيس السادات على اللجنةا

ومع أمير دولة ق ر اللاااااااااااااااي  خليرة بن حمد    ثاني 
 4يوم  «قصااااااار الْااااااايافة»كانت للجنة جلساااااااة مغلقة في 

يونيو إسااااااااتغرقت هي األاخر  ثالث ساااااااااعات أوجز بعدها 
الرئيس نميري موقد أمير ق ر على النحو التيا إناااااه 

و ؤ د إقتناعه  «لجنة التْااااااااااامن العربي» بيؤ د و لاااااااااايد 
إختار أ   بأهمية دورها وخا اااااااااااااااة في المرحلة الراهنة 
درة الرئيس تكو  بالدي من الدو  الصااامتة بالنساابة إلى مبا

السااااااااااداتي وذلك ألنه فوجىء بها حينما تمت  ما فوجىء 
بموقد دو  الرفض حين تجمعت دو  أ   حاو  أي من 

إنه  الرر قيسن إسااتلااارته بالنساابة إلى المواقد التي إتخذها 
توق عي و انت توقعاته  اااااااحيحةي بأ  الخالف بين الرئيس 
ا الساااااااااادات ودو  الرفض قد تكو  له مْااااااااااعرات خ يرة

ولقد  ا  ذلك من مبررات إتخاذي موقد الصاااااااااااامت ليكو  
إنه ال ينكر   قادرا  على التوسااان ومحاولة ت و ق الخالف

أ  لمبادرة الرئيس السادات بعض اإل جابياتي إال  أ  لد ه 
من األسباب ما  جعله واثقا  بأ  إسرائيل والوال ات المتحدة 

إ   ينية لن تقبل بأي حا  من األحوا  ببيام دولة فلساااااا 
عرفات أبلغه أ  الوال ات المتحدة توافق على قيام نوع من 
الصلة بين  يا  فلس يني يتكو  من الْرة الغربية و زةي 
وبين األرد ي في إصاااار شاااااااااااااااكااال من أشاااااااااااااااكاااا  اإلتحااااد 

لقد أبلغه عرفاتي  ما  الكونردرالي برئاسااااااة الملك حسااااااين
ر ر أنه  علمي أ  هناو تيارات واضاااااااااحة داخل منظمة التح

إنه شاااااخصااااايا   الرلسااااا ينية ترفض هذي الصااااايغة وتعاديها
ير  أ  هذي الصااااااااايغة هي أقرب الصااااااااايغ المقبولةا وأكثر 
من ذلك إنها الصااااااايغة الوحيدة الممكنة في ضاااااااوء الرفض 

بالنسااابة إلى  اإلسااارائيلي واألمير ي لوجود دولة فلسااا ينية
مبادرة الرئيس الساااااااادات وإساااااااتمرار إتصااااااااالته بإسااااااارائيلي 

عدم المقامرة بهذي اإلتصاااااااااااااااالت ألنها قد تاحقق   رْاااااااااااااال
بعْااااااااااااا  من المكاساااااااااااار للعرب وذلك  بديل لحرب جديدة 

في الوقت نرسه ير  أ    خسر فيها العرب أرضا  جديدة 
د قمة عربية  تق ع مصاار إتصاااالتها بإساارائيل إلى حين عقس

إنه ير     جري التلاااور في ن اقها حو  القْااية العربية
د القمااة بااأ سااااااااااااااارع وقاات ممكن لمواجهااة التحااد ااات التي عقااس

تتعر  لها القْاااااااااااااااية العربية في المرحلة الحاليةاا قمة 
تتولى إقرار جدو  أعمالها لجنة  جري تلكيلها من ممثلين 
شخصيين للملوو والراساء العربي وتكو  مهمتها تصفية 
ع ضاااااااااااااااوابن ومعااايير  الخالفااات العربيااة المزمنااة ووضاااااااااااااااس

على التْاااااااااااااااامن وَتحو  دو   لعالقات عربية جديدة تقوم
 ترر ق الكلمة العربية أو إنقسام الموقد العربيا

في اليوم نرساااااااااااااااه أ ْاااااااااااااااا  تم لقاء رئيس اللجنة ومعه 
إعالنها مملكة  اللااي   وقبل األعْاااء بأمير دولة البحر سن

وإستغرقت  «الرفاع»ةيسى بن سلما     خليرة في قصر 
تقوم بها  الجلسااااااااة ثالث ساااااااااعات بين عرس  للمهمة التي

اللجنااة و يس هو تحلياال دولااة البحر سن للموقد ومااا  جاار 
إتخااااذيا وجااااء الموقد البحر ني  ماااا نقلاااه الرئيس نميري 

إ  الظروف  عن اللاااااااااااااااي  ةيساااااااااااااااى في النقااط التياةا 
الصااعبة ما زالت قائمة بالنساابة إلى الرئيس السااادات وهي 

 عني إ  ذلك  تبر ر إسااتمرار إتصاااالته المباشاارة بإساارائيل
د قمة عربية وذلك نظرا  لمواقد  وبصورة عملية  عوبة عقس

 –دو  الرفض المناهْااة إلسااتمرار اإلتصاااالت المصاار ة 
إ  الخالفات بين القادة العرب هي الساااااااامة  اإلساااااااارائيلية 

المميزة لعالقاتهمي وهي خالفات لن تنتهي مهما خلاصااااااااات 
ابقة إ  هذي الخالفات ساااااااااا النوا ا وتكثرت الجهود لتبديدها
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على مبادرة الرئيس الساااداتي وهي خالفات سااوف تسااتمر 
إ  هناو ملخذ على الرلس ينيين  حتى لو سحر مبادرته 

تتعلق بتوقيت تحر اتهم وهدف هذي التحر اتا ومن حيا 
ر  التوقيت إنهم يتعم دو  إجها  أي محاولة ناجحة لكساااااس
الرأي العام لصاااااااااااااالح القْاااااااااااااية العربيةي  ما  انت الحا  

تل أبير  -سااااااااااااااابة إلى حادثة الباص على صر ق حيرابالن
والتي ترت ر عليها إحتال  جنوب لبنا ي و ذلك  ما حدث 

ر فيهااا  «أورلي»مؤخرا  في م ااار  عبسر عمليااة لم  اصااااااااااااااااَ
اإلساااارائيلية هدف  «العا »إساااارائيلي واحد ولم تتأثر صائرة 

  الهجوم وإنما تأثرت فرنساااااااااا المسااااااااااندة للقْاااااااااية العربية
إلى أهداف تحر ات الرلسااا ينيين إنها تحولت من بالنسااابة 

هدف التحر ر لألر  المحتلةي إلى ملااااااااااااار ة ومساااااااااااااندة 
لجماااااااعااااااات التخر اااااار في مختلد الاااااادو  العربيااااااة التي 
يتهمونها بالرجعية على ر م أنها مصااادر الدعم الساااياساااي 

إ   ل اللاااواهد بل الحقائق تؤ د بأ   لهم ماد ا  وساااياسااايا  
ؤهلتيسن للدخو  في جولة عسااااااكر ة ال مصاااااار وال سااااااور ا م

جديدة ضاااااااااد إسااااااااارائيلي ومن هنا فإ  هذا يبرر إساااااااااتمرار 
الرئيس الساااااااااااادات في مبادرته وإساااااااااااتمرار إتصااااااااااااالته مع 

اإلسااااااااارائيلية وإ   -إ  اإلتصااااااااااالت المصااااااااار ة إسااااااااارائيل
تقلصت ظاهر ا  إال  أنها مستمرة ونل ة وذلك بدليل وجود 

ة حتى ال  األمر ضااااااااباط إتصااااااااا  إساااااااارائيليين في القاهر 
الذي ينري إحتماالت فلااااااال المبادرة وو اااااااولها إلى صر ق 

إ  مبادرة الرئيس السااااادات ليساااات عمال  منرردا ي  مساااادود
إذا  انت هناو ضااااارورة  وإنما هي ساااااعي للحل اللاااااامل 

دها بهدف الوقوف مع الرئيس  د قمة عربية فينبغي عقس لعقس
مي وليس السااااادات ومساااااندة جهودي من أجل تحقيق السااااال

د مؤتمر قمة دو  األخذ  الوقوف ضااااااادي  إنه ال ينبغي عقس
في اإلعتبار الملااااااااااااكل التي تواجه الرئيس الساااااااااااادات في 
م وحما ة نظامه الذي حقق إنرراجا   الداخلي وضاااااااااااارورة دعس

ل التركير في  داخليا  وخارجيا  ال  مكن إنكار  ثاري  إنه قبس
د قمااااااة عربيااااااة ينبغي التركير في إعااااااادة النظر في  عقااااااس

الجامعة العربية وميثاقها واألساااس التي تقوم عليهاي بحيا 
تكو  قاادرة على منسع التادخال في اللاااااااااااااااؤو  الاداخلياة من 

د قماااة عربياااة ليس  جاااانااار بعض الااادو  العربياااة  إ  عقاااس
د مثل هذا المؤتمر  ضرورة عاجلةي ومن الممكن تأجيل عقس

 وذلك إلتاحة 1978تلااااااااااااااار ن الثاني  ̸إلى شاااااااااااااااهر نوفمبر
 الرر ة الكافية أمام الرئيس السادات ومبادرتها

ويالَحظ أ  تحادياد شاااااااااااااااهر نوفمبر  موعاد  مكن بعادي 
كسم على المبادرة من حيا نجاحها أو فلاااااااااااااالهاي يتوافق  الحا

تماما  مع ما سااابق أ  ذ ري الرئيس الساااادات لرئيس اللجنة 
من أ  هذا التار   نرسااااااه يوافق إنهاء مدة إتراقية الرصاااااال 

لقوات في ساااااااااااااايناء والذي يترتر عليه إعادة النظر الثاني ل
اإلساااااارائيلية  كلا ومن المحتَمل  -في العالقات المصاااااار ة

أ   كو  الرئيس السااااادات قد أبلغ المسااااؤولين في البحر ن 
بذلكي وهذا  رسااااااااااااااار إختيارهم لنرس التار    موعد مقتَرح 

د قمة عربية ا  لعقس
 بعد ذلك وفي ضاااااااااااوء المالحظات والتحليالت  ااااااااااااغ
 أمير البحر ن الموقد النهاائي لبالدي على النحو التيا 

رو  جهود رئيس اللجنة من أجل تحقيق التْامن  إنهم  قدِ 
د قمة عربيةي وهي  جهود و لت  -في رأيهم –العربي وعقس

إلى حد المخاصرة بصاااااااااااااااحته بل وحياتهي وذلك في إصار 
تنقالته المتوا ااالة ب ائرة  اااغيرة ال تتوافر فيها ضااامانات 

إ  هذا الجهد المبذو  من جانر الرئيس نميري  األما  
د أي مؤتمر   عكس المصاااااااعر والعببات التي تعتر  عقس
للقمة العربية وذلك في الوقت الذي إلتقى راسااااااااااااااااء الدو  

إ   األوروبية بساااهولة  املة مرات عدة في السااانة الواحدة
ع الجامعة العربية وعدم فاعليتها يؤد ا  إلى التركك  وضاااااااااااس

لعربيي وعاااادم جااااد ااااة العرب في التعاااااماااال مع الجااااامعااااة ا
عد الجامعة  العربية يؤدي إلى إضاااااااعافهاا وهكذا فإ  ضاااااااا

تهم تها من قو  عد العرب وقو  إ  التْااامن العربي  من ضااا
ية العربية وإنما  ليس م لوبا  فحسااااااااااااااار من أجل القْااااااااااااااا
لمواجهااة حاالاة الْاااااااااااااااياااع واإلنهيااار العربي الراهني حيااا 

عربي مخاصر مزدوجة  التي واجهها عندما يواجه العالم ال
هاجمه التتار والصاااااااااااااااليبيو  في وقت واحد إلنه  ا  في 
حا  من التركك تلاااابه الحا  الراهنةا والخ ر الماثل اليوم 
هو في إمكااانيااة أ  تقوم الوال ااات المتحاادة بتساااااااااااااااليم إيرا  
لنتحاد السااااوفياتيي في إصار  اااارقة من  اااارقات الوفاق 

وب من العاااااالم العربي هو أ   حقق إ  الم ل الااااادولي 
نوعا  من التواز  في عالقته بكل من اإلتحاد السااااااااااااااوفياتي 
والوال ااات المتحاادة بحيااا  ساااااااااااااااتريااد منهمااا معااا  في خاادمااة 

 –من الممكن أ  تتم اإلتصاااااالت اإلساااارائيلية  مصااااالحه 
إ   العربية في إصار دولي وفي ن اق اللاااااااااارةية الدولية 

د قمة عربية وقسد لقاءات الجمساااااااااااااي  الم لوب لتحقيق عقس
د هذي القمة هو الرترة  ووايزما  إ  الموعد المناساااااااااااااار لعقس

 التي تعقر شهر رمْا  المباروا
كمااااااااا  اااااااااناااااااات ألمير البحر سن خال  المحااااااااادثاااااااااتي 

 المالحظات واإلسترسارات والتسااالت التيةا
عن موقد المملكة العربية السااااااااااااااعود ة بالنساااااااااااااابة إلى 
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د قمة عربيةي  –اإلتصااااااااااالت المصااااااااار ة  اإلسااااااااارائيلية وعقس
لجنااااة »أجااااابااااه رئيس اللجنااااة أ  الساااااااااااااااعود ااااة ممث لااااة في 

التي تعكس وجهة نظر الدو  الملار ة  «التْامن العربي
فيهاا تساااااااااء  عن موقد ملك المغرب من الموضااااااااوعات 
نرسااااااهاي فأشااااااار الرئيس نميري ردا  على هذا التساااااااا  إلى 

قا  فيها إ  تصاااااااار حات ساااااااارير المغرب في الكو ت التي 
المغرب ساااااااااااااااحر تأييدي لمبادرة الرئيس الساااااااااااااااادات نتيجة 
للتعنت اإلسرائيليا تساء  أمير البحر ن عن موقد الملك 
حسااين من عرس  الرئيس السااادات بإعادة  زة إلى مصاار 
والْااارة الغربية إلى األرد ي ثم تساااو ة مْااااعرات ونتائج 
ة هاااذا اإلجراء في إصاااار العالقاااات العربياااةي و اااانااات وجهااا

يوافق باااال بع على مثااال هاااذا العر ا أماااا وز ر داخلياااة نظر ولي  العهد والبحر سن  رئيس الوزراء أ  الملك حساااااين 
البحر ن فأجاب بصاااااااااااورة قاصعة أ  الملك حساااااااااااين رفض 
ك بقرارات مؤتمر الرباط في  عرس  الرئيس السااادات وتمساا 

 ما يتعلق بالقْية الرلس ينيةا
 ااا وللحديا خاتمة أخيرةا

   

الملك « هاشمية»ختام التجوال في 
 (5المصدوم )

ختام التجوا  التْاااااااااامني  ا  في العا ااااااااامة األردنية 
لجنة التْااامن »عما  الذي إنتقل إليها من الكو ت رئيس 

وأعْاااااهاي للتلااااور مع الملك حسااايني ِعلسما  بأ   «العربي
األرد  يتمثاال في اللجنااة بوز ر الخااارجيااة اللااااااااااااااار س عبااد 

 الحميد شرفا
ز ارة الوفد  انت مناسااابة لكي  رْااارض الملك حساااين 
قبل أ   حدد موقره من مهمة اللجنةا ونقرأ في الساااااااااااا ور 
التية ما  عكس ملااااااعر إحباط أوجبت الرْااااارْاااااةي  ما 
نقرأ خال ااااااااااااااة موقد األرد   ما يراي الملكا وعلى النحو 
التي أقوالااه  مااا وردت في محْااااااااااااااار اللقاااء معااه الااذي 

قصاار »في  1978حز را   ̸يونيو  6إسااتغرق ساااعات يوم 
 لااااااادد على مثابرة اللجنة في  -يدونو  مالحظات الملكا و ا  ولي  العهد األمير حسااان ووز ر الخارجية  «الهاشااامية

تأد ة المهمة القومية التْاااااااااااااااامنية التي تقوم بها و ر  أ  

التدهور الخ ير في أوضااااااااااااااااع األمة العربية في المرحلة 
ى  ل األصراف العربية من دو  الراهنة تقع مسااااااااااؤوليته عل

 إستثناءا
وفي  اااااااااااااااوت متهااده وتااأث ر واضاااااااااااااااح عر  الملااك 
مْااااااااااااااااعرات مراجأة الرئيس الساااااااااااااااادات ومبادرتهي على 

إ   الصاااااعيديسن النرساااااي والساااااياسااااايي على النحو التيا 
ز ارة الرئيس السااااااادات القد  حر كت بل وضاااااااعرت  الما  

اي وإ  وأحزانا  على ضاااااااااااااااياع القد  بل وأكدت ضاااااااااااااااياعه
وجودي في القد   ا   ااااااااااااااادمة لم يتخلص والملك  من 
 ثاااارهاااا حتى ال ي وذلاااك أل  في القاااد  قبر جااادي وفي 
القد  سااقن اللااهداء األردنيو  والرلساا ينيو  والمصاار و  
معااااا ي وفي القااااد  وقد الرئيس السااااااااااااااااااادات أمااااام الَعَلم 
اإلسااارائيليي وفي عيد األضاااحى  ا  الرئيس الساااادات في 

ة مقدساااااااة تحتلها إسااااااارائيلا ولهذا فإ  ذلك  له مدينة عربي
أشاااااااااار الملك    مثِ ل حدثا  لم  كن من الساااااااااهل إساااااااااتيعابه

حساااااااااااااااين إلى أ  محتو  خ اااب الرئيس السااااااااااااااااادات في 
الكنيسااااات لم  كن فيه خروه على األهداف العربيةي إال  ما 
 يتعلق بالمكا  الذي ألقى فيه الرئيس الساااااادات الخ اب 

لى أ  الخيار أمامه  ا   ااااعبا ي إال  أشااااار الملك حسااااين إ
أنه لم  جد مررا  من محاولة ضااااابسن النرسي حتى ال  ساااااهم 
في المز د من اإلنهيار في الوضااااااااااااع العربيا  ما أنه بذ  
محاوالت مع السااااااااااااااور ين بهدف تهدئة الموقد ومنسع وقوع 

أشار الملك إلى أنه قام بز ارة  ق يعة بين القاهرة ودملق
حيا سااااااااااأله عن أسااااااااااباب إمتناعه عن للرئيس السااااااااااادات 

د نوا اي عندما  ا  في ز ارته قبل المبادرة بأ امي وأ   كلاااااس
الرئيس السااااااااااااااااادات أجاااب بااأنااه لم  كن حتى ذلااك الوقاات 
 و ااااااااااااااال إلى قناعة  املة بإمكانية البيام بز ارة للقد 

ر له ز ارة القد   أوضاااااااااااح الملك أ  الرئيس الساااااااااااادات بر 
عن إساااااترداد األراضاااااي المحتلة بأنها نتيجة للعجز العربي 

وحتى  1967عن صر ق القوة على ر م أنهم  حاربو  منذ 
أشااااااااااار الملك إلى أنه إسااااااااااتمر في إتصاااااااااااالته مع  ال  

مختلد األصراف العربيااة بهاادف منسع المز ااد من اإلنهيااار 
قرر الملك حسااااااااااين أ   والتدهور في األوضاااااااااااع العربية 

لاااااااذي ال  مكن المن قاااااااة العربياااااااة تعيش فترة الهااااااادوء ا
اإلصمئناااا  إلياااهي فقاااد إخترااات ردود الرعااال ال بيعياااة حتى 
بالنساابة إلى  ارثة عربية جديدة مثل إحتال  جنوب لبنا ي 
بينماااا  ناااا  عرب وإلى وقااات قر ااار نعبِ ر على األقااال عن 
ملاااااااعرنا بالغْاااااار  لما شاااااانت إساااااارائيل عدوانا  على أي 

قاط أر  عربيةي بل إ   ارات إساااااااارائيل المحدودة على ن
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الحدود  انت تثير  ْبا  عربيا  إفتقدناي ال ا ونحن نواجه 
إنه ال ير  أي إ جابيات  مخاصر إستراتيجية بل مصير ة 

في مبادرة الرئيس السادات بخالف تأثيراتها على ق اعات 
من الرأي العااااام العااااالمي الااااذي أقر بلاااااااااااااااجاااااعااااة الرئيس 

سادات إ  الرئيس ال السادات في إتخاذ مثل هذي الخ وة 
في مقااابالتااه مع بيغني ال يتعاااماال مع رجاال وإنمااا يتعاااماال  
مع مؤسااسااة لها إسااتراتيجيات ومخ  ات وأهداف صرحتسها 

أشاااااااااااااااار الملك إلى أ   على الناخبين ونالت ثقتهم عليها 
موضاااااااااوع األمن الذي ت رحه إسااااااااارائيل ال ي عبسر مبادرة 
الرئيس السااااااااااااداتي إنما ينبغي أ   قابله موضاااااااااااوع مماثل 

تمثل في ضااامانات أمتنا نحن العربا فإذا  انت إسااارائيل ي
ت اااالااار بتعاااديالت داخااال حااادودناااا إلعتباااارات أمنهااااي فلناااا 
الحق أ  ن ااالاار بتعااديالت في األر  التي تعيش فيهااا 

المحتلااة وذلااك لتحقيق ضااااااااااااااامااانااات  1967بخالف أر  
ألمتنااا في المقاااباالا والساااااااااااااااؤا  هاال تقباال إسااااااااااااااارائياال بهااذا 

إلى أ  مبادرة الرئيس السااادات لم  أشااار الملك المن ق؟ 
تحقق أي نتائج حتى ال ا وبعدما تساء ا لماذا اإلنتظار 
د إجتماع عربي  وإلى متى؟ صرح  بدائل للمبادرة التيا عقس
د   تا رح فياااه  اااافاااة المواقدي واإلترااااق على موقد موحااا 

أوضح الملك أ  الكتلة اللرقية على ر م  ل ما  قا  عن 
انا وإمدادنا بالسااااالح الذي حقق النصاااار منا اااارتها لقْااااا 

في أكتوبري إال  أ  ذلااك لن يثنيهااا عن إساااااااااااااااتثمااار حااالااة 
التمزق العربي الراهن وإساااااتغاللها لتحقيق أهدافها وخا اااااة 
بعاادمااا تغي ر أسااااااااااااااالوبهااا في العماال  مااا حاادث في أثيوبيااا 

 وإيرا ا
خلاص الملك إلى تصاااااااااااااااورات الحل والحل البديل على 

 النحو التيا
الرئيس  «لجنة التْااااااااامن العربي»وا اااااااال رئيس أ  ي

جعرر نميريي من دو  أ  ييااااأ ي مهمتااااه ألنهااااا المخره 
الوحيد لألزمة العربية الراهنةا إ  األرد  ساايساااندي و دعمه 
بكل صاقاته وإمكانياتها إ  على رئيس اللجنة أ  ال  كتري 
بالحوار مع الملوو والراساااااااء العرب فحسااااااري وإنما يتجه 

الجمااااهير العربي  ااذلااكا اإل ااااااااااااااارار على  إلى مخااااصباااة
د تجم ع عربي لمنااقلااااااااااااااااة مختلد المواقد  الدعوة إلى عقاس
وإختيااااار باااادياااال للتمزق العربيا أ  تاااادعم الاااادو  العربيااااة 
القادرة إمكانيات دو  المواجهة للتصااااااااادي للسااااااااالبيات التي 
أفرزهاااا واقع اإلحتال  ولمواجهاااة األخ اااار اإلسااااااااااااااارائيلياااة 

 ر عدم المسااااااااااااااااندة بحجة أ  مبادرة الجد ة وذلك بغير تبر 
الرئيس الساااااااااادات ما زالت مساااااااااتمرةا أ  يابذ  جهد عربي 

موحد مكثد لوقد التمز ق لصاااااااااااااااروف الرلسااااااااااااااا ينيين ثم 
العمل على توظيس صاقاتهم وقدراتهم في إصار إستراتيجية 
عربية موحدة ا إ  األرد  يرفض بإسااااااااتمرار اإلتصاااااااااالت 

جود لجا  إساااارائيلية اإلساااارائيلية  ما يرفض و  –المصاااار ة 
 في القاهرة مهما  انت المبرراتا

على هامش ما صرحه الملك حسااااااااااااين أوضااااااااااااح رئيس 
وزراء األرد  مْااااااااااااااار بدرا  لرئيس اللجنة أنه في مقابلة 
أخيرة مع العقيد معم ر القذ افي علم منه أنه قد تراجع عن 
ساااااااياساااااااة التلااااااادد ضاااااااد الرئيس السااااااااداتي وأنه ال   البه 

ادرة وإنمااا   لاار منااه أ  يوِدع األمم بااإعال  فلاااااااااااااااال المباا
المتحدة الوثائق التي تد  على تعنت إساااااااااارائيل ورفسْااااااااااها 
لتحقيق الساااااااااااااااالم العاد ي وذلك  موازنة لورقة العمل التي 
قدمتسها إساااااارائيل إلى األمم المتحدة والتي تْااااااري شاااااارةية 
دولية على تصرفاتهاا وقا  بدرا  إ  مرونة العقيد القذ افي 

الرئيس السادات تعود إلى مخاوف من إحتال  بالنسبة إلى 
إسااااااااااااااارائيل أراٍ  عربية جديدة وذلك بعدما إحتلت جنوب 

 لبنا ا

   

تلك  انت الخال اااااة الوافية عن محاضااااار ووثائق من 
ع وق سع  مئات الصااااارحات حو  محاولة يتيمة لرأب الصااااادس
ال ر ق على حااااااالااااااة تبعث ر في الموقد العربي متعااااااددة 

ن  انت في  ل مرة تأخذ شااكال  أكثر سااوءا  الوجوي والالعبي
 من سابقتهاا

ما نر د قوله أ  تلك المحاولة  انت من الجد ة بمكا  
لكنها قوبلت بالتلبا والعناد واإلستغراق في عسل األحالم 
المساااااتحيلةا ثم إنتهى العسااااال إلى مأسااااااة أ اااااابت مصااااار 
وتمثلت بإ تيا  الرئيس السااااااااااداتا وهو لو  ا  أ اااااااااغى 

التوافق ولم يتمسااااااااااك بمبادرة ظاهرها اإل جابي  إلى سااااااااااعاة
 خري باصنها الساااااااااااالبي و برم معاهدة السااااااااااااالم المنررد مع 

كاااامااار »منااااحيم بيغن برعاااا اااة الرئيس جيمي  اااارتر في 
لكانت أحوا  األمة  1978أيلو   ̸سااااااابتمبر 17يوم  «د ريد

 ̸أكتوبر  6أفْاااااااال ولكا  نجا من اإل تيا  المبغو  يوم 
 ا1981تلر ن األو  

 2017حز را   ̸يونيو 5وهااااااااا نحن نعيش منااااااااذ يوم
الاااادوليااااة مع  –األكثر حاااادة في األزمااااة العربيااااة  المرحلااااة

النظام في دولة ق ر الذي ال  أخذ بصااااايغة النصاااااح ثم لم 
 أخذ بْاااارورات التحذير فاإلجراءات من جانر السااااعود ة 
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ودولة اإلمارات ومملكة البحر ن ومصاااري وال  عتبر مع أ  
ة لكنه حتى إشاااااااااااااااعار  خر من القالئل الذين ال الِعَبر  ثير 
  عتبرو ا

وما نخلاااااااااااااي أ  ينتهي الحا  مع الوساااااااااااا اء األ راب 
ووز ر الخارجية األمير ية ر كس تيلرساااااو  أبرزهم  إلى ما 
إنتهت إليه المساااااااااعي األمير ية في الزمن األوباميي التي 
إفترضاااااناها حميدة والتي إرتب ت بلاااااخص الوز ر الساااااَلد 

الذي بدأ مع الجانبيسن الرلسااااا يني واإلسااااارائيلي  جو   يري 
رحالت مكو ية لتحقيق تسااو ة على أسااا  الدولتيسن وعلى 
نحو وعد معلمه باراو أوباماي وإنتهى أمر التساااااااااااااااو ة معه 
إلى مااا باااتاات  اااااااااااااااررا  مكعبااا ا وقااانااا هللا من المساااااااااااااااعى 

 التيلرسونيا
 2017 )تموز( يوليو 14 بتاريخ« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

 الطبعة الفرنسية بعد اإلنكليز «شمالن»
على هااااامش األزمااااات المتراااااقمااااة على أنواعهااااا والتي 
تعيلاااااها دو  وحكومات عربية وإقليمية ودولية تتقدم عليها 
األزمة الق ر ة التي لم  حدث تار خيا  أ  أبدت دو   بر  
اللهرة بنبرة عالية من أجل أ   كو  لها دور في المعالجةي 
  لتخترق معلومااااة الفتااااة ساااااااااااااااااااحااااة األزمااااات المتراااااقمااااة وا

الررنسااااااي  -األلماني -البر  اني –األمير ي  «كونساااااالتو»
الذي  حتار المرء في نوا ايي بمعنى هل ير د حال  لألزمة 
الخليجياااة أم إبقااااء الحاااا  على ماااا هي علياااه لغاااا اااة في 

 النرو  األم ارة بالمغانما
تغرر لها دو   ثيرة تريد المعلومة أ  فرنساااااااااااااااا التي ال 

اإلساااااااااااتعمار أو اإلنتدابي تتجه نحو  سااااااااااانوات منو الت 
إضاااااااافة العربية إلى الذين  لاااااااغلو  منا ااااااار في الساااااالك 

 الخارجي وفي أجهزة المخابراتا
قبل الحديا عن هذي الخ وة المقتبساااااااااة بتأخير ساااااااااتة 

ي نلااااير إلى أنه «لورنس العرب»عقود عن اإلنكليز أحراد 
مار الررنسااااي اإلسااااتي اني  للجزائر نتيجة قر  من اإلسااااتع

أوجااادت للجزائر ين على سااااااااااااااابيااال المثاااا  ظروفاااا  جعلتهم 
 رقااادو  باااالتااادره الكثير من مرردات لغتهم العربياااة وتحااال 

الررنسااااااية إسااااااتعصااااااى  -محلها خل ة من األبجد ة العربية
على إخوانهم أبناء الدو  العربية إسااااااتيعابهاي بَمن في ذلك 

الزمن النا اااااااااااري األكثر تعاصيا   الكبار من أهل القرار في
مع قْااااااااية الجزائر من خال  ساااااااانوات تعبئة شااااااااعبية من 
جانر مصر عبد النا ر ضد اإلستعمار الررنسي للجزائر 

 واإلستعمار عموما  لدو  عربية وأفر بيةا 
وهذي الظاهرة  لرت العهد اإلسااااااااتقاللي للجزائر الكثيري 

هي مستمرة ذلك أ  حملة التعر ر التي بدأت  انت شاقة و 
إلى ال  يالحظهااا َمن  جمعااه لقاااء بااأ  جزائري و ت رق 
اإلثنا  إلى مناقلاااة األحوا  العامةا والذي  حدث بالنسااابة 
إلى العربي الذي ال  عرف الررنسية أنه  ثيرا  ما  جد نرسه 
ال  سااااااااااااااتوعر ما فيه الكرا ة ما  قوله األ  الجزائري الذي 

   لمة فرنسااااااااااااااايةاا  ساااااااااااااااتعمل بين الكلمة العربية واألاخر 
 وهكذاا

ور م اإلنحساااااااااار المتدره برعل جهود حمالت التعر ر 
الررنسية ما زالت موجودةا  -إال  أ  ظاهرة األبجد ة العربية

وهي  أبجد ة موضاااااااااااع إرتياح الررنساااااااااااي الذي  رهم بغير 
ملاااااااااااااااقااة مااا ير ااد الجزائري قولااه نتيجااة إمتزاه  لمااات من 

 اللغتيسنا
سااااااااتراساااااااابورغ التي إرتبن  الدافع إلى إنلاااااااااء مر ز في

ليس ثقااااافيااااا ي ذلااااك أ   «اإلتحاااااد األوروبي» بإسااااااااااااااامهااااا 
المنتسااابين إلى هذا المر ز  تو  من أجهزة إساااتخباراتية أو 

 من دوائر في وزارة الخارجيةا
واألرجح أ  هااذي األجهزة والاادوائر بعاادمااا الحظاات من 
لقاءاتها باألصراف العربية من عساااااااكر ة أو دبلوماساااااااية أو 

إقتصاااااد ة ونر ية التي تتحادث معهاي أ  هذي  مؤسااااسااااات
األصراف في معظمهااا تتحاادث اإلنكليز ااة إلى جاااناار اللغاة 
العربية وبذلك تتعثر أحيانا  المناقلااات وأحيانا   ثيرة  ْاايع 
الوقت في الترجمةي رأت  عاله للمساااااااااااألة أ  يتم إنلااااااااااااء 
مر ز لتعل م اللغة العربية وتكو  هنالك دورات مكثرة تريد 

يها التقنية المت ورة وتسااااااتغرق الدورة ساااااانتيسن يتخره منها ف
الررنسااااااااي الدبلوماسااااااااي أو المخابراتي وقد بات مثل أولئك 
اإلنكليز في السااااااتينات وحتى إشااااااتداد الحرب اللبنانية عام 

ودخولها الساااانة الثانية علاااارةي عندما إسااااتقر الرأي  1987
نكليز على  تابة الرصاال األخير من المعهد الذي أنلااأي اإل

على مساااااااااااحة من األر  في بلدة شاااااااااامال  الم لة على 
بيروت لكي يتعلم أفراد من بعثاتهم األمنية والدبلوماسااااااااااااااية 
ع الذي حققه الجنرا   اللغة العربية مساااااااتلِهمين في ذلك النرس
 لوب باشااااااااا في األرد  ولورنس العرب من قبل في صو  

ات الجز رة العربية وعرضاااهاا وخال  السااانوات اللااامالنية ب
كسم في بر  انيا نخبة من الذين يتحدثو   لمؤسااااااااااااااسااااااااااااااة الحا
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العربيااااة و تم تكليرهم بمهمااااات في الاااادو  العربيااااة وَ لسقو  
ن التعامل والوفادة من ال رف العربي الذي أشاااااااااااعري  ساااااااااااس حا

 اإلنكليزي بأنه من أهل البيت العربيا
خة حديثا  في فرنسااااااي  «الظاهرة اللااااامالنية» المساااااتنساااااَ

ا ساااااااااااتة عقودي حاولت اإلنزراع في المتأخر إساااااااااااتنسااااااااااااخه
األرد ي لكن أجواء لبنا  على ما يبدو هي األكثر مالءمة 
للنجاااااحي باااادلياااال الجااااامعااااة األمير يااااة التي  ااااادت الحرب 
اللبنااانيااة تحملهااا على إقرااا  بوابااة أمجااادهااا ثم نلاااااااااااااااااأت 
الظروف التي تجعلها توا ااااااااااااااال دورها التعليمي والتنو ري 

قامات في السياسة واإلقتصاد في إنتظار أ  تثمر سنواتها 
وال ر والهندساااااااااااة ومعها األدوار البياد ة العقائد ة الثور ة 
والعروبية على نحو ما  انت عليه في خمسااااااااااايناتها وحتى 

 سبعيناتهاا
كادت تنزرع في الجامعة  «الظاهرة اللمالنية»كما أ  

األمير ية في القاهرة لكنه إنزراع خجو  قياساااااااااااااااا  بالتجربة 
زا  والتي  ااا  ظاااهرهااا إضااااااااااااااااافااة اللغااة العربيااة األكثر تمي

كمعرفة إلى الكثير ن الذين ينلااااااااااااا و  في مؤساااااااااااااساااااااااااااات 
الدبلوماساااااااااااية والمخابرات في بر  انيا التي  انت ضااااااااااامنا  
تت لع إلى عالقاااااة مع دو  المن قاااااة تناااااأ  عن مرااااااهيم 
الو اااا ة واإلساااتعمارا ولقد َتحقق لها ذلك بنسااابة ملحوظة 

ومن دو  أ  يزعجها في  «الظاهرة اللاااااااااامالنية»برْاااااااااال 
شاااااايء تصاااااانيس المعهد الذي أنلااااااأته هناو بأنه على حد 
تسااااااامية الزةيم اللبناني العروبي اإلشاااااااتراكي  ما  جنبالط 

 ا«و ر الجواسيس»له بأنه 
َلم المندره ضااااااااااااااامن  وما يلرت اإلنتباي هو أ  هذا المعس
الخصااااو ااااية السااااياسااااية للبنا  بات مملو ا  من مؤسااااسااااة 

تستوعر  «دار األيتام اإلسالمية» لابعة إجتماةية خير ة ت
ذوي اإلحتياااجااات الخااا ااااااااااااااااة من المتااأخر ن ذهنيااا  وذوي 
الصااااااااااااعوبات التعليميةا وبعد دورات من التأهيل  صاااااااااااابح 
هؤالء على درجة من القدرات تماما   ما  انت عليه حالة 

معهد شاااااااااااااامال  ومن بينهم سااااااااااااااريرا  متميزا   «خر جي»
رد  ينلااااااااااان وجا مس وات لبر  انيا لد  لبنا  هما ر لاااااااااااا

اللذا   انا عندما يزورا  أو يزارا  من شااااخصاااايات لبنانية 
ال  حتاجا ي  ما حا  زوار لبنا  من المسؤولين اإليرانيين 
الذين حتى إذا  انوا يلمو  باللغة العربية أو يتقنونها فإنهم 
 صااااااااارو  على التحدث بالرارساااااااااية و تولى ترجما  عملية 

الرارساااااي  ما التر ي  ير محر من وإلىا وهذا ساااااببه أ  
مساااااااالما  لكل ما هو عربي بما في ذلك ضااااااااادي مع أنهما 

 نبي األمة عربي وأ  القر   أانز  بالعربيةا وأ 

  «استراسبورع»وفي ا «معهد العالم العربي»في بار س 
لتعليم العربيةي في إنتظار أ  يتم  «شااامالني الركرة»مر ز 

ْاااااااااااااااافة في المنهاه إعتماد العربية واحدة من اللغات الم
التربوي األوروبي عمومااااا ا هااااذا في حااااا  إرتااااأت وزارات 
التعليم في هذي الدو  و يرها أ  اللغة هي أقصااااااااااار صر ق 
لتقر ر الملااااااااااعر بين اللاااااااااعوبا وهذا ما أخذت به على 
ساااااابيل المثا  ساااااال نة عاما  التي قررت تدر س الرارسااااااية 

هيونية لل البا و حداث ذلك فيما العقلية العدوانية الصااااااااااااااا
تتمساااك بإتجاي أ  تكو  العبر ة هو اللغة الرسااامية الوحيدة 
للااادولاااة وإلغااااء اللغاااة العربياااة  لغاااة رسااااااااااااااامياااةااا مع أنهم 

 واإلسرائيليو   نق ة في محين عربيا
 2017)تموز(  يوليو 81  -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 إعادة اإلعتبار... ولو بعد حين
لحافل بالصاادمات بعد سااتة عقود من الزمن المصااري ا

إلى جاااانااار حااااالت من التاااألق الوصني العربي واإلقليمي 
والدوليي  عيد الرئيس عبد الرتاح الساااااااايسااااااااي اإلعتبار إلى 
اللواء محمد نجير بإصالق إساااااامه على القاعدة العسااااااكر ة 
األكبر بين القواعاااد المصااااااااااااااار اااةي و حاااداث ذلاااك من دو  

رأ  مقدمات وال حتى م الر وإنما بدافع ضااااااااااااامير جنرا  
تصاااااااااحيح تعامال جنرا  مع رفيق ساااااااااالح وثورة و ا  ذلك 

يوليوي لم يبااادر  23التعاااماال بمثااابااة ناادبااة في تااار   ثورة 
الجنرا  الالحق ور ااااا األو  وال الجنرا  الثااااالااااا ور ااااا 
الثاااااااني إلى إزالتهاااااااي ثم هااااااا هو رابع الجنراالت  ختااااااار 

 23التوقيت الكر م وهو الذ ر  الخامساااااااااة والساااااااااتين لثورة 
فيصااااااحح لمناساااااابة إنجاز القاعدة العسااااااكر ة  1952وليو ي

األهم في مصاار وبحْااور رموز السااند المتباد  المصااري 
الخليجيي ما لم يتم تصاااااااااااااااحيحه وذلك بإصالق إسااااااااااااااام  –
على تلااك القاااعاادة التي تحماال في  «اللواء محمااد نجياار»

صياتها من حيا التوقيت والمكا  والنوةية بْااااااع رسااااااائل 
م إشاراتهاا في عدة إتجاهات  ست يع  اللبير فهس

 ا  محمد نجير في  1952يوليو  23عند قيام ثورة 
الواحدة والخمسااااااااااااين من العمر  كبر عبد النا اااااااااااار بأربع 
وثالثين سنةا أما عبد الرتاح السيسي فكا  في الثانية من 
عمريي أي بمااا معناااي إنااه ليس شاااااااااااااااااهاادا  على الااذي جر  
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خصاااااو اااااا  بالنسااااابة إلى حدوث الثورة و اااااراعات رموزها 
حو  َمن هم في  دارة الحدث وَمن هم في الظل أو وراء 

 الستارا
لم  كن في إسااااااااااااااات اعة محمد نجير الذي جر  خلسعه 
من منصااااااااااابه  أو  رئيس للجمهور ة في الحببة الثورة من 
تار   مصااري أ  يدافع عن نرسااه و وضااح حالة اإلجحاف 

ن التي ألحقه بها عبد النا اار وبمبار ة من أكثر ة رفاقه م
وبدأ ا «الْااااااااااباط األحرار»أعْاااااااااااء مجلس قيادة الثورة و

المصاااااااار و  يتناسااااااااو  الرئيس األو  لجمهور تهم الرتية ما 
ريا وأما المعلومات  دامت وسااااااائل اإلعالم ال تأتي على ِذ س
المتداولة عن حالته فكانت حو  تمْاااااايته األ ام الصااااااعبة 

 تؤنس وحدته في إقامته اإلجبار ة بعض الق نا
لي  صاااااااااااحافي مثابر على متابعة األحوا  وبالنسااااااااااابة 

الساااياساااية في مصاااري  نتا في إساااتمرار أتقصاااى ما  مكن 
معرفتااه عن حااالااة الرئيس محمااد نجياارا  مااا أنني بحكم 
ز اراتي الكثيرة إلى الساااااااااااااااودا   نتا أسااااااااااااااات لع عن حالة 
الرئيس المحجور عليااه مااا  مكن إسااااااااااااااات العااه من بعض 

ي الحائر ونجومه المساااؤولين األ ااادقاء في العهد الساااودان
المتألقة وإساااااماعيل األزهريي محمد أحمد محجوبي محمد 
عثما  المير نيي عبد الخالق محجوبي حسااااااااااان الترابي ي 
ثم في العهااااد الساااااااااااااااوداني الثااااائري والرئيس جعرر نميري 

 ا و ااا  1969ورفاااقااه أعْاااااااااااااااااء مجلس قيااادة ثورة مااايو 
لهم وأنااه  «أخو إخوا »هؤالء بحكم إعتبااار محمااد نجياار 

سودانية  خبروني بما لديهم من معلومات  -خل ة مصر ة
على نحو تو ااااايرهم لحالتها وهذي  «الرئيس المظلوم»عن 

المعلومات جعلتسني أ تنم فر ة جلسات من الحوار خال  
مع الصاااااااديق األساااااااتاذ  1974سااااااابتمبر وأكتوبر من العام 

محمد حسااااانين هيكل الذي  ا  بات خاره الدور الرسااااامي 
بصاااااااااراحة »إنتهت  تابا  بعنوا   «األهرام»ومساااااااااتقيال  من 
لكي أعرف منه وقد بات الرئيس العاز   «عن عبد النا ر

وعبد النا اار  في ذمة هللا والمعزو  ومحمد نجير   كابد 
أعرا  اللاااايخوخةي حبيقة األزمة التي بقيت في إسااااتمرار 
صوا  السنوات النا ر ة حبيسة الذاكرةا وخال ة ما رواي 

لسن هي وراء إختيار محمد نجير رئيسا  هيكل أ  مسألة ا
سااااااااانة زمنذاو   32للجمهور ة وليس جما  عبد النا ااااااااارو

يوليوا وهو إختااار محمااد نجياار  23الااذي هو قااائااد ثورة 
للترا  أل  المزاه اللااااااااااعبي المصااااااااااري الذي إعتاد على 
قادة ساااااااااااياسااااااااااايين ووزراء في أعمار خمساااااااااااينية متقدمة ال 

ْى ممارسة دور الرجل يتحمل رئيسا  ثالثيني العمري وإرت

ثماااة حيثياااة أاخر  وهي أ   -الثاااانيا  ماااا في رأي هيكااال
محمد نجير  ير معر   للخ ر أل  "الْاااااااباط األحرار" 
ر الحر ة وبذلك بات في مأمني  ما  عرضاااااااوا عليه تصاااااااد 
أ  الحكومة وبتوجيه من الملك فاروق  ل رتسه تسو ة األمور 

يها ما  لااير إلى داخل المؤسااسااة العسااكر ة بعدما تناهى إل
 حالة من التململ في أوساط ضباط الجيشا

ما لم  قله هيكل أوردي سامي شرف الذي  عرف الكثير 
من الوثائق واألسااااااااارار الرئاساااااااااية بحكم سااااااااانوات عمله في 
ديوا  مكتر عبد النا اااااااااار وسااااااااااكرتير الرئيس للمعلومات 

لبْااااعة أشااااهر وز ر   1970ثم عام 1955بدءا  من العام 
لؤو  رئاسة الجمهور ة  وبين المنصبيسن دورة دولة فوز ر ل

كيس »في البيت األبيضي في واشااااااااااااان ن ذات التسااااااااااااامية 
إلى جانر درس  أساالير العمل في  ل من  «تخدم الرئيس

الكرملين ورئاساااااااااة الجمهور ة في مكتر المار لاااااااااا  تيتوي 
و ذلك في الهند والصااااااااااااين اللااااااااااااعبية ي فري مذ راته التي 

لمسااااؤولية الرساااامية منذ وفاة عبد نلاااارها بعدما بات خاره ا
   قو  إ  مزا ا  ثيرة في 1970سااااااااااابتمبر  28النا ااااااااااار و

شااخص محمد نجير جعلت عبد النا اار ورفاقه  ختارونه 
قائدا  عاما  للقوات المسااااااااااااااالحة فأو  رئيس للجمهور ة لكن 
هذي الصاايغة أحدثت بدا ة تلااققات داخل مجموعة ضااباط 

تصرف على أسا  الثورة فْال  عن أ  محمد نجير بدأ ي
أ  اللااااعبية المصاااار ة والسااااودانية التي القاها في األشااااهر 
األولى لتنصااااااااااايبه رئيساااااااااااا  للجمهور ة جعلتسه ير  توسااااااااااايع 
هامش حر ته الساااياساااية بما أقلق عبد النا ااار ورفاقها ثم 

  «قصر المره»كا  القرار بوضعه قيد اإلقامة الجبر ة في 
مرموق الااذي  اااناات تملكااه زوجااة الزةيم الساااااااااااااااياااساااااااااااااااي ال

مصاا رى النحا ا وتبين أ  القصاار في حا  ساايئة األمر 
الاذي جعال محماد نجيار  بيم في حجرة واحادة  ير الئقاة 
ع سااايارة جديدة  وعلى راتر قدري ثالثمئة جنيه شاااهر ا  ووضاااس

 لتنقالته أل  سيارته أ بحت في حا  سيئةا
وتلااااااااااااء األقدار أ  يرحل عبد النا ااااااااااار و بقى محمد 

أربع علااااارة سااااانة بعد رحيل عازلها  نجير على قيد الحياة
لكن من دو  أ   عيد له الرئيسااا  الالحقا  أنور السااادات 
ثم حساااااااااااني مبارو اإلعتبارا ومرت ثالث وثالثو  سااااااااااانة 
على رحيله محروفا  تار خه بألغاز وأسااااااااارار ال حصااااااااار لها 
إلى أ  حاااانااات لحظاااة إعاااادة اإلعتباااار ولو بعاااد حين من 

ا وهي لرتة إسااااااااتقبلها جانر الرئيس عبد الرتاح الساااااااايسااااااااي
باإلشاااادة الجيل المصاااري المخْااارم ثم الجيل الذي  عيش 
وهج ثورتيسن تزامناااات ذ راهمااااا في وقاااات واحااااد مع اللرتااااة 
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السااايساااية التي  ا  توقيت حدوثها في حد ذاته خير تكر م 
 سنة وهو حز ن النرسا 84لجنرا  رئيس رحل عن 

  و بقى أ  أهمية اللرتة الساااااااااااايسااااااااااااية نحو الرئيس األو 
لمصر الجمهور ة أنها ستذهر أمثولة وعالجا  لحاالت في 

 عالمنا العربي الكثير منهاا
 2017)تموز(  يوليو 31  -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 واجب أرثوذكسي« إنتفاضة األوقاف»
ر  اي المقدساايو  و ل فلساا يني تيساا  بعد الواجر الذي أد 

 انت التي  «قصااااااااىإنتراضااااااااة األ» له أمر الملااااااااار ة في
بإ مانيتها فاعلة بإمتياز وأثبتت أ  السااااااااااااااجود على عتبات 
م الثالا أكثر فعالية من المسيرات الهاترة ومن إحراق  الحرس
 األعالم و ذلك من رفسع الياف ات المتخمة ةبارات ثور ةا

كا  الملاااهد اإل ماني و اااروف المصااالين في حد ذاته 
لدولي إنتراضاااةا وهي ال بد أفرزت شاااعورا  على المساااتو  ا

 حتاجه العمل الرلس ينيا فقد نجد في المجتمعات الدولية 
خ سد  «إنتراضااااة»الكثير ن الذين صالما تسااااببت بإخافتهم 

ال ااائرات الماادنيااة على نحو مااا حاادث في السااااااااااااااابعيناااتي 
السااااي رة على باخرة سااااياحية تتهاد   «إنتراضااااة»وأقلقتهم 

ر أساااااااااااااراب  م مئنة على مياي البحر في إنتظار أ  تبلاااااااااااااِ 
لنوار  باااااإلقتراب من اللااااااااااااااا اااال  فااااالموانىءي وأرعبتهم ا
إقتحام أحد المتاجر الكبر  وإحتجاز رهائن  «إنتراضاااااااااااااة»

وتهديد حياتهما قد نجد هذي الحاالت التي نلاااااااااااااااير إليها 
و يرها والتي أثبتت ضللة جدواها وتخمة مْارهاي إال  أننا 
ر لنحترام الذي  ا  عليه رد  في المقابل نر  المد  الرحِ 

المتمثلة بالصااروف اإل مانية  «إنتراضااة األقصااى» لالرعل 
المترا اااااااة أمام الحَرم الثالاي يؤدي المصااااااالو  الرر ْاااااااة 
 ير مكترثين بْال  اإلجراءات اإلسرائيليةي مسجلين في 

و الهما ا «إنتراضاااة فتية الحجارة» لالوقت نرساااه توأمتهم 
ا إنتراضااتا  تجعلنا نسااتحْاار من الذاكرة  يس أ  المهاتم

 اندي هزم نتنياهوات زمانه بالمواجهة اإلنسااانية المسااالمة 
شكال  الحافلة ضمنا  باإلرادة التي ال تستكين قبل أ   جيء 

 الحق و ستقر بعد أ  يزهق الباصل و توار ا
ثمة إنتراضاااااااااااااااة ما زا  المرء في إنتظار حدوثها وهي 

التي هي واجر أرثوذ سااي فلساا يني  «إنتراضااة األوقاف»

لي من لبنا  إلى مصاااااااار وأثيوبيا واليونا  فإلى وعربي ودو 
روساااااايا القلعة األرثوذ سااااااية المسااااااتعيدة عراقتها مرورا  بكل 

 كيا  أرثوذ سي في دو  العالما
واإلنتراضاااااااااة التي نلاااااااااير إلى وجوب حدوثها هي تلك 
المتعلقة ببيام مرجعية أرثوذ سااااااية فلساااااا ينية ببيسع عقارات 

العر قة في القد  إلى  وأوقاف تابعة للكنيساااة األرثوذ ساااية
جهات إسااااااااارائيليةا ومع أنها ليسااااااااات المرة األاولى التي يتم 
فيها مثل هذا البيسع المساااااااااااااااتهَجني إال  أ  أحدث العمليات 

سااااااتتيح على حد  بير  « اااااارقة باب الخليل» بوالمعروفة 
أسااااقرة  نيساااة القد  الم را  ع ا هللا حناي للمساااتوصنين 

تكو  في حما ة أساااااااااااقرة  إقتحام عقارات من المرتَر  أ 
 و هنة ورهبا  ال ائرةا

قاااد يبااادو ماااألوفاااا  أ   ير رجاااا  الااادين من البلااااااااااااااار 
تسااااتهو هم الصاااارقات وإكتناز الما ي ومثل هذا المألوف له 
محاكم وإجراءات قانونية وعقوباتا أما المسااتهَجن سااماعه 
وحدوثه فهو أ   قوم مرجع ديني مؤتَمن على أوقاف ببيسع 

ا فإنه إذا  ا  البيع مصااااااااااااااايبة عظمى فإ  جزء منهاا وهن
ال رف المباااع لااه مصااااااااااااااايبااة أعظم وذلااك ألنااه عاادا  ونااه 
إساااااااارائيليا  فإنه بما بيع له  سااااااااجل أمام سااااااااائر المرجعيات 

 الدينية سابقة أ  هناو َمن باع فلماذا ال  احذ  حذويا
هنا  صااااابح من المهم جدا  دخو  الحكومات من الدو  

ثل هذي العمليات وبالذات األرثوذ سااااااااااااااية صرفا  ير ااااااااااااااد م
بالنساااابة إلى األوقاف في القد ي فهي ليساااات مجرد أر  
عاد ة وإنما هي أر  في بلد مقد  للمسااااااايحيين بمثل ما 
هو للمسااااااااااااااالمينا فكما هنالك الحَرم الثالا الذي ال بد من 
ري مهما صا  الزمني هنالك قانا الجليل وهناو بيت  فك أساااااس

 حق حتى للمرجعيات  لحم وهنالك بقاع  ثيرة مقدساااااااااااااة ال
 الدينية مهما  ا  شأنها التصرف بهاا

إنتراضااااااااااااااة »وثمة مسااااااااااااااألة في  ا ة األهمية وهي أ  
ل أفْل وأفعل أمثولة ألرثوذ سيي فلس ين  «األقصى تلك 

في الدرجة األاولى ولسائر أرثوذ سيي دو  العالما ذلك أ  
تلك اإلنتراضاااااااااااااااة حققت الهدف ومن خال  الممارساااااااااااااااة 

متمثة بأداء فر ْااااااااة الصااااااااالة على األر  الحْااااااااار ة ال
خاره البوابة اإللكترونية الحديد ة المسااااااااااااتنَكرة والتي إعتبر 
ر األمور على أ  المسااااااالم  نتنياهو أنه بإساااااااتخدامها  صاااااااوِ 
الذي يؤدي  اااااالة الجمعة في المساااااجد الحرام  حتاه إلى 

 إسرائيلية هي تلك البوابة اإللكترونيةا «تأشيرة دخو »
مو القد  وفلسااااا ين عموما  و نا نتمنى وما فعله مسااااال

مؤازرة عربية وإسااااااالمية لهم  أ  تتقاصر إلى القد  رموز 
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هيئات شااعبية ودينية تلااارو المقدساايين  ااالتهم التي هي 
ا  إلى جانر أنها فر ْاااااااااااااااةي نتمنى أ  ترعله  إحتجاه فع 
وفود أرثوذ سية رمز ة وتعقد إجتماعات إحتجاه على تلك 

إذا فعلت ذلك فإنما تدافع عن تراث  األر  المباعةا وهي
وليس عن مجرد أر  هي في األ ااااااااااااااااااااال حق لكااااااال 

 أرثوذ سي ما دامت ضمن األوقاف التي لها حارمتهاا
و بقى من بااااااب التاااااأكياااااد على أهمياااااة الحااااااجاااااة إلى 

اإلشاااااااارة إلى  ما قاله  بير أسااااااااقرة  «إنتراضاااااااة األوقاف»
حناا الكنيساااااة األرثوذ ساااااية في فلسااااا ين الم را  ع اهللا 

فهو أمام عدد من شاااااااخصااااااايات ال ائرة األرثوذ ساااااااية يوم 
سااااااجل وقرة مزدوجة تكاد  2017 ب  ̸أ ساااااا س  6األحد 

ل بقولاااااه  إ  »تكو  موقراااااا ا الجزء األو  من الوقراااااة تمثااااا 
أوقافنا وعقاراتنا األرثوذ سااااااية ليساااااات بْاااااااعة معروضااااااة 
للبيع وليساااااات ساااااالعة معروضااااااة في مزاد علنيي فهي جزء 

راثنااا وَمن  ررِ ط بهااا إنمااا  ررِ ط بهااذا التااار   من تااار خنااا وت
أماااا الجزء الثااااني ا «والتراث الاااذي يرتبن بماااديناااة القاااد 

ن المقدسااااايو  بوحدتهم و ااااامودهم وثباتهم »فقوله  كما تمك 
إلزام سااال ات اإلحتال  بإزالة البوابات الحديد ة والكاميرات 
من مداخل المسااااااجد األقصااااااىي هكذا أ ْااااااا  نحن قادرو  

دنا على أ  نارلااااااااال هذا المخ ن بوح تنا وتعاضاااااااااا دتنا وأخو 
الملااؤوم والخ ير والذي  سااتهدف أوقافنا األرثوذ سااية في 

 ا«باب الخليلااا
كاااأنناااا باااالمحترم الاااذي  فيض وصنياااة وعروباااة وإ مااااناااا  
بالقْااايةي يؤ د ضااامنا  ما نر  ضااارورة حدوثه ونعني بذلك 

راضااااااااااة إنت»تحاكي توأمها الروحي  «إنتراضااااااااااة األوقاف»
 ا «األقصى

و ااا أرثوذ سااااااااااااااايي العااالم من الق اار إلى الق اار هااذا 
 واجرااا  ما واجر المسلم نحو أقصاي الحَرم الثالاا

 2017)آب(  أغسطس 12 بتاريخ« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

 للضرورة أحكام... يا حكيم 
في الساجا  الذي دار حو  ملاار ة محتَملة من وزراء 

ساااااااااعد الدين الحر ري في الدورة السااااااااانو ة حكومة الرئيس  
لمعر  دملااااااق الدولي تلبية لدعوة رساااااامية تلق اها الوزراء 
الثالثةي وز ر الصاااااااااااااناعة  ازي زعيتر ووز ر الصاااااااااااااناعة 

حسااين الحاه حساان ووز ر الما  علي حساان خليلي  انت 
للد تور ساااااااااامير جعجع رئيس حزب "القوات اللبنانية" وقرة 

مي صبيعية منه  رجل ساااااياساااااة إحتجاجية أشااااابه بنق ة نظا
لبعض لبنا  حيا أنه  قود حزبا  فئو ا  جمهوري من صائرة 
واحدة وتلك نق ة الْعدي لكنها ليست  ذلك بالنسبة إلى 
ساااااااااااامير جعجع الذي يبني خ وة خ وة  ملااااااااااااروع خالفة 
الرئيس ميلااااااااااااااا  عو ي و ذلك إلى ساااااااااااااامير جعجع الذي 

ن كدرجة علمية ومِ  «الحكيم»إرتب ت بلااااااااخصااااااااه  اااااااارة 
مصااااالحته ت و رها إلى   ااااارة َمن  سااااادي النصاااااح بالقو  
ال يِ ر والموعظة الحساااااااانة الهادفة التي تسااااااااتوجر الحنكة 

 أحيانا ا
نا إلى  لمة   ااااااااااااااارة للد تور  «الحكيم»ونحن إذا نظرس

نااا درجااة علميااةي لجاااز القو  تعليقااا   جعجع وليس  مااا ذ رس
على م ااالعااة إعتراضااااااااااااااااه أ  يلبي الوزراء الثالثااة الاادعوة 
الرسااااااااااااااامية أعْااااااااااااااااء في الحكومة التي  ل وز ر فيها له 

 ا«للْرورة أحكام ااا  ا حكيم»مرجعية ثانيةا 
فِمن حيا المبدأ إ  الحالة الساااااااااااااااور ة ال تلغي حبيقة 
أسااااااااااااساااااااااااية وهي أ  النأي بالنرس عنها ال  لااااااااااامل عمليا  
الوزراء الثالثااة ألنهم  مثِ لو  في الحكومااة اللبنااانيااة حزبيسن 

تباارهماا حليريسن للنظاام الساااااااااااااااوريي بال إنهماا ال  اخفياا  إع
عندما شااااااااااااااار ا في الحكومة التي من اإلسااااااااااااااتحالة بمكا  
تلكيلها من دونهماي لم  خْعا للروط مسبقة وإنما تمت 

 -الملاااااااااااااااار ة على أساااااااااااااااا  لكل صيس خياراته وعالقاته
تحالراته داخليا  وخارجيا ي وعلى هذا األساااااااااااااااا  فإ  تلبية 

كالميا  ماااا ال  «فيتو»ال يلغيهاااا  الوزراء الثالثاااة للااادعوة
يلغي الصاااااااارة التمثيلية لكل من الثالثة بحيا  قا  لهم إ  
الز ارة مساااموحة بصااارة شاااخصاااية أو ساااياحية وال  جر أ  

 تتم بالصرة الرسميةا
وهنا نجد أنرساااااااانا نتساااااااااء  ونحن نْااااااااع خ يسن تحت 

إ  الز اااااارة »ةباااااارة وردت في م اااااالعاااااة الاااااد تور جعجع 
ي خانة المحور اإليراني في اللاااااااااارق سااااااااااتاصاااااااااانِ د لبنا  ف

هل إ  الرئيس نبيه بري عندما زار إيرا  مهنئا   «األوساااااان
بتنصااير اللااي  حساان روحاني رئيسااا  للجمهور ة وقا  من 
الكالم ال يِ ر في حق إيرا  ما قرأناي وساااامعناي مبثوثا   ا  
بز ارته هذي يؤ د التصااااااااااااااانيس الذي قاله الد تور جعجعي 

الذي يدعم  «حزب هللا»ز ارته  مث ل  وهل  ا  أ ْااااااااااا  في
و الهما في عالقة قد مة ودائمة ال ينرصااااام  «حر ة أمل»

عراها في سااااور ا ما دام النظام أسااااد ا   ما حاله سااااابقا  في 
عهد الرئيس حافظ األساااااااااااااااد وحاليا  ر م  ل الذي  رعلونه 
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ار األسااااادي أم إنه لبى الدعوة  بساااااور ا في عهد الرئيس بلااااا 
تلااااااااااااااار عية يترأساااااااااااااااها  امثِ ل  ل لبنا  بما في ذلك حزب عبية فئو ة وحزبية ثلثيس لبنا  و سااااااااااااااال ة وهو  مثِ ل  لااااااااااااااا

الاااااذي للبيااااات المعرابي فياااااهوأي في  «القوات اللبناااااانياااااة»
ي ك تمثيلي والذي للحزب أ ْاااا  َمن  البرلما   َمن تامثِ له أشاااس

ل  حر اااة » مثِ لاااه في الحكوماااة  تراااا  إلى  تد مع َمن  مثاااِ 
ي والتمثيال  الملااااااااااااااااار إليهمااا و في «زب هللاح»و  «أماال

البرلما  وفي الحكومة  أوجبتسهما الْااارورة التي لها أحكام 
كما الْااااارورة التي أوجبت الصااااارح التار خي المتباَد  بين 
تيار العماد الرئيس ميلااااااااااا  عو  وحزب الد تور ساااااااااامير 
ح متباَدلة مؤجلة  ير مسااااااااااتبَعدة أو  جعجع وحاالت  اااااااااارس

 ملغاةا
د الذي لناظري قر ر عندما ساايلبي الرئيس بري وفي الغ

هت إليه يوم  ا  ال  دعوة من رئيس مجلس اللاااااااااااااااور  واجِ 
يزا  الد تور علي عو ا  عسااااايري ساااااريرا  للمملكة العربية 
السااااااااعود ةي لز ارة الر ا  وأوجبت الظروف الناشاااااااائة عن 
إرتباو الحالة السااااياسااااية في أكثر من محور أهمها مسااااألة 

الجمهور اااة إرجااااء التلبياااة إلى حين  خري إنتخااااب رئيس 
وربمااا  راااجىء الرئيس بري الجميع بااأ   قوم بااالز ااارة بعااد 
األضااااااااااحى المبارو مهنئا  خادم الحرميسن اللاااااااااار ريسن الملك 
سلما  بحلوله ومهنئا  أ ْا  األمير محمد بن سلما  بوال ة 
العهداا إ  الرئيس بري عندما  ال بد سااااااااااايقوم بهذي الز ارة 

لر ا  فإنه لن يزورها بصااااااااااااااارة متقاسااااااااااااااام الزعامة إلى ا
السااااياسااااية لل ائرة اللاااايعية  مع الساااايد حساااان نصاااارهللا وال 
يزورها حاجا  أل  موسم أداء الرر ْة إنتهىي وإنما يزورها  
ممثِ ال  من خال  الرئاساااااااااااااااة الثانية  ل لبنا  ومن دو  أ  
ترقد الز ارة  امل بر قها  ونها تتم في بعض دواعيها على 

اعدة للْااارورة أحكامي والرئيس بري أساااتاذ الحنكة عموما  ق
 ورفسدها بالحكمة عند الْرورةا

ثو   ال نتصاااااااااور أ  أ اااااااااحاب المعالي الزوار ساااااااااياحدس
إختراقا  في المأزق السوريا فهذا المأزق قائم ر م ترحيبات 
رساااامية مقداد ة خجولة من الدبلوماسااااية السااااور ة بالموقد 

دو فيه إدارة الرئيس ترامر في األمير ي المتأرجح الذي تب
بعض الجادياد من ةبااراتهاا قر باة اللاااااااااااااااباه بماا  اا   قولاه 
أحيانا  الرئيس أوباماي ثم زادها ببعض اإلصراء سرير سور ا 
لد  الصااااااااااااااين عماد مصاااااااااااااا رى الذي قا  في مقابلة مع 

إ  الوال ات المتحدة وساااور ا »الساااور ة  «الوصن» اااحيرة 
لي ال توجد حالة خصااومة في األ اال ليسااتا عدوتيسن وبالتا

مزمنة بينهما وعندما تقترب األزمة الساااااااور ة من فصاااااااولها 

الساااااااور ة التي و ااااااالت  -األخيرة فإ  العالقات األمير ية 
وهذا الكالم ا «إلى الحْاايض سااتعود إلى أعلى مرة أاخر  

اإلصرائي  قا  عبسر  ااااااااااحيرة ذات شااااااااااأ  لد  النظام هو 
لبمثابة رسااالة برساام إيرا   الْاارورة التي لها  تهاوروساايا أمس

 أحكاما
ساامعسنا أ  وز ر الخارجية جبرا  باساايل الذي هو  وحتى إذا 

حليس الحليس تلق ى دعوة للملاااااااااااار ة في حلقة نقال للوضااااااااااع 
الساااااوري تساااااتْااااايرها صهرا ي أو إنه زار دملاااااق إلعادة جدولة 
المعاااهاادة التي أبرمهااا الرئيس اليااا  الهراوي برغبااة من الرئيس 

التي هي ال ملغاة وال ترعيل لهاي فإ  التلبية هنا حافظ األساااااااااااااد و 
تكو  على قاعدة للْااااااااااااارورة أحكام و كو  الوز ر باسااااااااااااايل في 

القوات »ز ارته  مثِ ل  ل لبنا  بَمن في ذلك اللاااار ك األساااااسااااي 
ومن دو  أ  يلغي هااذي الحبيقااة إعترا  من جااانار  «اللبنااانيااة

 الد تور جعجع أو حتى بعض التحرظا
ا  حالة دائمة تن بق عليها قاعدة للْااااااااااااارورة عموما  إ  لبن

أحكامي وهي قاعدة مألوفة  عتمدها حتى  بار الحكام في العالم 
ولنا في  الحنكةاخصو ا  عندما تتقدم الحكمة لد  هؤالء على 

الخ وات األمير يةي وعلى سااااااااااااابيل المثا  ال الحصاااااااااااااري إزاء 
ت حاااالت دوليااة بااالغااة التعقيااد الاادلياال على ذلااكا وساااااااااااااواء  اااناا

من جانر الوال ات  «دبلوماساااااااااية  رة المْااااااااارب»الخ وة مثل 
المتحدة مع الصااااين أو ز ارات رساااامية إساااات الةية بتكليس من 
رئيس البيااااات األبيض إلى  وباااااا وفيتناااااام وق ر  ماااااا أحااااادث 

شاااباط  /الخ وات وقبسلها ز ارة وفد فرنساااي إلى دملاااق في فبراير
 ي فإنها تتم على قاعدة للْروة أحكاما2015

أ  ز ارة الرئيس سااااااعد الدين الحر ري إلى دملااااااق يوم  و ما
وإجتماعه بالرئيس  2009األو    انو   /د ساااااااامبر 19الساااااااابت 

حتى إذا  انت بالغة  «للْاارورة أحكام»حافظ األسااد  انت أل  
القساااوة على النرسي فإ  الد تور ساامير جعجع عندما قام بز ارة 

رئيس حااافظ لتعز ااة ال 1994 ااانو  الثاااني  /قرداحااة في يناااير
لم  كن  قوم بز ارة  ااديق لصااديق أو  باساالياألسااد برحيل إبنه 

ا  «للْااااااااااااارورة أحكام»حليس لحليس وإنما قام بها على قاعدة 
وعندما فعل ذلك فإنه إسااااااااااتحْاااااااااار الحكمة إلى جانر الِحنكةا 
و ا  زمنذاو حكيما  وربما منذ ذلك الحين إساااااااااتهواي لقر الحكيم 

تور جوره حبش   ريد ملااااروعه ي يتقاساااامه مع الد وأي الد تور
 الذي يتعثر في حا  حْرت الْرورة و ابت األحكاما
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 حتى إشعار آخرالدولتان المستعصيتان 
كا  حديا السااااااااااااااااعة بعد لقاء وز ر الداخلية العراقية 

يوليو في جدة مع  19قاسااااااام محمد األعرجي يوم األربعاء 
 العهاد ناائار وز ر الادفااع األمير محماد بن سااااااااااااااالماا  ولي  

ضااااااااااامن أجواء لقاء رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي 
بخادم الحرميسن اللااار ريسن الملك سااالما  بن عبد العز ز في 

حز را   ̸يونيو 19رحااااااااب مكاااااااة المكرماااااااة ويوم اإلثنين 
كسم في 2017  ي إلى جاااناار تااداةيااات األزمااة مع أهاال الحا

ياساااااااااااااااية العربية دولة ق ري  وربما حديا الدواو ن السااااااااااااااا
واإلقليمية في المرحلة المقبلةي هو إ ااااااااااااااارار أكراد العراق 
على اإلنتقا  من شااااااااااابه الكيا  المساااااااااااتقل إلى دولة  املة 
اإلسااااااااااتقال ا هل هذا متيساااااااااار تحبيقه على يديس البارزاني 

 اإلبن مسعود؟
 ا  األب المال مصااااااا رى البارزاني  ادر الدنيا في   
ى جوره تاو  في واشن ن قبل ثماني وثالثين سنة مستلر

تار ا  لبني قومه اللاااااااااااااااعر الكردي العراقي سااااااااااااااايرة حافلة 
بالنْاااااااااااا  الهادف إلى أ  تكو  لألكراد دولةي  ير راٍ  
بالصيغة األكثر ضمانة لبقاء اللعر الكردي ضمن نسيج 

 الدولة األكبر بالد الرافديسنا
ة  اسااااااااااااااار حدثت مغادرة المال مصااااااااااااااا رى بمثل مغادر 

عرفات الدنيا قبل ثالث علاااااااارة ساااااااانةي  ما أ  نْااااااااالهما 
متلااااااااااااااابها الزةيم الكردي توفي بعد معاناة من المر  لم 
ينرع فيه أ  العاله  ا  في أحد أكثر المساااااااااااااااتلااااااااااااااافيات 
األمير ية تقدما ا و اسااااااااااااار عرفات توفي بعد معاناة أشاااااااااااااد 
قساااااااااااااااوة وملتبسااااااااااااااة الظروف وترجيح التسااااااااااااااميم على أي 

ومنهااا تلياس الكباادي في أحااد أهم  تلاااااااااااااااخيصااااااااااااااااات أاخر  
 المستلفيات الررنسيةا 

وفي حين  ا  الور ا الجاهز للمال مصاا رى هو إبنه 
مسااااااااااعودي فإ  وراثة عرفات  انت على درجة من التعقيدا 

ويوم  ثم إنتهت األمور إلى أ  مسااعود إبن الثالثة والثالثين
ة وفاة والدي  أمساااااااااااااااك بالرا ة وبدأ منذ أ  تسااااااااااااااال م دفة قياد

اإلقليم المحكوم ذاتيااا  يت لع إلى مااا  ااا  يت لع إليااه والاادي 
وربما أو اااااااااااااي بأ  ال ترتر همته وبحيا  صاااااااااااابح اإلقليم 

 دولةا
ةبااا  أحااد رموز  باادأ محمودوعلى خ ى ملااااااااااااااااابهااة 

ممارساااة البيادة رئيساااا  للسااال ة  «فتح»التأسااايس في حر ة 
ه الوصنية الرلس ينية إنما من دو  إقتراء عرفات في هندام

حياا ال  وفياة وال اللباا  الكااكيي وإنماا البادلاة اإلفرنجياة 
ورب ة العنق وتسااار حة اللاااعري والساااير على خ ى ما بدأ 
في ليل أوسلو الذي أود  بحياة اللر ك اإلسرائيلي إسحق 
رابين ثم إلحاقه باللااار ك الثاني الرلسااا يني  اسااار عرفاتا 

ع  حتاه إلى ضاااااامنا الور   ا كالهما وجد حالته في وضاااااس
الرلساااااااا يني أبو ماز  إنرتح بكل حماسااااااااة نحو الغرب مع 
رتسق للثوب الرلسااااااااااااااا يني داخليااا  وعربيااا ا والور ااا الكردي 
مسااااااااااااعودي اإليراني المولد حيا أ  السااااااااااااوفيات أقاموا في 
منتصاااااااااااااااد األربعينااات جمهور ااة  رد ااة عااابرة في من قااة 
مهاباد  اامدت أحد علاار شااهرا  و ا  والدي رئيسااا  ألر ا  

ي الجمهور اةي راهن هو الخر على أمير اا ودو  جيش هاذ
أوروبا وفي الوقت نرسااااااااااااااه ت و ر اإلقليم وبحياي وفق ما 
لم والادي المال  كاا   ْااااااااااااااامريي  كو  جااهزا  لبيااام الادولاة حا

 مص رىا
بول اإلبن على العراق  جاااااءت حرب بول األب ثم

ل فر اااااااااة قد يؤدي إ تنامها إلى إقتناع  امي تلاااااااااكِ  الصاااااااااد 
لم أكراد  أمير ا ودو  أوروبا بتنلااااااااين العمل على تحقيق حا

العراقي فيماااا تلاااك الحرب وتاااداةيااااتهاااا دفعااات باااالساااااااااااااااعي 
الرلساا يني خ وات في إتجاي التر اا ثم أاضاايس اإلنقسااام 
الرلسااااااااا يني اإلنرصاااااااااالي إلى دواعي عدم اإلهتمام الدولي 
بموضااوع أ  تكو  هنالك دولة فلساا ينية إلى جوار الكيا  

 اإلسرائيليا
م كثر  الساااااااااااااااعي وصااا  اإلنتظااار وتنوعاات الوعود وتقااد 

التسو س على المبدئيةا هذا بالنسبة إلى الحلم الكرديا ثم 
بااادأ األقليم المحكوم ذاتياااا  يتحو  إلى مْاااااااااااااااااافاااة متنوعاااة 
النجوم لنسااااااااااااااابااة عاااليااة من عرب العراق الااذين وجاادوا في 
أربيل والسليمانية وسائر البلدات اللمالية المالذ المن لهم 

 ثرت الررص واإلساااااااااااتثمارات والتنمية وهذا  ا  ينقص ثم 
من قة الحكم الذاتيا ولم تمِض أشاااااهر إال  وبدأت المن قة 
تبدو مؤهلة لتكو  دولة إنما في حا  باتت  ر وو بذهبها 
األسااااااااااود أرضااااااااااا  جزءا  من األربعين ألد وسااااااااااتمئة وثالثة 

  وأربعين  يلومترا  مربعا  التي هي المساااحة التقدير ة للااما
 العراق وأكبر أربع مرات من مساحة دولة ق ر ا 

تسااااارعت األحداث وإتسااااعت مساااااحة التلااااتتا وبعدما 
بات الملااهد السااوري على حالة من التبعثر وبات الملااهد 
ق الكردي بقوة على  العراقي على حالة من التركك بدأ ال رس
باب اإلدارة األمير ية ووجد ال ارق وفادة  ير مسااااااااااااااابوقة 

غاء ال ملل منه لنوةية الم الرا وهذا إضااااااااااافة إلى إ اااااااااا
شااااااااااااااجع الزعامة الكرد ة األقو ي مسااااااااااااااعود البارزاني على 
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إساااااااااتحْاااااااااار الحالة الساااااااااودانية  مال  أ   رعل أهل الحاكسم 
في الساااااااااااااااودا ي أي  «ثورة اإلنقاذ»العراقي ما فعله نظام 

بمعنى أدق يرتْااي العراق العربي للق ر الكردي مسااعود 
ودا  العربي للق ر الجنوبي ساايلرا بارزاني ما إرتْاااي الساا

 كير ور ا جو  قرنقي  اسر عرفات الجنوبيينا
خلاااااااااية ضاااااااااياع الوقت و ثرة المجادلة أصلق مساااااااااعود 

حز را  من خال   رحة  ̸يونيو 8بارزاني بتار   الخميس 
القرار الذي أجر  في شاااأنه على مد  أ ام «فيسااابوو»في 

ا ولخص ملاورات مع رموز القو  السياسية في  ردستا 
إ  قرار »القرار على  اااااااارحة بخن اليد تْاااااااامنت التيا 

األصراف السياسية في  ردستا  بتحديد الخامس والعلر ن 
موعدا  إلجراء إساااااااااااااترتاء على  2017أيلو   ̸من سااااااااااااابتمبر

اإلسااااتقال   اعتبر إنجازا  عظيما   ي يو اااال الكرد  ااااوتهم 
 ا«إلى العالم و عبِ روا عن م لبهم عبسر اإلسترتاء

سااااااااتقال   عني بالنساااااااابة إلى إيرا  قيام  يا  محادد اإل
لها من شااااااااااااأ  تدةيمه من جانر الوال ات المتحدة والدو  
األوروبياااة والمملكاااة العربياااة الساااااااااااااااعود ااة ودولااة اإلمااارات 
والكو تي أ  يربك ملاااااااااااااااروع إحتوائها الدائم للعراقا وفي 
ني ساااااااااايقوي من  الحسااااااااااابات اإليرانية إ  هذا الكيا  السااااااااااا

نيااة اإليرانيااة وربمااا يلقى من دو  عز مااة األ صياااف الساااااااااااااااا
أجنبية وإقليمية دعما  عساااااااكر ا  بالغ األهميةا وهنا ساااااااتلوح 
في األفق بوادر مخاصر داخل إيرا  ليساااات في الحساااابا ي 
ولعلهااااا مثاااال بوادر المخاااااصر التي تحساااااااااااااااااار لهااااا تر يااااا 
األردو انية ألد حسااااابي ذلك أ  هذا الكيا  ساااايسااااتق ر 

ي من عز متهما وفي هذي الحا  لن  كو  أكراد تر يا و قو ِ 
الاذين  جادو  في  «أكرادهاا»ساااااااااااااااهال  على تر ياا م ااردة 

الدولة الكرد ة المالذ والحما ة فْاااااااااااااااال  عن أ  تر يا لن 
تعود تالحقهم في ساااااااااااهو  وجبا  هذي الدولة أل  في ذلك 
حالة عدوا  على سااااااااااااايادة وتترتر على ذلك مواقد دولية 

 ألمناوتقد م شكاو  إلى مجلس ا
إ  » اااااا  اإلعترا  اإليراني قو اااااا  وتحااااات ذر عاااااة  

د المساااتقر الد مقراصي  ْااامن مصاااالح جميع  العراق الموح 
أبناء اللاااااااااااااااعر العراقي من القوميات والمذاهر  افة وإ  
اإلجراءات األحاااااد ااااة الجاااااناااار والخااااارجااااة عن المعااااايير 
واإلصار القانوني الوصني والدسااااااااتور العراقي بخا ااااااااة في 

لمعقاااادة التي  مر بهااااا العراق تؤدي إلى تنريااااذ الظروف ا
ملااار ع العمالء في عدم اإلسااتقرار وخلسق ملااكالت جديدة 

وهااذي المرردات أوردهااا عاادد من رموز ا «في هااذا البلاادااا
القو  الساااااااااياساااااااااية في العراق مساااااااااتندين في معارضاااااااااتهم 

لنساااااااترتاء الكردي إلى أ  الدساااااااتور هو المرجعية وأنه ال 
 قرارات وخيارات مصير ةا  جوز اإلنرراد ب

قرار اإلساااااااترتاء ال عودة عنه على ما تلاااااااير إلى ذلك 
الت ورات الناشاااائة عن الخ وة وتحديد الموعدا ونقو  ذلك 
على أسا  أ  عدم المْي في إجراء اإلسترتاء هو نكسة 
للزعااامااة البااارزانيااةا أمااا الااذي  مكن حاادوثااه فهو اإلكتراااء 

تبارا  على نحو ما  حدث بنتائج اإلسااااااااترتاء وإعتبار ذلك إخ
في مختبرات إنتاااااه أدو ااااة األمرا  المساااااااااااااااتعصااااااااااااااايااااةي 
الساارصانات على أنواعهاي يلي ذلك التراو  برساام خارصة 
صر ق سااااااااااااااااالكااة لل رفيسن وعلى نحو مااا جر  في فنزو ال 

في  41.5المادور ة التلاااااااااااااااافيز ة وجاءت النتائج تؤ د أ  
ة أو الكامنة المئة ير دو  التغيير  ما هنالك الرئة الصااااااامت

التي تكلاااد عن ت لعاتها في اللحظة المناسااابةا وبالنسااابة 
إلى الحلم الكردي تحسااااااااااااااام الااادو  المتعااااصراااة األمر  ماااا 
تحسااااااامه ساااااااياساااااااة المقا ْااااااااتا وفي هذا الملاااااااهد يلتقي 
اللاااااااعر الكردي مع اللاااااااعر الرلسااااااا ينيا  الهما أساااااااير 

 الدولة»معادالت بالغة التعقيد ومن أجل ذلك فإ  الدولتيسن 
مسااااااااتعصاااااااايتا ي وحتى  «الدولة الرلساااااااا ينية»و  «الكرد ة

إشااااعار  خر والدتهما عساااايرةا ومثل هذا اإلسااااتعصاااااء دام 
صو ال  بالنساااابة إلى جنوبيي السااااودا  ثم  انت  لمة الساااار 

 9إلى العَلن يوم  «دولة جنوب الساااااااااااااااودا »التي أخرجت 
 99بموجر إسااااترتاء بنساااابة قر بة من  2011تموز  ̸يوليو 

اا فإلى الندم ضااااااااااامنا  على التسااااااااااارعي ولكن بعد في المئةا
فوات الوا ا وما  قا  عن هذي الدولة  قا  عن القبر يسن 
اللتين إكتلااااااااااااااارتا أ  بقاءهما  يانا  موحدا   ما حالهما منذ 

سااااانة  ا  أفْااااال وأكرم ومدعاة  57إساااااتقال  الجز رة قبل 
 لنستقرارا وهللا الهادي إلى  واب اإلختيارا

 2017)آب(  أغسطس 24 بتاريخ« األوسطالشرق »صحيفة  لُكتبت 

   

 هرحج مبرور... وُمبْ 
كما أنه ال  عرف اللااااوق إال  من  كاِبدي فإ  أي مساااالم 
كاتر له أ  يؤدي الرر ْاااااااااااااااة ال  عرف معنى تو ااااااااااااااايرنا 
لموسااااااااااااااام الحج لهذا العام بأنه حج مبرورااا ومابسهري إال  

انت التأد ة الذين أدوا هذي الرر ْاااة في ساااالد األزما  و 
ملقة أقل بكثير من الذين سبقوهم في التأد ةا وأما الملقة 
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األشد قساوة فإنها تلك التي  انت تتم من خال  السررعلى 
ظهور الجما  وتساااااتغرق الرحلة أساااااابيع يهو  التعر أمام 
فااة ورميس  الهاادف منهااا وهو ال واف حو  الكعبااة الملااااااااااااااار 

 ة واإلكثار من الجمرات في ِمنى بعد اللحظات اإلسااااااااتغرار 
 األدةيةي خال  الوقوف على تراب عرفة وحجارتها

وأنا  وني من حجاه الساااااااااااااااتينات من هذا الزمني من 
ال بيعي أ  أنبهر وأنا أتابع يوميات الموسااااااااااااام الحالي من 
حيا الرعا ة والتنظيم والتيسااااااااااير على أنواعه واإلسااااااااااتنرار 
الذي ال مثيل له على  اااااااعيد اإلهتمام بالجانر الصاااااااحي 

عار   ااحي مراجىء بسااين الوصأة أو شااديدها و ت لر مليونيس حاه من الرجا  والنساء بحيا أنه في حا  حدث ل
ال بياار الجر اح فااإ  ذلااك  ااا  مااأخوذا  في اإلعتبااارا  مااا 
كااا  في ن اااق مساااااااااااااااتلزمااات اإلهتمااام تبر ااد وجوي لرحتسهااا 
اللاااااااااامس الحارقة برشااااااااااة ماء باردا وهذا ليس شاااااااااايئا  أمام 

المكي راة التي  اانات بااأللوف  «الباا ااااااااااااااااات»ي اإلنتقاا  ف
جاااهزة للصاااااااااااااااعود إليهااا ناااهيااك بااالق ااار الكهربااائي ينقاال 
الحجااه على وجاه السااااااااااااااارعاة وبماا  خرد عنهم ملاااااااااااااااقاة 

 اإلنتقا  التقليديا
كا  الملهد الماثل أمامي مابهرا  وأنا أتابع يوميات أداء 

اال  الرر ْااااة بدءا  من ال واف وإنتهاءا  برمي الجمرات فإنتق
إلى مثو  الرساااااو  في المدينة المنورة لتود ع النبي العربي 
الاااذي  اااادر الااادنياااا وهو م مئن إلى أ  أمتاااه في أواخر 
القر  العلر ن وبدا ة الواحد والعلر ن ستكو  على النحو 
الذي ير دها خير أمة أاخرجت للنا ي فقد هداها بالرسااااااااالة 

لصااااااااااااراط التي شاااااااااااااءي المولى عز  وجل  مبلاااااااااااارا  بها إلى ا
المسااااتبيم و انت   ات المئة وأربع علاااارة سااااورة أنقى دليل 
لَمن إذا عماال لخرتااه  ااأنمااا  عيش أباادا  وإذا عماال لاادنياااي 

 كأنما  موت  دا ا
كنتا في النصاااااااااااااااد األو  من العقد الثالا من العمر 
عندما إساااااااتحْاااااااَرت ذاكرتي  رتى في العاشااااااارة من عمري 

ي  جساااااااد القو  ةبارة  أنها و اااااااية رددها أمامي الجد الذ
ا  «ما أعز من الولد إال  ولد الولد»اللااااعبي األشاااابه بحكمة 

يومها وفيما الجد الذي  ا  إن رأ نور عينيه  مسح ب رف 
كوفيته دمعة ساااااااااق ت على لحيته البيْااااااااااءي قا  لي إنك 
ذاهر من القر ة إلى العا اااااااامة بيروت للدراسااااااااة والسااااااااير 

ي دراسااتك على صر ق حياة سااتصاابح فيها شااابا  بعد أ  تنه
وساااااااااااتعمل بعد ذلك وما أر دي منك أنا الذي بلغ من العمر 
خ وات ما قبل مغادرة الدنيا وحرماني نور العينيسن من أ  
أادي فر ْااااااااااااااة الحج أ  تؤديها عنيي ذلك أنني إذا  نت 

لن أر  الكعبة الملااارفة ولن أكحل العينين بمثو  الرساااو  
 الكر م فكيس سيكو  أداء الرر ْةا

ت األمور في العمل في مهنة الصااااااااحافة عندما تيساااااااار 
وبات لي مرتر شاااااااااااااااهري بدأتا أقت ع من هذا المرتر ما 
 جعلني أانرااذ و ااااااااااااااايااة الجااد الااذي  ااا  جزءا  من حياااتيا 
وهكذا وجدتا نرسااي وأنا في الخامسااة والعلاار ن من العمر 
أتوجه برفقة والدي ووالدتي يؤدي  ل منهما الرر ْااااااة عن 

األاولى هي نيابة عن الجد الذي نرسااااااااااه أما أنا فإ  التأد ة 
 كا  رحل تار ا  من الذ ر ات ما تمأل حياتي أمثوالتا

  شاقة بدءا  1964كانت تأد ة الرر ْة زمنذاو والعام 
من نق ة اإلن الق في م ار بيروت و ااااااااااااوال  إلى م ار 
جدةي ثم تنو ع الملااااااااااااااقة لجهة اإلقامة والتنقل من جدة إلى 

ر   أنها بقا ا جمراتا ال مكة المكرمة وال واف على أ
مياي تعالج ضاااااااربات اللااااااامسا وعندما تنتهي من ال واف 
وتبدأ مرحلة التوجه إلى عرفة فإ  الملقة التي تعيلها في 
هذي المسااافة ذات الكيلومترات القليلة تجعلك بعد الو ااو  
والوقوف  ما األلوف من المبتهلين تحمد المولى عز وجل 

تنسااااى التعر والمتِعبينا  أنه منحك من الصاااابر ما  جعلك
وأما ساااااااااااعات اإلقامة في ِمنى ومنظر األضاااااااااااحي تتدلى 
أمااااام خيااااام الحجاااااه ثم التاااادافع من أجاااال رمي الجمرات 
و يس أ  الذين واللواتي يتساق و  من شدة الحر والتدافع 
بالمئاتي فإنها أكثر السااااااااااعات قسااااااااااوة على النرس وعلى 

 العينيسنا
تي ينتهي بهاااا أداء الجزء لكن تعااار األ اااام الثماااانياااة ال

األو  من الرر ْاااااااااااااااة أخد وصأة بكثير من تعر اليوميسن 
اللذين يتلاااااااااارف المرء فيهما بز ارة مثو  الرسااااااااااو  العربي 
والسااااااااااااالم على روحها يبدأ التعر إن القا  من مغادرة مكة 
إلى جدة ومنها إلى المدينة المنورة وهناو  صااااااااااااعر عليك 

جاه فتجد نرسك بعد أ  إ جاد  رفة في مبنى  بيم فيه الح
تكحل عينيك وأنت على مساااافة من ضااار ح خاتم األنبياءي 
تبحا عن مكا  في السااااااااااااااحة األمامية للمساااااااااااااجد النبوي 
وتْاااااااااع رأساااااااااك على الحقيبة التي تحملها وفي داخلها ما 
بحات  تاه من أسااااااااواق مكة من ألبسااااااااة وأ  ية وسااااااااا تبْااااااااعس

ك ومكاحل ومباخر وعلر بخور وتستغرق في إ راءة يوقظ
 منها الصوت اللجي لتأد ة  الة الرجرا

تعود في  ا ة التعر برفقة الوالد والوالدة لكن الساااااارور 
الذي  مأل النرس أل  تأد ة الرر ْة تمت والحمدم تنسيك 
بالتدره السااااعات ال و لة من الملاااقةي وتجعلك أنت الذي 
حققت و ية جدو بتأديتك الرر ْة بإسمه تلعر بإعتزاز 
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 يل لهابالنرس ال مث
نا زمنذاو نتحدث أمام الذين  عندما  نا في مجالسااااااااااااااا
ساابقونا بعقود في تأد ة الرر ْااة عما  ابدنايي  نا نساامعهم 
 قولو ا لقااد أديتم الرر ْااااااااااااااااة في أ اام نبيض أ اام تاأديتنااا 
للرر ْااااةا لقد إنتقلتم بال ائرة بينما نحن أمْااااينا أسااااابيع في 

ي  نااا  اااباادناااي إنتقااالنااا بااالحااافالت عن صر ق البرا وأمااا الااذ
خال  أ ام تأد ة الرر ْااااااااااة فإنه  جعلنا نغب كم على ظروف 
دنا الذين من قبسلنا الذين أدوا  تأديتكم للرر ْاااةي تماما   ما حساااَ
الرر ْاااااااااااااااة عن صر ق اإلنتقااا  على ظهور اإلباال ومواجهااة 

 أخ ار ق اع ال رقا
في ضاااااوء الذي عا لاااااه بنو األمتيسن بالصاااااوت والصاااااورة 

ة الحج للعام الهجري الحالي يتأمل المرء أل ام تأد ة فر ْاااااااااااااا
كيس مع الساااااااااااااانااة األربعمئااة وثمااانيااة وثالثين بعااد األلد أ  
تأد ة الرر ْاااااااااااة وبالذات في عهد خادم الحرميسن اللااااااااااار ريسن 
األمير محمااد ومتااابعتااهي باااتاات عاادا الواجاار الااذي  كماال فيااه الملك ساااااااااااااالما  بن عبد العز ز  وتوجيهاته وهمة ولي  عهدي 

مسااااااااااااالم دينهي فر اااااااااااااة روحية تعو  متاعر الحياة المرء ال
اليومية وبتيسااااااااااير ألداء هذي الرر ْااااااااااةي و ما لو أ  الجانر 
النرسااااي من التأد ة هو أ  يؤدي المساااالم الرر ْااااة في أجواء 
ضاااااااه عن شاااااااقاء سااااااانوات العمر وذلك بتأمين  ل ما من  تعوِ 

ل المرء  ْااااعد الحمد بين حج ذلك العامو  1963شاااأنه جعس
العاما أربع وخمساااااااو  سااااااانة واكبتا  صاااااااحافي م  وحج هذا 

مناسااااااااابات الحجي و يس أ  البقاع المقدساااااااااة  انت َمِلكا  بعد 
َمِلك تلااااااااااهد خ ا  بيانيا   اااااااااااعدا  ِمن اإلهتمامي توسااااااااااعة أو 

كا  اإلهتمام أو تحديثا  وت و را ا  «ساااااااااااعة  ل المساااااااااالمين»
وفي ذلك  ا  األخوة الملوو الراحلو  ساااااعود وفيصااااال وخالد 

عبادهللا رحماة هللا عليهم  كمال الخَلد ِمن حياا أنجز وفهاد و 
السااااااااَلد فإلى الزمن الذي بدت فيه البقاع المقدسااااااااة في عهد 
ساااااااااااااااااد  الملوو األبنااااء والحرياااد الماااأمو  مناااه إنجااااز نقلاااة 
الت و ر النوعيي أنها واحة روحانية تنير قا ااديها إلى سااواء 

األفكار الساااااااااااابيل وتجعلهم يدعو  بالهدا ة إلى الذين   لقو  
والدعوات المسااااااااااااااتهجنة وبالذات ما قيل في شااااااااااااااأ  التدو ل 

 اإلسالمي للد ار المقدسةا
و ا لحاسن حظ المليونيسن وربع المليو  الذين أدوا الرر ْة 

ه وأمْااااااوا أسااااااعد األ ام في هذي الواحة وعادوا  1438للعام 
 من حج  ا  مبرورا ااا ومابسهرا ا

 2017)أيلول(  سبتمبر 10يخ بتار« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

 يا ليت الثالثة إستمروا شعراء
في هذي األ ام التي إختلن فيها الحابل الداعلي بالنابل 
اإلخواني بالتغر د الق ري  ير المساااااااااتَحر خاره السااااااااارب 
الخليجيي وبعدما بلغ منساااااااااوب الممارساااااااااات ما بات على 

نحني  أهبة تجاوز الخ وط الحمراءي  جد المرء مثل حالنا
المتألقة ساااااااااناء البيساااااااااي أ ْاااااااااا ي  «األهرامية»كما الكاتبة 

نسااااااتحْاااااار من الماضااااااي عدا ما يندره تحت بند التار   
 عيد نرساااااااااهي هوامش وحاالت ومواقد من ذاو الماضاااااااااي 
نرساااهي هوامش وحاالت في الحاضااار وما قام به رموز في 
الحقل العام من أعما  وما صرحوي من نظر ات  انت في 

ي إساااااااااااااااتمرارهااا وفي منتهاااهاااي الااذي لم  كتماال مبتااداهااا وف
فصاوال ي ضاد النرس التي حر م هللا قتسلها وضاد الساالم الذي 
أرادي الساايد المساايح منتلاارا  على األر  يتالزم مع المحبة 
في النا   لاااااابه شاااااكال  حقال  من الورود أو ساااااجادة  تلك 
التي تحيكها وعلى قاعدة الصاااااااااااابر الجميل أ ادي عائالت 

ترتْاااااي الساااااتر ثم جاءت اإلعصاااااارات الثور ة تئد  إيرانية
لها نعمة الرضى عمال  بو ا ا السَلد الصالح التي  انت 

منك الحر ة ومن هللا  »دائمة الترداد في  يغة أمثلة مثل 
و  «في بيت النملة تصااااابح ق رة الماء صوفانا   »و «البر ة

 مكنك »و  «ترقيع ثوب عتيق خير من إساااااااااااااااتعارة  خر»
ل ثوبك  ل ضاااااااميرو ساااااااس أمثلة شاااااااعبية تداولها ا «ال  ساااااااس

الرر  قبل الرردوسااااي وسااااعدي وعمر الخيام وزادوها أمثلة 
في سااااااااااااااانوات الحقااة بماااين بق على واقع الحااا  وسااااااااااااااان 
الْوضاء الثوري على مدار وال ات رئاسية متتابعة إمتزه 
فيها المر بالعنروا  الذي  جعل السااااااااااااااعادة في حا  صو لة 

في أوقيااة »األمثلااة ذاو القااائاال من اإلنتظااار لهاااامن هااذي 
د قن ارا  من اإلساااتحقاق هنا تساااتحْااار ا «من الغرور تارساااِ

الذاكرة وقرات ومواقد خامنئيةي نجاد ةي ساااااااااااااااليمانية في 
 أكثر من مكا  ومناسبة وعا مة ومنبرا

الذي إساااتحْااارتسه ساااناء البيساااي  ا  نرسض نثرات من 
تراث الغباااار عاااالقاااة على تراث أدبي لمن  مكن إعتبااااري ال

الركري الذي من خال  رااي ومررداته الساار عة الدخو  إلى 
النرس وإشاااااااااااعة البهجة اإل مانية فيهاا ونعني بذلك ساااااااااايد 

األزهر ة  -ق ر التي من الصااااااااااااعيد إلى القاهرة العلمانية
دارساااااااااااااا  ثم باحثا  ثم موظرا ي وعلى نحو مجيء جما  عبد 

ساااا ينا النا اااار إليها إنما عبسر مرور قتالي على أر  فل
كالهما جاءا من تربة الصااعيد المنسااي أو الماتناسااى لينقال 
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الحقا  مصااااااار من ضاااااااراف الحراو الحزبي المر اااااااود إلى 
ضاااااراف مصااااار ذات الثورتيسنا سااااايد ق ر بالرا ة الركر ة 
اإلساااااااااااااااالمية التي إنتهت عمليا  ثورة ِعَو  أ  تبقى نهجا  
 ْاااابن مسااااار الصااااراط المسااااتبيما وعبد النا اااار بالحر ة 

وألنااه ا «1952يوليو  23ثورة » ڊنقالبيااة التي عارفاات اإل
ال بااد من بعض التااأهياال الحزبي لللاااااااااااااااباااب المنتقاال إلى 

حزب »القاهرة من أسااااااايوطي فإ  سااااااايد ق ر إنتسااااااار إلى 
الذي هو تأشااااايرة المصاااااري لَمن يرنو إلى إساااااتقال   «الوفد

مصاااار من الوصأة البر  انيةي فيما إسااااتهوت عبد النا اااار 
التي تباد  التودد مع  «خوا  المساااالميناإل»اللاااااب حر ة 

ن التنظيم  بعض رموزها  لدي إلى ذلكي  ونه عسكر ا ي حاسس
ودقة اإللتزام بالتراتبية داخل الحر ةي و ا  بذلك مثل إبن 
الصاااااااااااااااعياااد الخر ساااااااااااااااياااد ق ااار الاااذي دفعاااه نمو التراث 
اإلساااااااااااااااالميي على نحو قراءاتاه حولاه في  تاااباات ةبااا  

حر ة » ڊ «الوفد»إلى إستبدا  محمود العقاد وصه حسيني 
ثم تتوالى الت ورات و تم إعاااااادام ا «اإلخوا  المسااااااااااااااالمين

الصعيدي سيد ق ر شنقا  في زمن الصعيدي عبد النا ر 
يوليوا  23الذي بات  صااااااعد ساااااالم الرئاسااااااة منذ قيام ثورة 

وهكذا لم يرحم الصااااااااعيدي َبلد اته ساااااااايد قا ر الذي حو م 
 بتهمة التلمر على النظاما

هنا في  دد اإلضاءة عليه هو أ  سيد ق ر  ما نحن
زرع من األفكار ما جعل مصر وبعض د ار األمة تحصد 
حاالت من الروضى و لت ببعْها إلى معادلة وضعت 
مصاااااااااار على ملااااااااااارف الصااااااااااراع األهلي ولنا في يوميات 
إنتراضااااااااااااات ثور ة حدثت في الساااااااااااانوات الخمس علاااااااااااارة 

 الماضية الدليل على ذلكا
  «في ظال  القر  » تبه وبالذات هذا الصعيدي  انت 

بالنسبة إلى أصياف من المصر ين  «معالم في ال ر ق»و 
بين متعلمين وأميين و ااذلااك الحااا  في بعض المجتمعااات 

الذي وضاااااااااعه  ار   «الما  رأ »اإلساااااااااالمية مثل  تاب 
مار س يهتدي به الحر ة اللااايوةية وهذا تناثر مع تسااااقان 

الذي إعتبر  «األحمرالكتاب »األنظمة اللاااااااااااااايوةية ومثل 
ماوتسي تونغ أنه سيكو  دستور َمن سيحكمو  بعدي وهذا 

الذي إعتبري عبد النا اااااااااار  «الميثاق»لم  حصاااااااااالي ومثل 
جسر السالمة للعبور من حببة مْ ربة إلى حببة تستقر 
فيها مصاااااري وهذا جاء متأخرا ا لكن هذا الصاااااعيدي وعلى 

يوم  «هاأهرام»نحو ما إستحْرتسه سناء البيسي في سبت 
 ا  أ ْااااااااااا  شاااااااااااعرا  مرَهد الحس  2017تموز /يوليو  8

 ختز  الحنين خلجات قلبهي وتحتار في أمر ملااااااااعري هل 

ما  «حواءٍ » ڊمرتو   « دم» کهو  ااااااااوفي الحا  أم إنه 
ينتظر تراحة منها في شااكل قبلة َتصااو ر حالوتها باألبيات 
 التي إسااااااتحْاااااارتسها  اتبتنا المتألقة سااااااناء البيساااااايي وهيا

حرارتهاااا لم تز  فاااائرةااا ونكهتهاااا لم تز  عااااصرةا أحس »
حرارتهااا في دمياا  مااا  خ ر الحلام بااالااذاكرةي وبين ياادي  
 ااااااد  ضاااااام ةاا تاردد  النغمة الحائرةا أذلك جساااااام؟ فأين 

 ا«الخيا  أين عرائسه النافرة
قصااااائد ساااايد ق ر  ثيرة وتكاد ال تخلو قصااااائد ديوانه 

لو  التر يز على أدبياااتااه والااذي يتجاااهلااه محااازبوي  رْاااااااااااااااِ  
اإلسالمية  الواحدة واألربعين من  لمات ال تتصل في أي 
حا  باإلنتراضااااااة على األنظمة وال العند في الميادين وال 
ل  بالتدخل في شااااؤو  الخر ن وإخْاااااعهم من خال   ساااس
األدمغاااةي وإنماااا تراوح الكلماااات التي هي إماااا مْااااااااااااااامو  

واإلبتساااااااااااااامة والجما  قصاااااااااااااائد أو عناو ن لها على القابلة 
والحر والظمأ إليه والدموع تاذرف بساااااااااااابر الغيرة والحنينا 
كما أنها قصائد تحاكي معظم ما قاله نزار قباني ووما بين 
حاار وحاار أحبااك أنااتا ومااا بين واحاادة ودعتني وواحاادة 
ق أ  هذا  سوف تأتي أفتش عنك  وأمين نخلة وأنا ال أا دِ 

حمراء من لحم ودم  األحمر الملااااااااااااقوق فم بل وردة مبتلة 
ن  ساااس واألخ ل الصاااغير وقل لَمن الم في الهو اا هكذا الحا
نااا أ  في وجهنا نظر  وعبد  نا فعذرا قس قد أمرا إ  َعلاااااااااااااااِ
ا  ا  اا قد تاي بين البلااااااااااااااارس العز ز خوجة ووجه أر  أم قمرس
ا تِعَر الهو ي أم أ   قلر إ  تصااااا براا فالحر أمرا القدرس

؟ ا  قلبي من هواي قد َتِعرس
عري الغزلي الوجداني للمركر هذ ا اإلسااااااااتحْااااااااار اللااااااااِ

اإلخواني ساااااااااايد ق ر الذي ال تسااااااااااتبيم أحوا  دو  عربية 
وإسااااااااالمية بساااااااابر تنظيراتهي تجعلني أقو   مواصن عربي 

  «قا ابية»صالما واجه  ما سااااااااااااائر أبناء األمتيسن لسااااااااااااعات 
إنعكسااااااااااات عدم صمأنينة وإساااااااااااتقرار على األحوا  عموما ي 

ة اإليرانية اللاااعر ة المتمثلة بمرشاااد أساااتحْااار بدوري الحال
الثورة الساااااااايد علي خامنئيا فري خال  إعداد أبحاث لمادة 

أعالج فيه فوضااااى الرتاو  التي  «ألد فتو  وفتو  »كتاب 
يتواكر إزدهارها مع األحوا   ير الساارة التي نعيلاها منذ 
عقديسن من الزمن إساااااااااااااتوقرني ما  تبتسه زميلتنا منا  ل ري 

تلاااااااار ن  /نوفمبر 5عدد الجمعة  «وسااااااااناللاااااااارق األ»في 
حو  السااااااااااااااايااد خااامنئي الااذي  قر  أبياااتااا   2007الثاااني 

« القصائدوجدانية تفيض عذوبة وِرقة مثل قوله في إحد  
حالي مثل شاااعرو  اأنا من حز   ختري في  ااادري  مبتهج

ال أتحدث عن شاا اا  الكنسااك وو ااس الغجري في مجلس أا 
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لم أتحاااادث  اار ة مثاااال مر ةاا أتركر  ااااأني محتااااار مثاااال م
فؤادي مثل زوبعةاا وساااااري معي في  اأبدا   كا اا لم أشاااااس أبدا  

ومن    من الساااااااااااااااكااار  مااا  ناات نااادمااا   يومااا   ازوبعااة فؤادي
ال  إذ أفكر في السااااااااااااااانوات التي  اتكااااء على الحكماااةاإل

نني نادم على ندمي أمْااااااااااااااتاا أشااااااااااااااعر بالندم أشااااااااااااااعر 
من نرسياا ل أنا جِ روحي؟ خَ  فدِ هااا لما لم أا بتسامة شرتيس إل

بتساااااااااااااااامتها؟ صوا  عمر  ما روحي إل فدِ أا لماذا؟ لماذا لم 
حز ن أنا من  امن نرسااااااااي نكسااااااااارا  إأكثر  شااااااااخصااااااااا   رأيتا 

ق بأي أي تعل   ليس لدي   انرساااااااياا مساااااااجو  في  ااااااادري 
 ا »خراسا حر أ دقائي من في العالماا لكنني أا  ءشي

هااااذي النرحااااات الخااااامنئيااااة تباااادو توأم نرحااااات لنمااااام 
الذي  قو   لااااااااااعر لم  قم بعد بالثورة وربما  ا  الخميني 

 ا نق ة ع سد ساااااااااار الوجودا خذ من »حتى لم  ركر فيها 
ياااد المحااار  اااأ  الثمااالا لقاااد  اااادر جنو  الِعلسم والعمااال 
رأسااااااااااااي حين أ قظني قَدحك الم  ا ال لذة تْاااااااااااااهي لذة 
مر  الحاار لااذا أدع الروح عن ِصياار خاااصري تتمااار  

 ا«بداء عينيكااا
قوله من هذا اإلساااااااااتحْاااااااااار ونحن نعيش في  ما أر د

د ار األمتيسن ظروفا  تتصاااال مساااابباتها وتداةياتها بما  مثله 
سااايد ق ر وما فعله   ة هللا الخميني وما  مارساااه بصااايغة 
التور ا علي خامنئيي هوا  ا ليت الثالثة إسااتمروا شااعراء 
يلِحن الملحنو  قصاااااااااااااااااااااائااااااادهم التي  غنيهاااااااا الم ربو ي 

هم بمنحاها الوجداني أو الصااااوفي ال خصااااو ااااا  أ  أشااااعار 
 ختلد عليها إثنا  أو إثنتا ا وبالتأكيد يلتقي حو  بهجة 
كلمات هذي القصااااااااااائد  دم العربي والمساااااااااالم وحواء العربية 
والمسااااااااااااااالمةا ولكنها مجرد أمنيةا وما  ل ما يتمنى المرء 

 يتحققااا وبالذات هذي األمنيةا
 2017( ولأيل) سبتمبر 11 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 لبنان المختلف.. الُحلم والكابوس
هااذا الااذي  جري في دواو ن أهاال السااااااااااااااال ااة في لبنااا  
بجناحها اللااااااارعي الرئاسااااااااتي وجناحاتها المعارضاااااااة التي 
 غلر الوالء لغير الوصن في بعْاااااااااااها على الوالء للوصني 

 ال مثيل له في أي بلد عربيا
ن على وعندما اصلق رئيس الجمهور ة ميلاااااااا  عو  مِ 

منبر الدورة السااااااااااااااانو ة للجمعية العامة لألمم المتحدة يوم 
الدعوة إلى إعتماد  2017أيلو   /سااااااااااااااابتمبر  21الخميس 

لبنا  مر زا  دائما  للحوار بين مختلد الحْارات والد انات 
واألعراف و كو  هذا المر ز مؤسسة تابعة لألمم المتحدةي 

رة األاولى بعدما فإ  الذي  لارو في هذا التقليد األممي للم
بات رئيساااااااااااااااا  للجمهور ة ال  أخذ في اإلعتبار أنه إذا  ا  
الحوار على المسااااااااااتو  الوصني  ير قائم عمليا  وإ   انت 
تمت جلسااات عدة بين ذوي  الحوار لكنها إنتهت إلى بقاء 
التنافر على حاله ِمن دو  البت بقْااا ا أساااسااية من شااأ  

ع الوصن الصغير ع لى صر ق اإلستقرار التوافق عليها وضس
الااذي  حقق اإلزدهااار بااالتاادرهي فكيس سااااااااااااااايااأخااذ إقتراحااه 

 األممي صر قه إلى التنريذا
وال  ساااتبعد المرء أ   كو  هنالك  ثيرو  داخل القاعة 
األممياة قاالوا بينهم وبين أنرساااااااااااااااهم ماا معنااي إ  مثال هاذا 
اإلقتراح من جاااااانااااار الرئيس اللبنااااااني جااااادير بااااااإلهتماااااام 

لو أ  لبنا  هو ذلك الذي  ا  في  و ساااااااااااااااتحق األخذ به
الخمسااااينات والسااااتينات دولة مسااااتقرة ذات رئاسااااات  عرف 

 كل الذين يتولونها حدودهم و الحياتهما
في ضوء ذلك فإ  إقتراح الرئيس عو  سيص د إلى 
إقتراح سااااااابق أ  أصلقه الرئيس رفيق الحر ري وساااااااعى من 

م بناء أهم أجل تنريذي وفق ما يراي مجد ا  التنريذي وهو أ  يت
مر ز إلساااااااااااتْاااااااااااافة المؤتمرات العربية واإلقليمية والدولية 
على مدار الساااااانة وتلك ظاهرة أخذ بها من قبل حاكم دبي 
اللاي  محمد بن راشاد    مكتوم وزادها ت و را  بحيا  قا  

نع في»على نحو  «عار  في دبي» هذي الدولة أو اا « ا
لبنا  تلكا وللمرء أ  يتصااااااااااور أي أحوا  ساااااااااايكو  عليها 

لم  وعا ااااااااااامة المؤتمرات بالمنظور الحر ري لو لم  خار الحا
والحالم شهيدا  في إعتداء ال مثيل لبلاعته قد  حرِ ز إ رار 
د أساااااااااااااارار إ تيا  جو   الرئيس دونالد ترامر على  لااااااااااااااس
كنيدي على أ  تنهي المحكمة الدولية جلسااااااااااااااااتها ورتابة 

انية اللااااااااااهود وتْااااااااااع القرار اإلتهامي برساااااااااام العدالة اللبن
د  والدوليةا وعمال  بقاعدة اللاااايء باللاااايء ياذ ر فإ   لااااس
أساارار إ تيا  رفيق الحر ري ساايررز أساارار إ تياالت  ثيرة 
إلى جاااانااار الواقعاااة األعجوباااة ونعني بهاااا إخرااااء اإلماااام 
موساااااااااااااى الصااااااااااااادر أو تغييبه إلى حين وبحيا أ  إظهاري 
ساااايقلر  ل ما على ال اولة السااااياسااااية والمذهبيةي وعندها 

نر  إ  رافا  للدهلة حو  تغيير اإلمام وإفتراضا   إلى س
جانر الدهلااة الناشاائة من الق بة المخفية في واقعة إنهاء 
رفيق الحر ري  ملاااااااااروع و لاااااااااخص في وقت واحدي وفي 
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الوقت نرسااااه حذسف  اااايغة الحوار في المجتمع السااااياسااااي 
اللبناني واإلستعاضة عن ذلك بما هو سائد منذ أ  حدثت 

جير التي لها حيِ ز في قائمة اللاااار واألشاااارار في واقعة التر
 دو  العالم من الق ر إلى الق را

لكن اإلقتراح الذي و ااااره الرئيس ميلااااا  عو  برسااااام 
التداو   حتاه منه إلى متابعة  ساااااااااابقها سااااااااااعي من جانبه 
لتر اااااااااااااااين بعض ما  جري قوال  أو فعال ا فليس جائزا  هذا 

  شااااااخصاااااايا  التلااااااو ش المحسااااااوب فاعله على الرئيس عو 
والذي  سااااااتهدف محاولة جادة للحكومة التي لرئيسااااااها ديسن 
في الذمة العونية من أجل إسااااااااااااااتكما  رتق الثوب اللبناني 
وبالذات ما تسااب ر به النزوح السااوري إلى لبنا ا وحتى إذا 
كا  التلااااااااو ش هو ِمن مسااااااااتلَزمات ترا  الجمهور ة بعد 
خمس سااااااااااااااانوات فإ  التلاااااااااااااااو ش هنا  ير الئق في حق 

لرئيس عو  الذي نتمنى له موفور الصاااااااااااحة وهدوء البا  ا
وصو  العمري فْاااااااااااااااال  عن أ  حكوماااة هاااانئاااة الباااا  ال 
تلاااااااااااااو ش عليها ساااااااااااااواء  ا  هذا التلاااااااااااااو ش  الما   ير 
محساااااااوبة بدقة مررداته أو حراكا  مبا تا  منقوص التلااااااااور 

ل دعامة أساااااااسااااااية السااااااعي الذي ينلاااااادي  والتنساااااايقي تلااااااكِ 
باغ مالمح حْاااار ة على واليته الرئيس عو  من أجل إسااا

الرئااساااااااااااااااياة ومنهاا إقتراحاه حو  إختياار لبناا  مر زا  دائماا  
للحوارا ومثل هذي الحكومة التي نلير إليها ممكنة وفاعلة 
في حا  باتت الحقائر المثيرة للجد  في عهدة محايدين 
 ير حزبيينا وال وائد الثالث  نياااة بمثااال هاااذي النوةياااة 

ة األاولى للرئيس رفيق الحر ري ولناااااا في تجرباااااة الحكومااااا
  المثا  على 1992تلاااااااار ن األو   /أكتوبر 31والساااااااابت 

ذلك فهو  ا  يت لع إلى اإلزدهار الذي  حققه اإلساااااااااتقرار 
في مرا ل أساسيةا وهو من أجل ذلك إعتبر أ  الحقائر 
الثالث التي تحقق نسااااااااااااااابااة عاااليااة من الحيو ااة في العماال 

لهاااااا فاااااار  بو ز  الحكومي هي الخاااااارجياااااة التي إختاااااار
الماروني المساااااااااتبيم الرأي المترهم عروبية لبنا  ومعادالته 
الدقيقاةي والدفاع التي إختاار لهاا اللااااااااااااااايعي العروبي  ير 
المتعصاار و ير المتحزب محساان دلو ا وأما حقيبة الما  
فبقياات في عهاادتااهي هو الااذي ال  حتاااه إلى الغرف منهااا 

وأكثرا وفي  بأسااااااااااااااالوب أو  خري أل  هللا أع اي ما  كفيه
الوقت نرسه حرص على أ  تكو  حصص التوز ر بالعدد 

نة و 6وزراء موارنة و 6و نرسااااه شاااايعة ا ولقد سااااارت  6سااااا
األمور على خير ما يراما ونحن هنا نساااااااتحْااااااار ما فعله 
الحر ري األبي من بااااب المقاااارناااة مع الاااذي إضااااااااااااااا روي 
للرئيس اإلبن سعد الدين وهو أ  تكو  الخارجية في عهدة 

حزب والماااليااة في عهاادة األقرب إلى رئيس الحزب  رئيس
والدفاع إلى الذي هواي حزب الخمس نجوما وعندما تكو  
الحا  على هذا النحو ال  عود مساااااااتغَربا  أ  تتقدم مرجعية 
الوز ر الحزبية على مرجعيته الحكوميةي وتحداث أ ْاااااااااااااااا  
اإلساااااتللااااااقات فال َمن  لااااااور رئيس الحكومة أو  ساااااتأذنه 

تصااااارف على نحو الحصاااااانة الحزبية المتمتع بها و كو  ال
هااااذا الوز ر أو ذاواا وبااااالااااذات الوز ر األكثر حظوة في 

 العهد العونيا
في تار   الحكومات العربية لم  حدث هذا الذي  حدث 
في لبنااا ا دائمااا  هنااالااك تهياا ر لرأ  الاادولااة وإلتزام بااالنهج 
ا الحكوميي وال  الم على اإلصالق خاره األ اااااااااااااااو ا وأم

اإلجتهادات فإنها ضاااااامن التلاااااااور وتحت سااااااقد الساااااال ة 
التنريذ ة التي تحترم الساااااااااااااال ة األعلىا ولمجرد أ   حدث 
إختراق يتم تغيير المختِرق لكي تبقى الصااااااااااااااايغاااااااة على 
تماااساااااااااااااااكهاااا وحتى في أعرق الاادو  د موقراصيااة ال مجااا  

مرتبكةا وال بد  «النوتة»للتغر د خاره السااااااارب وبما  جعل 
 1991لاااااااااااااااا  عو  المبتهج بأنه جاء عام أ  الرئيس مي

سااااااانوات على نحو ما  له بْاااااااعتهجيرا  إلى فرنساااااااا المالذ 
أكتوبر  6بْااااعة أشااااهر من والخميني حصاااال مع   ة هللا 

  ثم عاااااد إليهاااااا رئيساااااااااااااااااااا  1979ينااااااير  31إلى  1978
للجمهور اااااة وأو  رئيس  قوم بز اااااارة دولاااااة إلى فرنساااااااااااااااااااا 

خذ في اإلعتبار أ  الماكرونيةاا ال بد أ  الرئيس عو   أ
الرئيس مااكرو  وفي جرلاة من رئيس األر اا  الررنساااااااااااااااي 
الذي تحر ظ على را ة للرئيس ماكرو  ساااااااااامع من الرئيس 
على الرور إقالة مهذبة تمثلت بعبارةا عندما ير  الرئيس 
أمرا  فإ   لمته هي التي يؤخذ بهاا و ادر رئيس األر ا  

 المنصر على وجه السرعةا
ي لعبة الرئاساااااة والترئيس في لبنا  أ  ما هو مألوف ف

الحراو ينلاااان بدءا  من م لع الساااانة الخامسااااة للوال ة ذات 
الساااات ساااانوات عدا إسااااتثناءات إضاااا رار ة من النوع الذي 
منيت به رئاساااااااااااااة ساااااااااااااليما  فرنجية التي إضااااااااااااا روي إلى 
إختصااارهاا لكن الذي  حدث في لبنا  منذ بْااعة أسااابيع 

م الجنرا  ميلا  عو  مقاليد هو أ  الحراو بدأ منذ أ  تسل
الرئاساااااااااااااااةا وهذا الذي  حدث ينا  من مهابة الرئيس ومن 
ت لعااته وأفكااري وِمن بينهاا إقتراحه في إعال  لبناا  مر زا  
أمميا  للحوارا  ما وهذا باألهمية نرساااااااها ينا  من الساااااااعي 
المبذو  لنسااااااااااتنها ي على صر ق اإلسااااااااااتقرار الذي يليه 

 اإلزدهارا
د مااااضاااااااااااااااياااا   اااا  حلماااا  جميال ا لبناااا  لبناااا  المختل
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المختلد منذ حين  أخذ شااكل الكابو ا تلك هي الحبيقةا 
 وهذا هو واقع الحا ا

 2017 (تشرين األول) أكتوبر 3 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 رسالة الحياد المتوازن 
 «السوري  -بوتين اإليراني » إلى

ى القو  بااأ  ز ااارة الملااك سااااااااااااااالمااا  بن عبااد العز ز إل
روساااااااايا تار خية ليس فقن ألنه األو  بين أبناء المؤسااااااااس 
عبد العز ز يدخل الكرملين  ملك بعد خمس وثمانين ساااانة 
على دخو  أخيااه ثاااني الملوو األبناااء فيصاااااااااااااااال بن عبااد 
العز ز ذلك القصااااااار ليلاااااااكر الزعامة الساااااااوفياتية على أ  
اإلتحاااد الساااااااااااااااوفياااتي  ااا  أو  الاادو  التي تعلن إعترافهااا 

التي أنجز الملاااك عباااد العز ز توحيااادهااااي يلياااه  باااالمملكاااة
األمير سااااال ا  واضاااااع حجر األساااااا  للتعاو  العساااااكري 
الذي رسم خارصة صر قه بعد ذلك ولي  العهد األمير محمد 
بن سااااااااالما ي وإنما ز ارة خادم الحرميسن اللااااااااار ريسن تار خية 
ألنها رسمت في الملهد السياسي الدولي مالمح ما  جوز 

 د المتواز اإعتباري الحيا
وهااذا الحياااد  ااا  التواز  فيااه  ير متيسااااااااااااااار بمااا في 
الكرا ة بالنساااابة إلى الرئيس جما  عبد النا اااار في أواخر 
خمساااااااااااااااينيات القر  الماضاااااااااااااااي عندما إلتقى مع نظراء له 
يت لعو  مثله إلى  ااااااااااااااايغة نوع من التجمع ال يرقى إلى 
التحالد  حتمو  في ظله من  ااااااااااابيع الحرب الباردة بين 

يسن المسااااااتأثرتيسن بالساااااا وة على القرار الدولي وبالتالي القوت
 عى مصائر سائر شعوب الكو را

أمااا لماااذا  ير متيسااااااااااااااار فأل   ال  من الاادو  الثالث 
حر ة »الرئيساااااية في إساااااتيالد ما إ ااااا الح على تساااااميتها 

تحتاه في ظروف صارئة إلى مسااااااااندة لها  «عدم اإلنحياز
البااااااااردة الوال اااااااات  من الااااااادولتيسن الكبر يسن ق بيس الحرب

المتحدة واإلتحاد السوفياتيا ودليلنا على ذلك أ  اإلختراق 
المصاااري للتوجه حدث لمجرد أ  وجد عبد النا ااار نرساااه 
أسااااااير الم الر السااااااوفياتية مقابل السااااااالح الذي  حتاجها 
وهكااذا فااإنااه وتحاات شاااااااااااااااعااار ال شااااااااااااااارق وال  رب وعمال  

اد بااااالْااااااااااااااارورة التي لهااااا أحكااااام أجاااااز مااااا  حقق لنتحاااا

السوفياتي المكسر األكبر له والمتمثل في أنه بات للجيش 
األحمر موصىء أقدام على ضاااااراف ما  خص مصااااار من 
البحر سن األبيض المتوسااااااااااااان واألحمرا وما إساااااااااااااتتبع ذلك 
مساااااالساااااال من فصااااااو   ثيرة تجمع بين ما هو مر وما هو 

 أكثر مرارةا
حاااا  الماااار لاااااااااااااااااا  تيتو والبااااناااديااات جواهر ال  نهرو 

لثاني والثالا لحر ة عدم اإلنحياز قبل إنتساااااااااااب الق با  ا
الق ر الرابع لها شااو ا  الي وسااو ارنو ونكروماي لم تكن 
أفْااااااااال من حا  عبد النا ااااااااارا ير د الساااااااااتة البقاء على 
مساااااااااااااافة بعيدة من الدولتيسن الكبر يسن و ت لعو  إلى الترهم 
الموضاااااااااااااااوعي من  ال الاادولتيسن لهما ولكن رونق التجمع 

ية ال  حقق ذلك ما دام  ل من السااااااااااتة مع كركرة و تساااااااااام
تنوع الظروف  حتاه إلى الدولتيسني ساااااااااالحا   انت الحاجة 

 أو قمحا  أو درء مخاصرا
وأل  أحوا  ذلك التجمع  انت على النحو الذي نلاااااير 
إليه فإنه بدأ الذوبا  في بحر  اااااااااااااااراعات الكبار ولم يبق 

ت فيها منه ومن قبسل رحيل أر انه سو   رحة تراثية الالف
نكهة خل ة التمثيل اللااااااااارق أوسااااااااا ية األفر بية األوروبية 

 اللرق أسيو ةا
مناساابة إسااتحْااارنا حا  حر ة عدم اإلنحياز بلااروقه 
المبهج و روبه المحز ي أ  سااااااااااااااالما  بن عبدالعز ز الذي 
عا ش تلك الحببة بين القاهرة والر ا  معا لاااة الساااياساااي 

ي ضااااااااوء المتابعة المثقد المهتم بحر ة التار   المختِز  ف
الكثير من المالحظات وبعْااااااها من نوع نق ة نظام على 
كالم  قاااااا  أو خ وة تتم في ضاااااااااااااااوء قمم حر اااااة عااااادم 
اإلنحياازي بلسوَر في ز اارتاه إلى روساااااااااااااااياا ماا  جوز إعتبااري 
الحياااد المتواز ا فهو زارهااا من موقع المتبصااااااااااااااارا وزارهااا 
ة  ااااحر را ة تأخذ في اإلعتبار مساااألة الحاجة الملاااتر 

بمعنى أ  ال رفيسني وهما هنا المملكة العربية الساااااااااااااااعود ة 
وروساااااااااااااااياي  الهما  حتاه إلى الخري وفي هذي الحا  ال 

ورقة الْاااااااغن التي صالما  «وساااااااائل بوتين»تعود ضااااااامن 
إساااااااتعملها  رملين الخمساااااااينات والساااااااتينات مع أ ااااااادقائه 

حياا أناه في وقرتاه معهم  اا  فاار   « ير المنحااز ن»
ح وصالر إ اا راف منهم ضااد مصااالح شااروط وبائع سااال

الوال ات المتحدةا وبسااااااااااااااابر ضااااااااااااااايق ذات اإلعترا  أو 
تجاوبوا ثم  «حياد الساااااتينات»الرفض فإ   ثير ن من قادة 

إنتهى التجاوب إلى إهتزاز المهابة وما أفرزي اإلهتزاز من 
 تداةياتا

وإلى ذلك إ  الملك سلما  زار موسكو  د قا  للوال ات 
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و  العااالم التي تؤمن بااأهميااة العالقاة المتحاادة ولسااااااااااااااااائر د
القائمة على إحترام السااااااايادات والخصاااااااو اااااااياتي  ما أنه 
زارهااااا بتمثياااال معنوي للجمع اإلساااااااااااااااالمي والعربي الااااذي 

  و ا  2017أ ار  /مايو 21و 20إسااااااَتْااااااافتسه الر ا  و
أفْااااااال مناسااااااابة إلبالغ الرئيس دونالد ترامر ما مرادي أ  

ا  لقْااااااااااااااااا ااا عااالقااة لعاال أهمهااا األمتيسن تر اادا  ترهمااا  دولياا
الموضاااوع الرلسااا يني الذي ال بد سااايأخذ سااابيله إلى حراو 
أكثر جد ة من جانر أمير ا وروسيا بوتينا وما  قا  على 
المأل هو القليل من الكثير الذي قاله الملك ساالما  للرئيس 
بوتين في إجتماعهما الثنائي وساااااااااااابق أ  ساااااااااااامعه الرئيس 

ر محمد بن سااالما  الذي زاري الروساااي من ولي  العهد األمي
تأساااااااااايسااااااااااا  لز ارة الملك التي  2017مايو  30يوم الثالثاء 

تتميز عن أي ز ااارات  و  التحْاااااااااااااااير لهااا لم  ااأت عبر 
اإلتصاالت التقليد ة من سرراء ثم وزراء من الجانبيسن وإنما 
على مستو  القمة منذ البدا ةا  ما أ  الذي سمعه الرئيس 

يس ترامر من الملك سااااااالما  بوتين سااااااابق أ  سااااااامعه الرئ
وخال اااته أ  الباب المو اااد في أزمة اللااارق األوسااان له 

م موضاااااااااااااااوع الصاااااااااااااااراع العربي  -مرتااااح واحاااد هو حساااااااااااااااس
اإلسااااارائيليي وهو بيد  ل من أمير ا ترامر وروسااااايا بوتين 
تبااادرا  معااا  فيتم بااذلااك إزدهااار ال مثياال لااه في الاادولتيسن 

نا وعند التأمل الكبر يسن ومعهما دو  من قة اللاارق األوساا
في أحوا  السااوء للموضااوع المالي واإلقتصااادي والمعيلااي 
في هااااذي الاااادو  وحتى في الوال ااااات المتحاااادة وروسااااااااااااااايااااا 

روسااااااية للحل  ريلة ب ي  –وبر  انياي فإ  مبادرة أمير ية 
أكثر نصاااااااااااااااد قر  خيباااات لاااد  شاااااااااااااااعوب المن قاااة من 

 التسو س ب بعاته المتنوعة من جانر روسيا وأمير اا
ذلك ليساااااات المملكة العربية السااااااعود ة هي  في ضااااااوء

الوحيدة التي ساااااااااااااااتجني ثمار هذي الز ارة التار خية للملك 
ساالما  بن عبدالعز ز إلى روساايا ولن  قتصاار الجنيس على 
منظومة  ااااااااااااوار   متقدمة وتعاو   ير معَلنة ترا اااااااااااايل 
صبيعته في مجا  الرْااااء الذي للمملكة حصاااة في ر ادته 

م سل ا  بن سلما  الذي  قود صررة من خال  الرائد المقدا
الساااااااااااياحة والثار في المملكةي وال أ ْاااااااااااا  على اإلحتما  
ز المملكة نرساااااااااااااااها لحجز مقعد في النادي  الوارد بأ  تاجهِ 
النوويا  ما لن  قتصاار الجنيس على حصااو  المملكة على 
المساااااااتحَدث من اإلنتاه الحربي الروساااااااي وال على توصين 

  لفي المن قة وبحيا تصااابح  الممكن من تصااانيع الساااالح
صبعة سعود ة وبذلك ينْم إلى إبتكارات  «الكالشينكوف»

نع في »وتحمل ةبارة  «2030را ة »كثيرة تندره في   ااااااا

السااااااعيتيسن إلى إحال  الساااااالم بد  الحرب واألخذ بالوفاق إ  الجنيس ساايكو  لألمتيسن العربية واإلسااالمية ا «السااعود ة
لمت لعين إلى التدخل في يبدد البغْاااااااااااااءي و ْااااااااااااع حدا  ل

شاااااااااااااؤو  الخر ن وما يتسااااااااااااابر به هذا التدخل من إزهاق 
لألرواح ونزسف للثروات وخروه على ماااااا  اااااأمر باااااه رب 
العااالمينا وعناادمااا  قو  الملااك سااااااااااااااالمااا  وهو في رحاااب 

إ  من قة الخليج واللاارق »الكرملين وبأساالوب ما قل  ود   
من األوساااااااااان وإسااااااااااتقرارهما ضاااااااااارورة قصااااااااااو  لتحقيق األ

لكد عن واإلساااااااااااتقرار العالمي ما  ساااااااااااتوجر إلتزام إيرا  ا
تااااادخالتهاااااا في شاااااااااااااااؤو  دو  المن قاااااةي وزعزعاااااة األمن 

فإنما  ا  بذلك  خاصر مْاااايره الرئيس  »سااااتقرار فيهاواإل
بوتين الذي من اإلشاااااارة  رهم أ  ما  قصااااادي الملك هو أ  
النظام اإليراني من دو  الثقل النووي الروسي واإل  راف 

انبه في الموضوع السوري ما  ا  ليتجاوز بالخ اب إلى ج
المذهبي فقن أ و  الجيرة التي صالما أو ى بها الرسو  

َمن  ا  يؤمن باهلل » ااال ى هللا عليه وسااال م بأقوا  من بينها
ي على نحو تجااااااوزاتاااااه التي «واليوم الخر فال يؤِذ جااااااري

تسااااااااااتهدف إشااااااااااعا  حرائق ذات صابع مذهبي في المن قة 
ن األمور لنظام  ادر مكانه في فْااااااااااء العروبة وها وتز ي

هو بعد إساااااتبدا  ساااااور ا الدولة بسااااااحة  اااااراعات وإقتتا  
 -فْاااااااال  عن التدمير والتهجيري مساااااااتمر بالرافعة اإليرانية

الروساااااااااااايةا ولعل بعد هذي الز ارة والتي  ااااااااااااودف حدوثها 
ذ ر  مئو ااة الثورة البللااااااااااااااافيااة وفي يوم باادء بوتين عااامااه 

سااااااتين  وإبالغ الرسااااااالة على المأل في رحاب الساااااااد  وال
الكرملين وتحت ساااااامع العالم وبصااااااريي  أخذ الرئيس بوتين 
في اإلعتبار عند  ااااااااااااااايا ة وقرة مأمولة منه مع النظام 
اإليراني المو ل تدخال  في شؤو  السعود ة و خر ني المثل 

ِم اللاااوو لد  جاري َيَريا ينبت في »اللاااعبي الروساااي  َمن يرس
هذا ما ترنو إليه أمة المليار ونصااااااااااااد المليار و ا «حد قته

خير إبن  زعبد العز نساامة التي تر  في الملك ساالما  بن 
بار لها من خال  نهج الحياد المتواز  المرفود بالصااااااااااااااابر 

ذ الهمم وت و ر القدراتا  الجميل وشحس
وما بعد الز ارة التار خية للملك ساااااااااااااالما   ما نراها هو 

لهاااا  تراااءلوا بااالخير »وعمال  بمباادأ  ير مااا هي األحوا  قبس
 نقو  ذلكا «تجدوي
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 سواء السبيل الفلسطيني بين مكة والقاهرة
مرة أاخر  ترعى القاهرة دعما  ومكانا  إتراقا   سااااااااااااااتهدف 
شااااااااد أوا اااااااار الصااااااااد الرلساااااااا يني على أمل إبقاء رموز 

ق مع بني قومهم العرب الاااذين القْاااااااااااااااياااة على خير وفاااا
ير اادو  الخير لهم بعاادمااا باادأت تا و  بااالتاادره  ااااااااااااااارحااة 
ل البعض من متعهاادي تساااااااااااااااو ق القْااااااااااااااايااة  ورقااة  تعااامااا
لت لعاااتهمي على نحو مااا  قوم بااه النظااام الثوري في إيرا  
وسااااااااااااااااائر المحلقين في فْااااااااااااااااائاه والاذي  عيش حاالاة من 

رئيس الخيارات الصااااااعبة في ضااااااوء الخ وة التي إتخذها ال
تلااااااااااااااار ن األو   /أكتوبر 13دوناااالاااد ترامااار يوم الجمعاااة 

حا  بإحتماا  إلغااء اإلترااق النووي مع إيرا  في  2017 ملوِ 
ضا  وزارة الخزانة إتخاذ أشد  حا  لم يتم تعديل اإلتراقي مروِ 
العقوبات ضاااااااد الحر  الثوريي مراجئا  النظام اإليراني في 

وبات  في الوقت خ ابه الذي  أنه قرار إتهامي وتحديد عق
 ڊ وإساااتبدالها  تسااامية  «فارساااية الخليج»نرساااهي بأنه أساااقن 

ي  ما أنه ساااااااااام ى المرشااااااااااد علي خامنئي «الخليج العربي»
إ  الحر  الثوري هو القوة »بااااإلسااااااااااااااام من خال  ةباااارة 

العسااااااااكر ة الراساااااااادة اإلرهابية الخا ااااااااة بالمرشااااااااد األعلى 
ت الدولة للنظام في إيرا  وهو  ْااااااع يدي بالقوة على مقدرا

اإليرانية و جمع تبرعات دينية و ْااااع  ل هذي األموا  في 
 ا«خدمة تمو ل اإلرهاب والحروب في الخارهااا

كانت الَمْاااااااااااااااافة القاهر ة األاولى للرموز الراعلة في 
الموضاااوع الرلسااا يني تمت في الزمن النا اااري يوم  انت 
نة على الرئيس شااااااار  حلو الذي  للرئيس عبد النا اااااار موس

يته الرئاسية شارفت على اإلنتهاءي إستمرارا  لحالة كانت وال
لبنا  القوي »اللااهابية تجاي  -متميزة من العالقة النا اار ة

على نحو را ة اللااااااااااااااي  بيار الجميل والد  «في ضااااااااااااااعره
الرئيسااااايسن بلاااااير الذي أقسااااام اليمين الدساااااتور ة ولم يتسااااالم 
حيا إ تالوي ألنه ير د وصنا  على نحو ما  ااااااااااااااااغ هو ته 

ي وأمين الاذي  اا  أو  َمن يترأ  الجمهور اة 1943ميثااق
إجتمع  1969 /نوفمبر 2في ساااااااان شاااااااابابيةا و وم اإلثنين 

في القاهرة وفد لبناني يترأساااااااااااااااه قائد الجيش العماد إميل 
البسااااااااتاني ووفد فلساااااااا يني برئاسااااااااة  اساااااااار عرفاتا ومن 
الجانر المصاااااااااااااااري وز ر الخارجية محمود ر ا  ووز ر 

د تعديل التسااامية  الرر ق أو  محمد وأي الدفاع بع الحربية
 فوزيا رحمة هللا على الجميعا

على عبد النا ااااااااااااااار  1967يونيو  5ور م ثاقل هز مة 

فإنه بذ  ما هو أكثر من الوسااااع وفي شااااخص دبلوماسااااية 
إترااااق »محمود ر ااا  وعساااااااااااااااكر ااة محماااد فوزي إلنجااااز 

الذي إرتْاي لبنا  مسايرا  وليس مقتنعا ا وبموجر  «القاهرة
وقاااائع  «النهاااار»اق الاااذي  ناااتا أ  ي لصاااااااااااااااحيراااة اإلترااا

مداوالت ساااااابقت وتوضاااااايحات خصااااااني بها الساااااارير محمد 
 اابرا رحمة هللا عليه وتتعلق بوصأة الجانر المصااري عى 
الجاااانااار اللبنااااني من أجااال التوقيعي أاجيز للرلسااااااااااااااا ينيين 

حق العمل واإلقامة والتنقل والساااااااااماح »المبيمين في لبنا  
ورة الرلساااااااااااا ينية من خال  الكراح لهم بالملااااااااااااار ة في الث

و نص ا «المسااااالح ضااااامن مباد ء سااااايادة لبنا  وساااااالمته
تسااااهيل مرور الردائيين مع ضاااابسن تصاااار ف »اإلتراق على 

كافة أفراد المنظمات وإ جاد إنْااااااباط ملااااااتَرو بين الكراح 
إضاااااااااافة إلى أمور ذات صابع  «المسااااااااالح والجيش اللبناني

تمثااال في  خر ثالث تنظيمي وصبيا أمااا األكثر أهمياااة في
نقاااط من البنااد المتعلق بتنظيم العماال الراادائي ذي الخمس 

تسااااااااااااتمر الساااااااااااال ات »علاااااااااااارة نق ةا والنقاط الثالث هي 
اللبنانية من مدنية وعسااااااااااكر ة في ممارسااااااااااة  ااااااااااالحياتها 
ومساااااؤولياتها  املة في جميع المناصق اللبنانية وفي جميع 

رلساا يني يؤ د الوفدا  أ  الكراح المساالح ال»و  «الظروف
عماال  عود لمصااااااااااااااالحااة لبنااا   مااا هو لمصااااااااااااااالحااة الثورة 

يبقى هذا اإلتراق ساااااار ا  »و  «الرلساااااا ينية والعرب جميعهم
ا «للغا ة وال  جوز اإلصالع عليه إال  من ِقَبل البيادات فقن

لثالثيته التي هي موضااااع «حزب هللا»من هنا جاء إقتبا  
ذ وَرد  ا«شعرا جيشا مقاومة»أخس

الصحافي على واجر اإلعالمي   لر اللغد بالسبق
مثل حالنا األخذ في اإلعتبار حسااااااااااااساااااااااااية األمن القوميي 
و ادرتا القاهرة على وجه الساارعة ومعي من األوراق التي 
رهاا  أمكنني الحصاااااو  عليها ما تاعتبر وثائق ال  جوز نلاااااس
وفي هذا التصرف تكو  حالة اللغد تكررت بعد تزو دي 

ق بالغ السااااااااااااار ة مع مدير من القاهرة ملد تحقي «النهار»
 ي 1971أ ار  /مايو 22المخاابرات زمناذاو أحماد  امل و

ر مداوالت حو  الدفاع العربي الملاااااااااتَرو أحد  ثم بعد نلاااااااااس
البنود التي إساااااااااتغرقت سااااااااااعات من جلساااااااااة القمة العربية 

  وهي القمة التي 1974أكتوبر  26السااااااااااابعة في الرباط و
ل ة الوصنية أكدت حق اللاااااعر الرلسااااا يني في إقامة السااااا

المساااااتقلة ببيادة منظمة التحر ر الرلسااااا ينية ممثال  شااااارةيا  
وحيدا  لللااعر الرلساا ينيا وهذا القرار  ا  الخ وة األاولى 
على صر ق قيام الساااااااااااال ة وإتخاذها من مدينة رام هللا مقرا  

 موقتا  لهاا
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أل  الجانر الرلسااااا يني    لم  صااااامد إتراق القاهرة لبنانيا
عتبرا  اإللتراف اللاااااااااااعبي اللبناني حو  وظ ره لمصااااااااااالحته م

العمل الردائيي حتى أ  أجرا  الكنيساااااااااااة  انت تاقرع عند 
مرور مو ر تلااااييع جثما  شااااهيد فلساااا يني من حي تلك 
الكنيساااااااااااااااةي حالة دائمة وحقا  مكتسااااااااااااااابا  فحدثت التجاوزات 
ل في أ  الوجود الرلسااا يني بات  وتكاثرت األمر الذي عج 

الساااااااوء ونعني به الحرب األهلية  مادة في الملاااااااروع البالغ
 «دولة الراكهاني»التي  انت الحساااااااااساااااااايات الناشاااااااائة من 

والظهور العلني للساااااااااالح الرلسااااااااا يني حتى في اللاااااااااوارع 
وأحيانا  في المقاهي من دواعي تلك الحربي و انت السبر 
في أ  فر اااااة إتراق القاهرة ضااااااعت على المقاومةي وفي 

 بنا اترحيل درامي بحرا  ألفرادها من ل
قبل ثمانية وأربعين عاما  وفي مثل هذي األ ام من العام 

الرلسااااااااااااااا يني الذي بالغ  -تم إتراق القاهرة اللبناني 1969
الجانر الرلسااااااااااااااا يني في بعثرتها يومها تعاونت مصااااااااااااااار 
الدبلوماساااااااااااية في شاااااااااااخص محمود ر ا  وز ر الخارجية 
ومصر العسكر ة في شخص وز ر الدفاع محمد فوزي من 

باااأقااال ملاااااااااااااااقاااة وإجتمااااعااااتي نتيجاااة المظلاااة  أجااال إنجاااازي
 النا ر ة لها

بعد ثمانية وأربعين عاما  تتبد  صبيعة اإلنجازا  أخذ 
الرئيس عبدالرتاح الساايسااي على عاتقه أمر تحو ل ال راوة 

والليونة الموِجبة في  «حما »اإلضااااااااااااااا رار ة في موقد 
موقد الرئيس محمود ةباا  إلى إترااقي و حصااااااااااااااار أمر 

ع الرأسااااااااايسن  بالحال  بجهاز المخابرات المصااااااااار ة التي جمس
مارسااات في شاااخص مديرها خالد فوزيي أسااالوبا  دبلوماسااايا  
 اااااااااااااابورا  وأمنيا  حازما ا وتلك خل ة تبي ن أنها ذات مرعو  
ورأيسناااا في نهج إتبعاااه مااادير األمن العاااام في لبناااا  اللواء 
ةباااا  إبراهيم إزاء موضاااااااااااااااوع عساااااااااااااااكر ين رهاااائن لاااد  

بااااا  إلى حااااد مااااا لهاااااي ممااااا  عني أ  مردودا  صي ِ  «داعش»
الدبلوماساااااية األمنية باتت ورقة فاعلة في األزماتي ودليلنا 
على ذلك ما حققتسه تلك الدبلوماساااااااااااية إزاء موضاااااااااااوع رفسع 
العقوبات األمير ية عن الساااااااااااااااودا  بتوجيه من ولي  العهد 

 السعودي األمير محمد بن سلما  بن عبد العز زا
الرلساااا يني ما  ا  ليتجدد  – إتراق القاهرة الرلساااا يني

 8السااااااااااااااعي له لوال محاولة المصااااااااااااااالحة التي تحققت يوم 
برْااااااااااااااال رعا ة الملك عبدهللا بن  2007شاااااااااااااااباط  /فبراير

عبدالعز ز لهاا و ا   مكن لها أ  تصااااااامد و لتزم ال رفا  
بما أقساااااااااااااااما عليه أمام الملك خال   «حما »و  «فتسح»

عهما في مكة المكرمة لوال أ  النظام اإليراني وساااااااااو   جمس

فكانت الق يعة  «حما »ما إساات اع الوسااوسااة في  ااد 
 وضاعت على القْية سنوات من التوافقا

ما يتمناي المرء إلخواننا رموز المسااؤولية في الموضااوع 
الرلساا يني أال  ْاايِ عوا هذي المرة الرر ااة التي بارو خادم 
الحرميسن اللاااار ريسن الملك ساااالما  بن عبد العز ز ليس فقن 

ولها وإنما الحا الدائم قبل ذلك على إنتهاه رموز حصااااااااااااااا
العمل الرلساااااااااااااا يني الصااااااااااااااراط المسااااااااااااااتبيم الذي يبدأ بعد 
المصااااااالحة بالثبات عليها و نتهي ببيام الدولة الرلساااااا ينية 

 وعا متها القد  اللر سا
أمنية المليار عربي ومساااااالم أ  تتحو  المصااااااالحة إلى 

إلى ساااااااااااااااواء  وحادة موقدا وهللا يهاادي َمن  حتاااه للهاادا اة
 السبيلا

 2017( تشرين األول) أكتوبر 91 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 نسائم من الطمأنينة 
 اإلسالمية –للنفس العربية 

ر ساااااااااااااااور ا عن فْاااااااااااااااائها هجيفي الوقت الذي يزداد ت
« أمة عربية واحدة ذات رسااالة خالدة»العربي وبات شااعار 

ومسعى  ةحال  بتسمي« كونغر  شعوب سور ا» ڊ م موسا  
ي تحتْااان الر ا  شاااعبا  وقيادة مهمومة روسااايامن جانر 

باااألق ااار اللااااااااااااااابيقااة وبااالااذات الااذين تزداد العين اإليرانيااة 
إحمرارا  عليهمي  و باااااة من أهااااال الحكم العراقي البعيااااادي 

يتقاادمهم رئيس الحكومااة حياادر العباااديي أتوا تلبيااة النظر 
تركيرها  لدعوة من البيادة الساااااااااااااااعود ة التي لم  رارق القلق

في أحوا  العراق وِمن قبل أ  تقتحم فكرة إنتقا   ردساااتا  
وعبسر إسااااااااترتاء شااااااااعبي من إقليم مهاب الجانر من الدولة 
إلى  يا  مسااااتقل  كو  لللااااعر الكردي بإسااااتحداثه بمثابة 
دولة شااأنها شااأ  علاارات الدو  في القارة الساايو ةا ور م 

الساااااااباق نحو ال موح األمبراصوري إيرا  المرشاااااااد والحر  الة قبو  دولتيس إدراو أاولي القرار في األقليم الكردي إساااااتح
ذات الثورة وتر يا ذات الببْااااااة األردو انية التسااااااليم ببيام 
مثل هذي الدولة  ل ألساااااباب تندره بين المخاوف وتع يل 
ال موح الملااار إليهي إال  أ  ما تمناي رئيس اإلقليم مسااعود 

لذي أ اااااار على إجرائه بارزاني إقتصاااااار على اإلسااااااترتاء ا
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إلتزامااااا  بااااالوعاااادا وخرراااات من حااااالااااة اإلحباااااط البااااارزانيااااة 
والموقد المتلاااااااادد من جانر الحكومة العراقية مناشاااااااادات 
محمودة من جانر البيادة السعود ة إتسمت بالحرص على 
الجانبيسن وإعتماد الحواري وهدفها من ذلك درء الرتنة التي 

الكردي وترمي في  قاااد تحااادث بين العراق العربي والعراق
أتونها  ل من إيرا  وتر يا ما قد  جعل التحد ات تتحو  
إلى مواجهاتا ولقد قوبلت المناشاااااااادات السااااااااعود ة بالترهم 
المتدرهي وعلى أمل معالجة المساااااااااألة بما  حرظ للكيا  أ  

ما هو عليه مع ترميم ال بد من المباشااااااااااااااارة به  يبقى على
خ وات الترميم  ولمصااااااااااااالحة ال رفيسن عدم التر ا في بدء

 تلكا
كا  القدوم العراقي إلى الر ا  بمثابة حالة فرح على 
المسااااااااااااتو  اللااااااااااااعبي العراقي تلاااااااااااابه في بعض مالمحها 
اإلسااااتبلااااار خيرا  بعوائدها حالة فرح ساااابقتسها هي تلك التي 
حققها المساااااااااااعى الساااااااااااعودي لرفع العقوبات األمير ية عن 

نا  إذا هو السااااااااااااااودا  وحالة فرح  مكن أ  تحقق الحقا  للب
 حذا حذو السودا ا

ار  كمااا  مكن أ  تتحقق في حااا  أمكن الرئيس بلاااااااااااااااا 
األسااااااد فتسح نوافذ تدخل منها النسااااااائم العروبية إلى سااااااور ا 
التي تتكبااااد من إحكااااام الببْااااااااااااااااااة اإليرانيااااة على قرارهااااا 
السياديي المز د من الترتت الذي و ل على نحو ما بدأنا 

كونغر  »السور ة هو في به الكالمي إلى أ  الحل للمحنة 
وهذا ما   رحه الحليس الروسيا هنا  جد  «شعوب سور ا

ار  المرء نرساااااااااه يتسااااااااااء  ما الذي  منع إقدام الرئيس بلااااااااا 
األساااااااد على خ وة تندره في ساااااااياق الحنكة العباد ة التي 
إ تنمت بادرة الحكمة السااااعود ة وجعلت المسااااتبَعد  صاااابح 

 ا ي وتت ور األمور ممكنا  والمساااااااتهَجن  صااااااابح قرارا  ساااااااياد
بخ وات مدروسة ومتأنيةي بحيا  ستعيد الحْور حيو ته 
بين بغااداد والر ااا  جوا  وبرا  و ااأنمااا ال ق يعااة بعااد ال ا 

إلى أ   «إنمااا األعمااا  بااالنيااات»ثم ينتهي مرعو  إعتماااد 
الذي وق عه الملك  «العراقي –مجلس التنساااايق السااااعودي »

مااة العراقيااة حياادر سااااااااااااااالمااا  بن عباادالعز ز ورئيس الحكو 
و ا   2017تلاااار ن األو  /أكتوبر 22العبادي يوم األحد 

وز ر خارجية الوال ات المتحدة ر كس تيلرسااو  شاااهد خير 
على هذي الخ وةي بات واحدَا من مجالس تنسااااااااايق أقامتها 
المملكاااااة مع دو   ثيرة و رضاااااااااااااااهاااااا من ذلاااااك أ  تكو  

بقة العالقات مصانة ومستقرةا وعند إستحْار مجالس سا
 مكن القو  بالنساابة إلى المجلس األحدث أ   اايانته والحرا  
على إستقراري وتنريذ بنودي مْمونة من الجانر السعودي لكن 

 خلااااى المرء أ  تتساااابر بعض األهواء العراقية في إرباو هذا 
المجلس مع مالحظة أ  أي محاولة في هذا اللاااااااااأ  ساااااااااتلقى 

ة وحتى من اإلحتجاه اللاااااااااااااعبي من ساااااااااااااائر األصياف العراقي
ال يس الذي  كلِ د أر انه من الجار اإليراني بالتلااااااو ش على 

 هذي الخ وة الرائدة لق ع ال ر ق على ترحير النا  بهاا
في  لمته التي ألقاها الملك ساااااااااااااالما  في إجتماع التوقيع 
على محْاااار تأساااايس المجلس إسااااتعاد في خاصريي وهو خير 

نت في  ل المراحل ذاكرة وأ ناهاي عالقات من الزمن الغابر  ا
تؤ د  م أ  الساااااااااااعود ة مهمومة ومهتمة بالعراق عندما تبا ته 
اللاااااااااااادائدا ولنا على ساااااااااااابيل المثا  مواقد الملك فهد بن عبد 
العز ز عناادمااا إشااااااااااااااتاادت الوصااأة الخمينيااة على العراق و يس 
إعتابرت ز ارته بعد إنتهاء الحرب مع إيرا  للعراق يوم السااااااااابت 

جاااااناااار أهاااال الحكم زمنااااذاو  من 1989 ذار  /مااااار   25
ي ثم في مناشدات الملك عبدهللا  «عر  عربي في بغداد»بأنها

الذي وج هه يوم السااااااابت  «نداء الغيور»بن عبدالعز ز وتحديدا  
ي وفيماا تعصااااااااااااااد األزمااة 2010تلاااااااااااااار ن األو  /أكتوبر 30

السااااااااااااااياسااااااااااااااية في العراق مهددة وحدتهي إلى رئيس الجمهور ة 
جميع األحزاب والرعاليات الساااياساااية وزمنذاو  جال  صالباني و 

داةيااااا  إ اااااهم إلى أ  يلتقوا بعااااد موساااااااااااااام الحج في الر ااااا  
و تحاوروا تحت مظلة الجامعة العربية من أجل حل معْاااااااااالة 
تواجااه تلااااااااااااااكياال الحكومااة التي صااا  األخااذ والرد فيهااا نتيجااة 
تدخالت إيرانية بالغة الخلااااااااونةا وبعدما بات األمير محمد بن 

لعهد فإ  مسألة اإللتراف حو  العراق في مواجهة سلما  وليا  ل
اإللتراف اإليراني عليهي أ ااااابحت ضااااامن أولو ات را ته التي 
يترجم فيها ما حددي خادم الحرميسن اللاااار ريسن الملك ساااالما  بن 
عباادالعز ز في الخ اااب األو  لااه والااذي هو خ اااب البيعاااةا 

 ذار  /مااار   15فري ذلااك الخ اااب الااذي ألقاااي يوم الثالثاااء 
في قصااااار اليمامة حدد واجبه نحو األمتيسن على النحو  2015
إ  سياسة المملكة الخارجية ملتزمة على الدوام بتعاليم »التيا 

 يديننا الحنيس الداةية للمحبة والسااالمي وفقا  لجملة من المبادئ
تراقياات لتزام بالمعاهدات واإلسااااااااااااااتمرار المملكة في اإلإأهمها 

ض أي حترام مبدأ السااايادةي ورفس إما في ذلك والمواثيق الدوليةي ب
محاولة للتدخل في شااااااااؤوننا الداخليةي والدفاع المتوا اااااااال عن 
القْا ا العربية واإلسالمية في المحافل الدولية بلتى الوسائلي 
وفي مقدمة ذلك تحقيق ما سااااااااعت وتسااااااااعى إليه المملكة دائما  
من أ   حصااااال اللاااااعر الرلسااااا يني على حقوقه الملاااااروعةي 

ا  ما أننا قامة دولته المسااااااتقلةي وعا اااااامتها القد  اللاااااار سوإ
ساااااااااااائرو  إلى تحقيق التْاااااااااااامن العربي واإلساااااااااااالمي بتنبية 
األجواء وتوحياااد الصااااااااااااااروف لمواجهاااة المخااااصر والتحاااد ااااات 
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 ا«المحدقة بهم
الوعد الذي أرفقه باإلبتها  إلى هللا  -وهو منذ ذلك التحديد

الباااصاال باااصال  و رزقااه  ماادي بعونااه و رزقااه إتباااعااه و ر ااه »أ  
يبذ  ما هو الجهد الواجر لوضع خارصة صر قه هذي  «إجتنابه

 –موضااااااااااااااع التنريااذا ومااا يبعااا ال مااأنينااة في النرس العربيااة 
العهاااد »الخاااارصاااة تلاااك صر قهاااا نحو التنرياااذ والصااااااااااااااو ا وماااا اإلسااااااااااااااالميااة أ  ولي  عهاادي في  اامال اليقظااة لكي تاأخاذ بنود 

الذي  «مجلس التنسااايق» ڊتمثل الجديد الم «الساااعودي العراقي
ساااااااااو  أنه من تلك  «فر اااااااااة تار خية»إعتبري الملك سااااااااالما  

البنودا بل لعله قياسااااااااااااا  بأحوا  بالغة التعقيد والمرارة تعيلااااااااااااها 
 –األماااة هو البناااد األكثر أهمياااة والبااااعاااا في النرس العربياااة 

 اإلسالمية نسائم من ال مأنينةا
 2017( شرين األولت) أكتوبر 31 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 التنحي بلسم جراح الصدمات والخيبات 
جاااااء القرار المبااااا اااات الااااذي إتخااااذي رئيس الحكومااااة 

تلر ن الثاني  /نوفمبر 4اللبنانية سعد الحر ري يوم السبت 
في أ ام تبعا في نرساااااااااااه شاااااااااااعورا  وجدانيا  يتسااااااااااام  2017

باللاااااااااااااااجن ساااااااااااااااببه تزامان قرار التنحي مع الذ ر  الثالثة 
بعين لميالد والدي رفيق الحر ري الذي قْى في أبلع والس

و ا   2005شااااااباط  /فبراير 14عملية إ تيا  يوم اإلثنين 
زمنذاو  عيش حالة من المعاناة السااياسااية تلاابه في بعض 
جوانبها الحالة التي  عيلاااااااااها الحر ري اإلبن الذي ظن في 
حياكته ةباءة ترئيس الجنرا  ميلاااااااا  عو  أنه سااااااايعوِ   

سااااااه الحكومة الجرح المعنوي العميق الذي أ ااااااابه في ترا 
 «حزب هللا»يوم أساااااقن ملعوب ساااااياساااااي من جانر نواب 

حكومته فيما هو في لقاء مع رئيس الوال ات  وحزب عو  
   ساااااااااااااااعى لتاادةيم 2011يناااير 12وبااراو اوبااماا المتحاادة 

ساااياساااي وعساااكري للبنا   عزز فيه دوري  رئيس للحكومةي 
عبد الرحمن سااااوار الذهر وز ر وعلى نحو إسااااقاط الرر ق 

الدفاع السوداني الرئيس جعرر نميري الذي  ا   جري في 
 البيت األبيض محادثات مع الرئيس رونالد ر غا ا

إسااااااتنادا  إلى ما ورد في رسااااااالة اإلسااااااتقالة من رئاسااااااة 
ههاااااا من الر ااااا  وعبسر فْاااااااااااااااااااائياااااة  الحكومااااة والتي وج 

ن هو ما ي فإ  ما  ا  ساااااااايصااااااااير الحر ري اإلب«العربية»

أ اااااااب والدي بترجير مو بهي لو لم  غادر بلااااااكل مراجىء 
إلى الر ا  وبعدما  ا  ترأ  في الساااااراي الحكومي التي 
أعاد رفيق الحر ري إليها رونقها من خال  الترميم والتأثيا 
والت و ري جلساااااااااااااااااااة لمجلس الوزراء لم يالحظ أحااااد من 
الحاضار ن أ  رئيساهم في  ادد إتخاذ خ وة  ااعقة هي 

ك التي أعلن عنها من الر ا ي والتي  ا  من الصاااعر تل
عليه إعالنها في الجلسااااااااااة الحكومية أو بعد إنتهائها وعبسر 
الرْاااائيات واإلذاعة اللبنانيةي  اظما  تساااااالت المتساااائلين 
المساااتغربين أ  رساااالة اإلساااتقالة أعلنها من الر ا  وعبسر 
 منبر إعالمي فْااااااااائي سااااااااعوديا والذي يؤ د لغز إختيار
الرئيس سااااااااااعد الحر ري الزما  والمكا  والوساااااااااايلة إلعال  
قراري المبا تي هو ما ألمح إليه لجهة إساااااتهدافه وذلك من 

إنناااا نعيش أجواء شااااااااااااااابيهاااة بااااألجواء التي »خال  ةباااارة 
سادت قبيل إ تيا  اللهيد رفيق الحر ري ولمستا ما  حاو 

 ا«في الخراء إلستهداف حياتيااا
تبت قبل فترة من الجائز اإلفترا  أ   رسااااالة التنحي  ا

أكتوبر  30زمنياااااة بين الز اااااارة األولى للر اااااا  واإلثنين 
األنباء الساااااااااعود ة  اااااااااورة اللقاء ثم إجتمع بعد ذلك بوز ر إلتقى ولي  العهاد األمير محماد بن سااااااااااااااالماا  وبثات و االة 
الدولة للاااااااؤو  الخليج تامر السااااااابها   ااااااااحر التغر دات 

وأمينه العام السيد  «هللاحزب »الصاروخية التي إستهدفت 
حسن نصرهللا  التي قا  حولها الحر ري أمام جلسة مجلس 

إ  األمور »تلااااااار ن الثاني  ̸نوفمبر 2الوزراء يوم الخميس 
جيدة مع المملكة العربية الساااااااعود ة والعالقة على أفْااااااال 
ما  كو  فالمملكة حر صااااااة جدا  على اإلسااااااتقرار في لبنا  

ذ ر في اإلعالم     «ير ذلاااك مجااااف للحبيقاااةو ااال ماااا ياااا
والز ارة المبا تة التي قام بها وبدت  ما لو أنها من أجل 

إسااتقالته في رسااالة يؤ د  «العربية»أ   علن عبسر فْااائية 
صولها و ااااااااااايا تها أ  إعدادها  ا  متقنا  وأ  الصااااااااااايا ة 

الثقة الذي  صااااااااااوغ  -والكتابة إقتصاااااااااارت على اللااااااااااخص
 او كتر عادة  لمات المناسبات الحر ر ة

وهذي السااااااااااااااارعة لجهة إتخاذ القرار و ذلك ساااااااااااااااينار و 
اإلعال  عنه زمانا  ومكانا  أوجبت اإل حاء بأنه ال مراجلت 
قيااااد اإلعال  عنهاااااي حتى أنااااه يوم مغااااادرة الحر ري إلى 
الر ااا  في ز ااارة إعال  اإلساااااااااااااااتقااالااةي  اااناات  اااااااااااااااحيرااة 

المملو ة منه تْااع  عنوا  رئيسااي لصاارحتها  «المسااتقبل»
 «ر ريا نتاااائج إ جاااابياااة قر باااة لز اااارة الر اااا الح»األاولىا

فيما األوساااااااااط السااااااااياسااااااااية بجناحيسها السااااااااعودي واإليراني 
توا ل اإلهتمام بالز ارة المرتببة للسعود ة التي سيقوم بها 
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إنني »الب ر رو الراعي الذي قا  في مقابلة تلرز ونية معه 
سااااوف ألبي الدعوة الرساااامية لز ارة السااااعود ة بعد أساااابوعيسن 
ليوم واحد تلاااااامل لقاء الملك ساااااالما  وولي  العهد وهي  ير 
ملااااروصةي وخ ابي خ اب سااااالم  وهذي الدعوة ليساااات من 
اليوم باال جاااءت من المرحوم الملااك عباادهللا بن عبااد العز ز 

لسنا  2013في شاااااااباط  لكنها تزامنت مع إنتخاب البابا وقد أج 
 ا«الز ارة وتسارعت األحداث

يندره في بند التكهنات حو   وإلى ذلك  ا  هنالك  الم
موقد تبل غاااااااه الحر ري من الاااااااد تور علي أكبر واليتي 
مساااااااااتلاااااااااار المرشاااااااااد علي خامنئي لللاااااااااؤو  الدولية خال  
إساااااااتبباله قبل المغادرة إلى الر ا  لوفد إيراني من دو  أ  
 صااادر عنه تعليق أو تصااار ح حو  اللقاء فيما واليتي أدلى 

را  الحكومة اإلئتالفية التي بتصااار ح أشااااد فيه بالحر ري معتب
ل إنتصاااااااارا  ونجاحا   بيرا  للبنا  الذي تدعم »يترأساااااااها  تلاااااااكِ 

ومبار ا  لللااااااااعر اللبناني ا «إيرا  دائما  إسااااااااتقالله وقوتهااا
 اإلنتصار على اإلرهابا

ما إرتأ  سعد الحر ري إتخاذي  ا  أكثر من نق ة نظام 
ذي إبتكر في وجه اللاااار ك األو  له الرئيس ميلااااا  عو  ال

تلااااااااار ن  ̸أكتوبر 30في اإلصاللة التلرز ونية مسااااااااااء اإلثنين 
لمنااااسااااااااااااااباااة الاااذ ر  األولى للترا  تخر جاااة  2017األو  

ظن أنها ترضااااااااااااي  «اللااااااااااااعر والجيش والمقاومة»لمعادلة 
و تقبلها شاااااار كه سااااااعد الحر ري وهي أ   «حزب هللا»حليره 

و ل والمقاومة عموما  تنتهي بالت «حزب هللا»مسألة سالح 
إلى ما بعد قيام  األوسااااني أيإلى حل نهائي ألزمة اللاااارق 

الدولة الرلسااا ينيةا وإعتبر الحر ري وهو  جتمع في الر ا  
را ة ملاااااتَركة في هذا اللاااااأ  وأ  رئيس الجمهور ة بدا في إلى ولي  العهد األمير محمد بن سااااااااالما  أ  ال سااااااااابيل إلى 

قى قوله هذا  َمن  ْااااااااااااااع ق رات ماء على شااااااااااااااتلة لكي تب
نْاااااااااااااارةا ثم جاااء رد فعاال الب ر رو الراعي الماادعو للبيااام 
بز ارة ساااااااااااااياساااااااااااااية وليسااااااااااااات رعو ة إلى الر ا  يلتقي مع 
إسااااااااااااتغراب سااااااااااااعد الحر ري لهذي التخر جة العونيةي وتكتمل 
بذلك دواعي الخ وة التي عليه أ  يتخذها بعد التلاااااااور مع 
نرسااااه دو  الغيرا وقد  كو  إسااااتحْاااار الذي أ اااااب والدي 

نه لو  ثر اإلبتعاد عمال  بنصاااااااايحة وليد جنبالط لما و يس أ
كاااانااات حااادثااات واقعاااة الترجير ودخااال لبناااا  في المجهو ا 
ومثل هذا اإلبتعاد قام به ر مو  ادي أحد القالئل المسااتبيمي 
الرأي في الزعامات السااااااياسااااااية في ال ائرة المارونية عندما 
ه إعتمد التنحي من أحالم الترا  الذي  سااااااااااتحقه وما  كتنر
 من المخاصر وإختيار بار س مالذا   منا  له وحتى وفاتها

خال ااااااااااااة القو  إ  أجواء الز ارتيسن اللتيسن قام بهما إلى 
  «تو تر»الر ا  وتعميم  ااااااورة ساااااايلري التي نلاااااارها على 

وتجمعه مع الوز ر تامر السااااااابها  إضاااااااافة إلى تأكيدي على 
ا  الوفاق التام مع البيادة السااااااااااااااعود ة حو  إسااااااااااااااتقرار لبن»

ثم بعد ذلك عززت التوقعات  «وإنتمائه إلى فْااااااااائه العربي
بإنرراه نوعي لمصااااااااااالحة لبنا ي ثم جاءت اإلساااااااااااتقالة تنقل 
اللبنانيين من حالة ترق ر ما من شااااااااااااااأنه تبديد اإلحباط إلى 
قت له إحد   حالة من الحيرة وخلااااية على ما ساااابق أ  سااااو 

مع ما  تغر دات الوز ر السااااااابها  وقوله إ  لبنا  على موعد
 سيكو  مذهال  بالمعنى السلبي للذهو ا

هذي الحالة الناشااااااااااائة عن تنحي الحر ري سااااااااااابقتسها حالة 
مماثلة وضاااااامن سااااااياق التعبير اللااااااعري مع بعض التعديل 

تعددت األساااااااااباب والموت وواحد تعددت الموجبات والتنحي 
واحااد ي هي حااالااة التنحي البااارزانيااة التي  ااا  ال مرر من 

لصاادمة تداةيات اإلسااترتاء وبلسااما  لجراح  األخذ بها عالجا  
خيبة أمل مساااااااااااااعود بارزاني من أ ااااااااااااادقاء قر بين ومقربين 
وبعيدين أبرزهم اإلدارة األمير ية والحكومة الررنساااااااايةا وقبل 
الحالة البارزانية  انت هنالك حالة عبد النا اااار الذي وبكل 
ما تعنيه الخ وة من شاااااجاعة مقرونة بالعذاب النرساااااي رأ  

هي أ  يوجه  1967يونيو  5ع مداواة لجراح هز مة أ  أنج
يونيو عبسر شااشاات التلرز و  رساالة التنحي متْامنة  9يوم 

ولقد عد    «إنني مسااااتعد أ  أتحمل المسااااؤولية  لها»ةبارة 
بخن يدي النص األ لي للعبارة  ما  تبها له  د قه محمد 

إنني مسااااتعد أل  أتحمل نصاااايبي في »وهوا حساااانين هيكل 
 ا«وليةالمسؤ 

الجراح والصاااااااادمات في أوساااااااااط  ااااااااانعي القرارات في 
األمتيسن  ثيرةا وليس هنااااااو ماااااا هو أكرم من التنحي في 
بعض األحيا   عاله هو أشااااااااااابه بالبلسااااااااااام الذي قد  خرد 

 األلم من دو  أ   محي  ثار الندوبا
 2017 (تشرين الثاني) نوفمبر 7 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 سلمان بعد فهد.. 
 إلنقاذ الثاني للبنان تثبيتًا لألولا

 غياار عن بااا   ثير ن من الالعبين الساااااااااااااااياااسااااااااااااااايين 
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والحزبيين في لبناا  الاذين مألوا الساااااااااااااااااحاة بعملياات الكر 
والرر غبارا   كاد  خنق أنرا  النا ي أ  البيادة الساااااعود ة 
وبالذات في شاااااااااخص الملك سااااااااالما  بن عبد العز ز ملمة 

يبته وعلى مد  أكثر من بأحوا  لبنا  وخصااااو اااايته وتر 
نصاااااااد قر ي أكثر بكثير من معظم الالعبين والمتالعبين 
الاااذين ينقلو  البلاااد من أزماااة إلى ثاااانياااة وثاااالثاااةاا وأزماااات 
متالحقااةي معتماادين في ذلااك على أ  البنيااة الوصنيااة على 
درجااة من الرقااة وهااذا  ساااااااااااااااااعاادهم على إرتكاااب أفعااا  ال 

حسااااااااااااب صمأنينة  عنيهم في شااااااااااايء أنها تأتي دائما  على 
العباد وإستقرار البالدا وال  حتاه المراقر المتابع للصوالت 
والجوالت المتالحقااااة لهؤالء الالعبين وأولئااااك المتالعبيني 

 لكثير الجهد من أجل معرفة ذلكا
منااااذ الخمساااااااااااااااينااااات و ااااا  لبنااااا  مااااا زا  في عقاااادي 
اإلساااتقاللي األو ي وسااالما  بن عبد العز ز األمير اللااااب 

حوا  اللبنانية  مثقد شااااااااااااغوف بمتابعة ما  حدث يتابع األ
من ت ورات في العاالم العربيا ول االماا  ا   ع ي لبناا  
المز ااد من الوقاات عنااد التباااحااا أو التااأماال ساااااااااااااااواء خال  
ز اااارات أو خال  جوالت أفق مع زواري اللبناااانيين والعرب 
في ديوانه في إمارة الر ا  أو في مجالسااااااااااه عندما  كو  

ه المملكااااةا و ثيرا  مااااا  ااااا  بعض زواري في ز ااااارات خااااار 
يالحظو   يس أ  لبنا  وبالذات في أ ام من اللااااااااااااااادائد 
 عيلاااااااااااااااها الوصن ال ري العود  أخذ القسااااااااااااااان األوفر من 
التحااااادثا ودائمااااا   كو  التعاااااصد مع لبنااااا  هو جوهر 
الكالما  ما  ثيرا  ما  ا  في أحاديا مجلساااااااااه حو  لبنا  

ا الق ر السااااياسااااي أو  سااااتحْاااار  الما   اب عن با  هذ
ذاو فيرددي أمااااماااه و قر  القو  باااالرترة الزمنياااة التي قيااال 
فيها الكالما وهذا حو  ساااائر حاالت بالغة اللااادة تعيلاااها 

 أق ار عربية وبالذات مصر إلى جانر لبنا ا
ولم يالحظ زوار مجلساااااه أنه  ساااااتعمل في التعبير عن 

أو  «ر ج»وجهة نظري أو تقييمه لحالة من الحاالت  لمة 
أو خالفهما من الكلمات اإلمالئيةي وإنما التمني  «عليكم»

بإعتماد الرو ة والترهمي و قر  ذلك بما يو ااااااااااااااي به الدين 
وبالعودة إلى وقائع وأمثوالت في التار   وبذلك  خره المرء 

 من مجلسه وهو أهدأ باال  وأكثر ترااال ا
م  في هااااااااذا التعاااااااااصد مع لبنااااااااا  والقااااااااائم على تره 

ية التي عليها هذا الوصن والمكا  الذي عليه الخصااااااااو اااااااا
المتوساااااا ية  انت را ة ساااااالما  بن  -في الجغرافيا العربية

عبد العز ز من را ة شبيقه الملك فهد ورا ة الملك عبدهللا 
نا الرا ة ةبارة عن جداو   رحمة هللا عليهماا وأما إذا إعتبرس

تحمل في مسااااااااااااربها الماء العذبي فإ  النبع هو و اااااااااااية 
دهم الملك المؤسااس عبدالعز زا وأجد الذاكرة تسااتحْاار وال

إحد  جلسااااااات لي في النصااااااد الثاني من السااااااتينات مع 
الخوري والرئيس اإلستقاللي األو   في دارته  اللي  بلارة

في الكسااااااااااااااليكي القر بة من بلدة جونيهي إلسااااااااااااااتكما  مادة 
فصااااااااال عنه لكتاب  نتا أاعدي عن الراسااااااااااء الذين حكموا 

بالرئيس األو  في زمن اإلنتداب وحتى شااااااااااار  لبنا  بدءا  
حلو الرئيس اإلسااتقاللي الرابعي بدأ به زميلنا  سااا  تو ني 

ر الكتاار وبعنوا   في تلااك ا «كتاااب النهااار»تجربااة نلاااااااااااااااس
الجلسة أصلعني اللي  بلارة على رسالة و لتسه من الملك 

 3و 1371عبدالعز ز وتحمل تار   العاشاااااااااااار من شااااااااااااوا  
  وتْااااااااااامنت را ة الملك عبد العز ز 1952تموز  /يوليو 

لما يراي خيرا  لمصاالحة لبنا  و يس أ  اللااي  بلااارة سااائر 
في هااااذا اإلتجاااااي الااااذي تتمنى المملكااااة في عهااااد خااااادم 
الحرميسن اللااار ريسن سااالما  بن عبدالعز ز أ   أخذ به لبنا  

 في العهد الذي رئيسه العماد ميلا  عو ا
و ل إلينا » أتياجاء في رسالة الملك عبدالعز ز ما  

ولدنا السيد حسين العو ني ومحل ثقتكم وثقتنا وقد سر نا ما 
أفادنا به من أخبار م وأيد لنا  اااااااااااميم ود م ووفاءكم الذي 
رني جدا  أ   نبادلكم إ اي ونر ر دوامه وإساااااااتمراريا لقد  ساااااااا
أاعرب لرخامتكم إرتياحي ال يِ ر من  راء فخامتكم ونظرتكم 

لاااااااااااااااؤو  العربية التي تخص بالد م البعيدة في معالجة ال
بصااااااااورة خا ااااااااة والبالد العربية بصااااااااورة عامةا وإنه وأ م 
الحق أ  من حظ لبنا  أ   حظى برئيس حصااااااااااااايس مثل 
فخامتكم الذي  قودي بيد من  اااااااااااااالح وقلر من حنا ي ثم 
رني  ااذلااك أ  تتالقى دومااا  نقاااط نظرنااا في  أنااه لقااد  سااااااااااااااا 

دث في بالدناااااا األمور الااااادولياااااة العااااااماااااةي وت ورات الحوا
العربيةي وإني ألرجو من  اااااااااااااميم الرؤاد  ل الخير والهناء 
لهااذا العااالم المْااااااااااااااا رب باااألوجاااع وااللم وأ  ينااا   اال 
أساااباب الراحة واإلساااتقرار لهناء البلااار وساااعادة اإلنساااانيةا 
ل تأييد روابن الود  هذا وأنتهز هذي الرر اااااااااااااااة ال يِ بة ألجس

ودنا الخالص لكم والصاااااااداقة وأ  تعتمدوا على  اااااااداقتنا و 
ولبالد م العز زةي  ماااا نعتماااد عليكم في ذلاااكا ولقاااد  كو  
من أساااباب المصااالحة العامة أ  نتباد  وجهات النظر في 
ما  جد من األحداث حتى تكو  ساااااااياساااااااتنا منساااااااجمة مع 
بعْاااااااااها البعض ومصاااااااااالح بالدنا مؤم نةا ولقد  كو  من 

  دواعي إ تباصي أ  أسمع عنكم وعن شعبكم  ل خير وأ
يهيء لرخامتكم السااااااااااااعادة والرفاي وللبنا  النعمة واإلزدهار 

 ا«والسالم
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عند التأمل في  ااااااااااااااايا ة رساااااااااااااااالة الملك عبدالعز ز 
ومرردات الود والحرص التي تتوزع على بعض سااااااااااااااا ور 
الرساااااااالة نترهم الساااااااعي الذي بذلتسه المملكة في عهد الملك 
فهد بن عبد العز ز عندما إشااااااااااتدت محنة لبنا  النصااااااااااد 

و  من السااااااااااااااابعينااات جر اء الحرب األهليااة التي  ااادت األ
تقوِ   الصااايغة والخصاااو ااايةي وعندها ينتهي لبنا  الذي 
رأيسنا مد  الحرص عليه من جانر المملكة في ثنا ا رسالة 
الملك عبدالعز ز منذ إنتقاله من سااال ة اإلنتداب إلى نادي 

لك الدو  المساااتقلة ذات السااايادةا  ما رأيناي في ما بذله الم
فهد وإخوانه وبالذات اللااقيق األكثر متابعة ودرا ة وحر ااا  
وتعاصرا  نحو لبنا  سااااالما  بن عبدالعز ز الذي صالما  ا  
ديوانه وهو أمير الر ا  بمثابة  رفة عمليات من التلاور 
الذي ترفد خال ااااااااااة السااااااااااعي الدبلوماسااااااااااي الحثيا عربيا  

ل الذي ودوليا  يبذله وز ر الخارجية األمير سااااااااعود الفيصاااااااا
وثيقة الوفاق »ختم الساااااااااااااااعي بأ   ا  المبلااااااااااااااار بإنجاز 

تالهاااا على المأل اللبنااااني والعربي والااادولي يوم  «الوصني
وهي الوثيقة التي  انت  1989أيلو  /سااااابتمبر 18اإلثنين 

بمثابة خارصة ال ر ق التي وفسق مْاااااااااااامو  موادها لم  عد 
لبنااا  على حااافااة الهاااو ااةي ثم عزز الملااك فهااد  ااااااااااااااايغااة 

هو  «إتراق ال ائد»وافق بتثبيت اللاااااااارةية وبذلك  ا  الت
اإلنقاذ األو  للبنا  الذي هو على موعد ثا  إلنقاذيي وهذا 
ما ير دي الملك سلما  و سعى له من موقع  بير األمة من 
جهة وخير العارفين باألحوا  اللبنانيةي إلى جانر أنه من 

لمساااااااتقل را ة والدي في رساااااااالته إلى الرئيس األو  للبنا  ا
اللااااااااي  بلااااااااارة الخوريا وقد  كو  تباصؤ الرئيس ميلااااااااا  
عو  في قراءة ماا تتمناااي المملكااة للبنااا ي ونقو  ماا تتمناااي 
وليس ت لبهي هو أنه لم  أخذ مكانه في الملاااااااااااهد التوافقي 

ي ثم بعد علاار ساانين من المالذ «إتراق ال ائد»معارضااا  
لبنا ي اإلض راري في فرنسا معارضا  للوجود السوري في 

وإرتْااي بالتالي  «حزب هللا»كانت عودته وإ  رافه مع 
التي تم التوقيغ عليها  «معاهدة األخوة والتعاو  والتنسايق»

في دملاااااق من ِقَبل الرئيس حافظ األساااااد والرئيس اللبناني 
اليااا  الهراويي  «لبنااا  إتراااق ال ااائد»األو  في حببااة 

ن ساااااااااااااااور ا مع مالحظة أ  هذي المعاهدة أبرمت بإلحاح م
صر قه مرتاحا   «لبنا  إتراق ال ائد»األسد ة  ي ال  لق 
 نحو اإلستقرار الدائما

ت و  إسااااااااااااتعادة الت ورات في هذا اللااااااااااااأ ي من دو  
 «إتراق ال ائد»إلغاء الحبيقة األساااااااااااسااااااااااية وهي أنه لوال 

بذال  وسااااااعيا  وتدةيما  من جانر السااااااعود ة لكا  لبنا  فقد 

 تلك التي عاشااها الصااوماليو  اللاارةية وإنتهى أمري حالة 
كا  إنقاذا   «إتراق ال ائد»على مد  عقديسنا والقو  إ  

للوصن وليس مجرد تسااو ة  غنيمة تتقاساامها ال وائدي هو 
التو ااااااااااايس الموضاااااااااااوعي لها لكن رموز ال وائد ومعهم 
بعض األصياف السياسية والحزبية تعاملوا مع الوصن على 

 خر أو تحالاد بين أنه ملعر وهم الالعبو ي فر ق ضااااااااااد 
أفرقاء ضااااااااد  خر ني وفي ظل هذا التباري إختلن الحرص 
عليااه بااال مع فيااه إلى أ  و ااااااااااااااالاات الحااا  إلى أنااه بااات 
مصاااااادر إقالق لَمن ساااااااعد في إنقاذي ونعني بذلك المملكة 

 العربية السعود ةا
هاااذا الاااذي و ااااااااااااااالااات إلياااه األمور هو ماااا جعااال لغاااة 

لح ر الذي التخاصر تحرل بتصااااااااااانيرات وأقوا  أشااااااااااابه با
تارمطى به نار في بدا ة إشاااااااااااااتعالهاا و ما أ  الحرب أولها 
كالمي فإ  اإلجراءات التي إتخذتسها الساااااااااااااعود ة وَمن معها 
من دو  مجلس التعاو  المرتبكة مسااااااااااااايرته وإنتظام إنعقاد 

أ  تحل الهدا ة والتبصاااااااااااار محل  واردة إلىقمته سااااااااااااتبقى 
 العناد والتحدي في الخ اب الَقَ ريا

أ  تعصاااااااااااد اإلجراءات الخليجية بالنسااااااااااايج وخلاااااااااااية 
اإلجتماعي للبنا  ثم بخصااااااااااو ااااااااااية العالقاتي بات لزاما  
على أق اب القرار الرسااااااااااااااامي في لبنا  وتحديدا  رئاساااااااااااااااة 
الجمهور ة ورئاساااااااااااااااة مجلس النواب وقيادة الجيش التالقي 
م خارصة  مع رئاسااااااة الحكومة المعل ق أمر إسااااااتقالتهاي رسااااااس

ي واإلساااااااااااااااترادة من رغبة المملكة صر ق  ير قابلة للتناور
العربية السعود ة ودو  الخليج عموما  بإنقاذ لبنا  من  ثرة 

 28اإلسااااااااترزازات ل خر ن وبالذات للدولة التي حققت قبل 
سااااااااااانة اإلنقاذ األو  وتلاااااااااااعر بواجر تحقيق اإلنقاذ الثاني 
الذي لخصت ضروراته اإلستقالة المبا تة لرئيس الحكومة 

ذو  ساااااااااااااااعيه قبل سااااااااااااااانة من رئيس ساااااااااااااااعد الحر ري المخ
الجمهور اااااااةا وماااااااا هو م لوب ال  خ وة نوةياااااااة من 
الرئيسااااااااااااااايسن عو  وبري في إتجاااي  ااااااااااااااااد قهمااا وحليرهمااا 

ا «حزب هللا» لالملتَرو السيد حسن نصرهللا األمين العام 
فكالهما أع يا على مد  سنة  املة ما يرتاح إليه نصرهللا 

هما ال مأنينة ومن حقهما م البته بموقد يبعا في نرسااااااااااا
المو ااااولة بإسااااتقرار الوصنا وعندما  قو  الرئيس ميلااااا  
عو  في لقااااء تلرز وني مبثوب على الهواء ماااا معنااااي إ  

يتم بعد إنتهاء األزمة في  «حزب هللا»البحا في ساااااااااااالح 
المن قة فإنه بذلك أع ى حليره نصرهللا موقرا  من دو  أ  

ا  قو  رئيس يتلقى من الحليس موقراااا  باااالمقاااابااالا وعنااادمااا
مجلس النواب نبيه بري في مقابلة  اااااااااااااااد رت بها عددها 
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   ااااااحيرة 2017تلاااااار ن األو  /أكتوبر 23األو واإلثنين 
التي تصاااااااااااادر في زمن تساااااااااااااراع ذبو   «اإلتحاد اللبناني»

اإلعالم الورقي و نلاااارها و ترأ  تحر رها جامع النبيْاااايسن 
اإلعالمي مصاااااااا رى نا اااااااار القر ر والصااااااااديق للحر ر ة 

ب رفيق واألقرب إلى درجاااااة اإللتزام إلى اللااااااااااااااايعياااااة األ
حر ة »ونبيه بري  «حزب هللا»المستحَدثة بق بيسها نصرهللا 

أنا والسااايد حسااان »مع المحافظة على هواي العروبي  «أمل
إنه ااا «واحد في جساااااديسن وهذا ما  جر أ   عرفه الجميع

عندما  قو  الرئيس عو  والرئيس بري ما قاالي وهذا ليس 
القو  في أي حا ي فإ  مسااااااااااااااؤوليتهما هنا إزاء العتر كل 

الخليجي قبل أ  يتحو  إلى إعصاااااااااااااااار هو أ   كونا عند 
ن ظن  الوصن بهما في لر  ل منهما أو مجتمعيسن  ساااااااااااااااس حا
من السااااايد حسااااان تقد م مصااااالحة لبنا  وإساااااتقراري على أي 
أمري أي بتعبير  خر على ما تراي السااااااعود ة ودو  الخليج 

إرتْااااااااااااااااي لجهة إنهاء الرراغ الرئاسااااااااااااااي  أنه نبيض ما تم
وَتعاو  الرئاساااااااااااات الثالث على ما هو لمصااااااااااالحة لبنا ا 
وألناااه عنااادماااا ال  كو  هناااالاااك إلتزام باااذلاااك  صااااااااااااااابح من 
ال بيعي أ  يبر ء ثااالااا أعماادة الخيمااة اللبنااانيااة مااا أخااذي 
على عاتقاه وذلك باإلساااااااااااااااتقاالة التي في ضاااااااااااااااوء زلسزلتهاا 

ي وقرة تلتقي مع من ق تساااااتوجر من الرئيسااااايسن عو  وبر 
األمور وباااذلاااك يتحقق اإلنقااااذ الثااااني للبناااا  بعاااد اإلنقااااذ 

 األو ا
 وهللا المعينا

 2017( 2ت) نوفمبر 10 بتاريخ« الشرق األوسط»صحيفة  ل ُكتبت

   

 الحكمة سودانية راهنًا.. يمانية ماضياً 
في حببة من الزمن الذي مْااااى  ا   قا  إ  الحكمة 

الدنيا على اليمن وأ اااااابته أشاااااكا  وأنواع  مانيةا ثم دارت 
من العهود  اااباات فيهااا شااااااااااااااامس الحكمااة لتباادأ حببااة من 
الجاهلية الساااااااااياسااااااااايةي معقودة الما  على تبديد تداةياتها 

 «أفتى»التي و ااااالت إلى حد أ  أحد أاولي األمر الحوثي 
بتع يل الدراسااااااااة وإسااااااااتبدا  الدرو  على أنواعها بدورات 

ل السالح وإتق ا  إستعماله وإ الق أبواب المدار  على حمس
وإرساااااا  الرتية إلى جبهات القتا ا ال ساااااامح هللا هذا الذي 

 ا«أفتى»

في الوقت نرساااااااه تلااااااارق في الساااااااماء الساااااااياساااااااية في 
السااودا  مالمح من الحكمة الممزوجة بنساابة ملحوظة من 
الحنكة و رتأي رئيس البالد عمر حسااااااااان البلاااااااااير وقد بدأ 

يته الرئاسااااية أ  يرمم األحوا  في العد العكسااااي إلنتهاء وال
كسم على أنواعهاي بدءا  بت بيع العالقات  سااااودا  تجارب الحا
مع الوال ات المتحدة مقارنا  بين المردود المعنوي للتحد ات 
والعائد الهائل من الخسااارة نتيجة التحديا وفي ساابيل ذلك 
صرق البااااب الاااذي في حاااا  فاتح لاااه أ   حقق ماااا يت لع 

 إليها
ادم الحرميسن اللااااااااااااااار ريسن الملاااك سااااااااااااااالماااا  بن كااا  خااا

عبدالعز ز خير مترهما وفي  ل مرة  حل الرئيس البلاااااااااير 
في السااااعود ة زائرا  أو ملاااااورا  أو معتمرا   ا  يزداد إقتناعا  
بجدو  نرسض ما علق بالعباءة الساااااااااااااااودانية من أشاااااااااااااااواو 
التحااااد ااااات والتجااااارب التي قااااد تنعش القلوب لكنهااااا تابقي 

 االجيوب خاو ة
خير ساااااااااااااااااع بحكم ثقااة اإلدارة األمير يااة برا تااه من أجال ومن جانبه  ا  ولي  العهد األمير محمد بن سااااااااااااااالما  
ت و ر اإلتصاالت التي جرت متق عة مع بعض المرا ل 
الراعلة في القرار الساااااااااااااااودانيا وعمال  بمبدأ المصااااااااااااااالحة 
الملاااااتَركة  ا  القرار األمير ي برفع العقوبات المرروضاااااة 

 ي على أ  يتم إستكما  ذلك وفي ضوء إلتزام على السودا
السودا  بم الر من بينها  رالة الحر ات الدينية ومقاصعة 
كور ا اللااماليةي و الهما من األمور التي ال  ْااير الحاكسم 
الساااااااوداني في شااااااايء إ  هو أخذها في اإلعتباري فْاااااااال  
ل في حد ذاته عبئا   عن أ  ما يتعلق بكور ا اللااامالية  لاااكِ 

 على السااودا  وأ  المقاصعة هنا تصاابح بمثابة إزاحة ثقيال  
هذا الثقل عن الكاهلا  ذلك الثقل اإليراني في الساااااااااااااااابق 
الذي  ا   ر  الثورة اإليرانية منه و ثرة التزاور المتباَد  
على مساااااااااااااااتو  القمة وبعض قادة األجهزة األمنية تحو ل 
شااااااواصىء بحر السااااااودا  إلى قاعدة بحر ة  كو  الساااااااحل 

 سعودي في مرمى  وار   تن لق من هذي القاعدةاال
مع بدء رفع العقوبات األمير ية حلت مرحلة شاااااااااااااااعور 
ب مااأنينااة  ااا  تغييبهااا يؤذي نرسااااااااااااااايااا  و ع اال التنميااة في 
أبسااااااااااااان اإلحتياجاتا ال تحو الت من ساااااااااااااودانيي الخاره 
وبالتالي ال حر ة عمرانيةا وأما اإلساااااااااتثمار في الساااااااااودا  

 فإنه شبه مرقودا
د رفسع العقوبات بدأ إعداد الدراسات حو  ما  مكن لمجر 

حدوثه وجنيهي سااااااواء من اللاااااار ات التي تنوي اإلسااااااتثمار 
ومن الساااااااودا  المهاجر حيا أ  نسااااااابة عدد الساااااااودانيين 
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العاملين في دو  الخليج وفي دو  أاخر  يتجاوز الساااااااااااااااتة 
ماليين نسمةا وإستنادا  إلى تقديرات أولية فإ  عوائد هؤالء 

خال  ساانتيسن إلى مئة مليار دوالري هذا في حا   قد تصاال
كا  البلد مساااااااتقرا  وال  اااااااراعات ساااااااواء بين أهل الصاااااااد 
الواحد الحاكمي أو بين مت لعين إلى إساااتالم السااال ة برعل 
فاعل إنقالبي على نحو ما حصل على مد  خمسة عقود 

 مْتا
وأما بالنسبة إلى اإلستثمار في مجاالت الزراعة والبناء 

الساااااااااااااااودا  وعلى مساااااااااااااااتو  وال ااااتاااه التي في  فاااإ  أر 
مجموعها إضااااااااافة إلى جنوبها الذي إسااااااااتقل عن شاااااااامالهي 
تاعتبر القارة السادسة  ير المصنرة مع الخمس األاخر اتي 
كريلة بإستيعاب مئات اللر ات الخليجية واألجنبية الباحثة 
عن اإلساااتثمار المجديا وعندما سااابقت الصاااين في أواخر 

ووضااااعت موصىء قدم إسااااتثمار لها في  الثمانينات الجميع
مجا  النرن في الساااااااااااودا  فإنها ساااااااااااجلت بذلك دافعا  لَمن 
 ركر في اإلساااااااااااااااتثماااار ذي العوائاااد المجز اااة على الماااد  
البعيدي ليس فقن في مجا  الق ن والسامسام والصامغ وإنما 
إلى جاانار األ ااااااااااااااارر من الاذهار حيااا أ  أبحاااثاا  جاد اة 

ي بعض المناصق أكدت أ  ما هو تحت أر  الساااااودا  ف
من ذهر أسااااود ليس شاااايئا  أمام الذهر األ اااارر والمعاد  
وبعْاااااااااها إساااااااااتراتيجيا ومثل هذي الثروة ترحر بالباحثين 
عن اإلكتناز خصاااااااو اااااااا  في زمن نْاااااااوب الثروات على 

وال  ساااتبعد المرء هنا أ   كو  بعض الغر  من  أنواعهاي
 رفسع اإلدارة األمير يااااة للعقوبااااات هو اإلساااااااااااااااتعااااداد لتكو  
اللااااااااااااار ات األمير ية هي الساااااااااااااباقة  لاااااااااااااجعها على ذلك 
ح ثباته بعد  اإلسااااتقرار النساااابي السااااائد في السااااودا  والمرج 
رفسع العقوبات وحذسف الساااودا  من قائمة الدو  التي ترعى 
اإلرهابا وهذا اإلستقرار قابل للت ور نحو أ   صبح ثابتا  
وموضاااااع صمأنينة للمساااااتثمر في ضاااااوء الملاااااهد الرئاساااااي 

قبل بعد سنتيسن وذلك في ضوء قرار الرئيس البلير بأنه الم
بساااااأم تكاليس الحكم لن  جدد الرئاساااااةي بل حتى  ااااادرت 
عنه مالمح تريد بأنه سيأخذ بصيغة يلتسين الذي إنصرف 
وقد إختار فالد مير بوتين لكي  خلره في الحكما ومع أ  
اإلختيااار ال يباادو محساااااااااااااااومااا  و اخلاااااااااااااااى عليااه من بعض 

الذين يت لعو  إلى فر اااة الترا  بالرضاااى  «اإلنقاذيين»
والتراضاااااايي إال  أ  مجرد اإلعال  على المأل يوم الخميس 

باااأ  الرئيس الاااذي  2017تلااااااااااااااار ن الثااااني  /نوفمبر 16
ساااااااااايغادر  ختار والي الجز رة محمد صاهر إيال إبن إحد  
األاساااااااار الميسااااااااورة الحا  في عالم التجارة والمنتساااااااار إلى 

للااااااااااأ  وساااااااااان قبائل البجاي ليخلره بعد قبيلة الهندوة ذات ا
ي بدا  ما لو أنه دعوة 2020إنتهاء واليته الرئاساااااااااااااااية عام 

يونيو  30التي قادها البلااااير منذ  «ثورة اإلنقاذ»إلى رفاق 
مْااامونها أ  َمن  حر البلاااير فإنه بعد  1989حز را   /

ال  خ ن  2015تجديد الرئاساااااااااااااااة بناء ل لر الرفاق عام 
نبية لظروف أوجبتسها قرارات دولية ير د لتجديد ثالا وأنه ت

للساااااااااااااااودا  أ   كو  أكثر صمأنينة وإساااااااااااااااتقرارا  وأنه بحكم 
سااااااااااانوات التجربة وتقييمه لرفيق التوجه اإلساااااااااااالمي محمد 
صااهر إيال ير  أ  هاذا البياادي المتميز الاذي حقق حاالة 
إنها  متميز في بورسااااااااااااااودا  يوم  ا  واليا  للعا اااااااااااااامة 

البحر األحمر  ثم نقل اإلنها  إلى  البحر ة للبالد ووال ة
قلر السودا  النابض من خال  العا مة  «وال ة الجز رة»
ي هو من وجهااااة نظري خير خلدا أمااااا ببيااااة «ودماااادني»

فإنها قائمة في خاصر محمد صاهر  «لخير سااااااااَلد»القو  
قبيلة الهندوة  في حق عمر حسااااااان البلاااااااير والهندوي إيال 

 ة والدهامش ا هذا إلى أ  البديري الدهملااااااااايوقبيلتا البدير 
مسااااااااألة العمر محسااااااااوبة من جانر الرئيس البلااااااااير الذي 
عندما ساااااينصااااارف سااااايكو  في الخامساااااة والسااااابعين عمرا  
وثالثين سااااااااانة رئيساااااااااا  وهذا في بعض جوانبه ينساااااااااجم مع 
السأم من حالة الحكم وترْيل المغادرة على بساط التكر م 

كاالت وقد باتت  ااااااااارحة الساااااااااودا  خالية من  ثرة اإلشااااااااا
الداخلية والدوليةا وإذا  ا  الرئيس البلااير رمى إساام رفيقه 

محمد صاهر إيال اإلساااام الثالثي  «الحر ة اإلسااااالمية»في 
للعائلة وأو محمد صاهر اإلسااام الذي من األفْااال إعتمادي 

ح إيال لننتخابات »رساااااميا   مرِفقا  التسااااامية بعبارة  لو ترشااااا 
ي فإنه أخذ في «لرئاساااااااة الجمهور ة فساااااااأدعمه 2020عام 

اإلعتبار أ  الق ر السااياسااي األنصاااري الصااادق المهدي 
سااابقه في مساااألة الساااأم و الهما إلتبيا على أ  أبو العالء 

سئمتا تكاليس »المعري  ا  في بعض خال ته اللعر ة 
على حقا وعندما أعلن الصاااااااادق المهدي قبل  «الحياةااا

ا  العمل أ ام من المراجأة البلاااااااااااااااير ةي أنه على أهبة إعتز 
السااااااااياسااااااااي واللااااااااروع في  تابة مذ راتهي فإ  هذي الخ وة 
لت  المقرونة من جانبه بقرار الترحير برفسع العقوبات شااااااااااااك 
دافعا  للرئيس إلختيار محمد صاهر إيالي من دو  أ   عني 
ذلااك أنااه لن  كو  هنااالااك  خرو  يت لعو  إلى ترشااااااااااااااايح 
 أنرسااااهمي وعلى نحو ما هو حا اااال في الملااااهد الرئاسااااي
المصاااااااااااااااريا والقو  إ  الخ وة المهااد ااة  اااناات في بعض 
جوانبها دافعا  لكي  علن الرئيس البلااير مرشااحهي  عود إلى 
أ  الصاااااااااااااادق المهدي  ا  على مد  سااااااااااااانوات في حالة 
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منازلة من أجل الروز بالموقع الرئاساااااااااااااي إلى جانر إمامة 
إقتباساااااا  لما هو حا ااااال في إيرا ا ثم  «صائرة األنصاااااار»

المتقدم وتعر الصاااااااااااااااراعات جعلتسه  خلد إلى ها هو العمر 
كينة وربما لتمهيد ال ر ق أمام اإلبن الذي  حمل إساااام  السااااَ
كبير األنصااار ين اإلمام عبد الرحمن المهديي مع اإلشااارة 
ألى أ  عبد الرحمن الصاااااااادق المهدي عساااااااكري وهو أحد 

 المستلار ن للرئيس البليرا
ير خال ااااااااااااااااة القو  إ  الحكمااة بغالف من الحنكااة خ

و ااااااااااارة لَمن ير د اإلساااااااااااتقرار للبالد والخير للعبادا  انت 
ماضيا   مانية وها هو السودا  وشعبه الصابر على موعد 
مع ما  ساااااااااااااااتحقانه من خال  إعتمادهاا وهللا الهادي إلى 

 سواء السبيلا

 2017( 2ت) نوفمبر 20 -« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

 «موناكو كردية» …ِلم ال؟
م القْاء في أعلى أما وق كس د تغل ر الدستور العراقي وحا

مساااااااااااااااتو ااتاهوالمحكماة اإلتحااد اة العلياا  على ماا عاداي من 
خياراتي وبموجبه قاْااااااي األمر بعدم دسااااااتور ة اإلسااااااترتاء 
الذي فاز من حيا اإلختيار اللعبي مقابل خذال  فرضتسه 
المساااااااااااااااااايرات من جهاااة والمخااااوف من والدة  ياااا  يؤذي 

إرتباكا  في المن قةي العراق وإيرا   األكثرخوا اااااار المثلا 
و تر ياي فْاااااااال  عن عدم نْاااااااوه خ ة أو مخ ن الدو  
الكبر  ذات القدرة على فرز الكيانات إلى دو التااا أما 
وقد حدثت الغلبة الموضاااااااااوةية ومن دو  سااااااااارسك نق ة دم 
واحدةي ورأ  عقالء القوم أ  األخذ بلااااااااااااااارةية الدساااااااااااااااتور 

ى ما  انت عليه قبل اليوم الكردي والقْاااااء تعود الحا  إل
ع 2017أيلو   ̸ساابتمبر 25اإلسااتثنائيواإلثنين   ي فإ  وضااس

كل األمور وبالذات  ما هو عالق أو مسااتعص البحا فيه 
بات من مصاااااااااااااالحة الجميعا وأما اإلشااااااااااااااارات والتحرظات 

المحكمة اإلتحاد ة »الصاااااااااااادرة تعليقا  على ما قْااااااااااات به 
بقى من مساااااااااااااااتلزمات فإنها حتى إشاااااااااااااااعار  خر ت «العليا

ل الم الر بالتمني درءا  للحصاااااااااااااااو  عليها  الْاااااااااااااااغن لنيس
 باألسلوب الغالبيا

وإلى ذلك إ  قرار المحكمة اإلتحاد ة وإعادة النظر من 
جهة في ما ت لبت حدة األزمة بعد يوم اإلساااااااااترتاء إتخاذي 

من إجراءات وعقوباتي  ريل برفع منساااوب الترهم و رصر 
ا بعض الجراف من شاااااااااادة ملاااااااااااعر األخوة التي أ ااااااااااابه

التحااديي و ااادت تتيبسا وهااذا أمر يتساااااااااااااااااو  عاااتق  اال 
لها  األصراف في مسؤولية ِحمس

في بغاااداد يوم  «المحكماااة اإلتحااااد ااة العلياااا»جاااء قرار
 حرِ ز  اتبا  مثل  2017تلااااااار ن الثاني  ̸نوفمبر 20اإلثنين 

حالي متابعا  لللاااااااااأ  العراقي بجناحيسه العربي والكردي منذ 
م الاااذاتيي لتحو ااال خااااصرة لم تراااارق باااالي قبااال خياااار ا كس لحا

اإلساااترتاء وبعدي إلى فكرة صالما أتمنى لو يؤخذ بها لوصننا 
لبنااا  المكتوي بخيااارات وحاااالت فيهااا الكثير من الظلم لاه 
والااذي ال أمااا  وال إساااااااااااااااتقرار وال إزدهااار وال صمااأنينااة إال 

حقق  بإعالنه بلدا  محايدا  حاله من حا   يانات أوروبية
إعتماااااد الحياااااد هو ااااة لهااااا صمااااأنينااااة تلاااااااااااااااماااال الهو ااااات 

 والتناقْات والمذاهرا
خال اااااااااااااااة الركرة هي أنه لو أخذ مساااااااااااااااعود البارزاني 
بصااااااااايغة موناكو مع بعض التعديل والتلاااااااااذير وإضاااااااااراء 
الخصااااااو ااااااية الكرد ة والعالقة المتجذرة بين عرب العراق 
د وأكرادي وساااااااااااااااائر أصياف القوميات والد اناتي بد  إعتما

النق ة األعلى من ال موح إستنساخا  لما  لت إليه ت لعات 
جنوبيي الساااااااودا ي لكا  ربما وفر على نرساااااااه وعلى أبناء 
اللاااااعر في إقليم  ردساااااتا  الكثير من الخسااااارا  الذين هم 

 في  نى عنها
هنا نساتحْار من الجغرافيا والتار   ما  ْايس المز د 

مة من    من الصاااااااااااااااوابية لما نقولها موناكو إمارة محكو 
عدا فترات بساااااااااااااااي ة نتيجة  1297 ار مالدي منذ العام 

ظروف إسااااااااااااااتثنائيةا تقع على تال  ملاااااااااااااارفة على البحر 
األبيض المتوسااان وإ  اليا اللتيسن تلاااكِ ال  حما ة لها ِعلسما  
أنها ليسااات مساااتهَدفة من قو  خارجيةا تبلغ مسااااحتها أقل 

د من مئة  يلومتر مربع أما عدد سااااااااكانها فأقل من نصاااااااا
مليو  نسااااااااااااااامااة األمر الااذي  جعلهااا الاادولااة األكثر  ثااافااة 
ل عقدة في نرس  ساااااااااكانية في العالمي إال  أ  ذلك ال  لاااااااااكِ 
م الملكي الدسااااااااااااتوري والمعتَرف  كس أهل هذي اإلمارة ذات الحا
بسااااااااايادتها بموجر معاهدة أبرمتسها اإلمارة مع فرنساااااااااا عام 

 وبموجر هذي المعاهدة فإ  فرنساااااا  ما ساااااائر دو  1861
العالم تحترم ساااااااااايادة موناكو فْااااااااااال  عن أ  سااااااااااياسااااااااااتها 
الخارجية مساااااااااااااااتقلةا وحيا أ  هذي اإلمارة ال تحتاه إلى 
جيش وال أعداء لها فإ  الذي قد  صااااااااااااايبها إنما  صاااااااااااااير 
فرنسااااااااااااا التي على عاتقهاي وبموجر المعاهدةي مسااااااااااااؤولية 

 الدفاع عن اإلمارةا
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شااااعر موناكو في  ا ة السااااعادة ال يتدخل في شااااؤو  
لخر ن وال يترو مجاااال  ل خر ن لكي يتاادخلوا في أحوا  ا

 عيش النا  في بحبوحة نساااااااااااااابية و بذلو  ما في  ياإلمارة
إسااااااااات اعتهم لجذسب النا  إليهم للساااااااااياحة أو للساااااااااكن أو 
لحْاااااااااور مهرجانات وأ ْاااااااااا  لَمن ت ير لهم المقامرة في 
أحااد أهم  اااز نوهااات القمااار في أوروباااا  ااا  األمير ر نيااه 

رعا ة معنو ة من معظم حكام القارةا وبعدما تزوه موضااع 
النجمة األمير ية  ر س  يلي باتت موناكو حديا وساااائل 
ع إمارة  اإلعالم العالمي وإسااااااااااااااات اعت هذي النجمة وضاااااااااااااااس
موناكو في الملااااااااااااااهد السااااااااااااااياحي الدولي بإمتيازا وعندما 
قْاااااااااااات في حادث ساااااااااااايارة  ثر الحز  عليها تماما   ذلك 

 انا التي  انت الساااايارة أ ْااااا  مساااارح الحز  على األميرة د
رحيلها المراجىءا ليساااااااااااات  ردسااااااااااااتا  بعيدة اللاااااااااااابه عن 
موناكو قبل أ  تْع نرسها على جدو  الدو  الناشئة في 
العالما    البارزاني مثل     ار مالديا  ردسااااااااتا  مثالية 
للساااياحة وإ   ا  ال بحر لها على نحو إحتْاااا  الر رييرا 

مارة موناكوا في إسات اعة  ردساتا  أ  اإل  الية إل -الررنساية
تكو  قبلة المستثمر ن العرب واألجانر  ما في إست اعتها أ  
تكو  سااااااااحة التعبير إنما بْاااااااوابن لألصياف المعارضاااااااة في 

التعاااامااال معهاااا  وباااإفترا  العراقالااادو  الثالث المحي اااة بهاااا 
على نحو تعامال فرنسااااااااا مع موناكو أي حر ة في السااااااااياساااااااااة 

وبإفترا   مسااااااااااااااؤولية في األمور الدفاةية  وتر ياالخارجية و 
إعتبارها  يا  محايد وال  جوز الخلن بينه وبين ملااااااااااااكلة تر يا 
مع أكرادهاااااا  وإيرا  وباااااإفترا  عااااادم زه الجاااااار الكردي في 

 الهيمنة السائدة على العراق وبعض لبنا  وجزء من اليمن ا 
 صااااااااعر على المرء التكهن بالموانع التي حملت مسااااااااعود 

تحقق  «موناكو  رد ة»بارزاني على عدم األخذ بصاااااااااااااايغة ال
لللعر الكردي إستقرارا  ورفاهية وصمأنينة وسيادة  ير سياسية 
وحيادا   قي الكيا  الكردي شاااااااااارور الصااااااااااراعات على أنواعهاي 
فْاااااااااال  عن أ  هذا الكيا  ربما يرتأي المجتمع الدولي إختيار 

معالجة عا ااااااااااامته أربيل مقرا  لمنظمة دولية إختصاااااااااااا اااااااااااها 
األزمات في المن قةا  ما أ  هذا الكيا  بحيادي المصا  دوليا  
سااايصاااو  العراق العربي من مغامرات الهيمنة اإليرانية وتوأمها 

 حاادود ااة هوالهيمنااة التر يااة وذلااك ألنااه من خال  عاادة نقاااط 
بوابااااة العبور للاااادولتيسن المسااااااااااااااكونتيسن باااااألحالم األمبراصور ااااة 

واإلسالمي هذي المرة  الرارسي   اوو التوسعيةا إمبراصور ة ال
ر  وإمبراصور اااة الساااااااااااااال اااا  التر ي في شااااااااااااااخص رجااار صياااِ 
أردو اااا ا ونحن عنااادماااا نرتر  ذلاااك فأل  الوضااااااااااااااع الراهن 
للكيااااا  الكردي مرتوح على إرتْااااااااااااااااااء  اااال أنواع التاااادخالت 

اإليرانية والتر ية وذلك ألنه  يا  متناَزع عليه و ير مسااااااااااااااتقر 
لبارزانية التي إفتر  رجلها القوي وتعصااااااااااااااد الحيرة ببيادته ا

مساااااااااااعود بارزاني أنه بتحو ل الحاكسم الذاتي إلى  يا  مساااااااااااتقل 
 صاااابح من أقو اء اللااااأ  في مجتمع الحكاما ونرتر  هنا أ  
خيار جنوبيي الساااااااودا  مث ل نق ة مهمة في تركيريي وأمْاااااااى 
قباااااال أ    رح فكرة اإلسااااااااااااااترتاااااااء فترة إختلن فيهااااااا الممكن 

ر أ   غامر مساااتحْااارا  الملاااهد الذي يلخصاااه بالمساااتحيل فقر 
ل الم الر بالتمني ولكن تؤخاذ  قو  اللاااااااااااااااعر العربي وما نيس

 الدنيا  الباا
حالم وحل في الوقت نرساااها ِلَم الا وِلَم ال  «موناكو  رد ة»

المحسااااااود المغلوب على أمري  «المجاهد المقاوم» حظى لبنا  
 ل  ااااااوب بهذي  المتقاَذف  أنه  رة يتساااااالى بها الالعبو  من
 الرر ةاا  يغة الحل لتحقيق الحلام الحل؟

 2017( تشرين الثاني) نوفمبر 52 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 دافئة سودانية جليد الكرملين على سواحل
ما أ  إسااااااااااتبلاااااااااار السااااااااااودانيو  خيرا  وتجاوبت اإلدارة 
ومبار ة خادم الحرميسن اللاااار ريسن الملك ساااالما   عبدالعز زاألمير ية مع سعي ولي  العهد األمير محمد بن سلما  بن 

ي  رفسع العقوبات لهذا السااااعي والحا على تساااار ع إجراءات
م الرئيس لس حتى تحر اااات جيوب خفيااااة في تلااااك اإلدارة بعِ 

دونالد ترامر أو بغرلة عنه لتعكير  رو هذي الخ وة التي 
ما أ  تم اإلعال  عنها حتى بدأ  اااااوت اإلساااااتنها  في 

 ة اإلساااااااتثمار الزراعي والعقاري والصاااااااناعيالساااااااودا  لجه
 ي علو على أ وات  ل الصراعات بكل أنواعها والمصرفي

ال  حجبت عن الساااودا  إنرتاحا  متبادَ  اوهي  اااراعات صالم
مع دو  العااااالم وبااااالااااذات تلااااك التي تبحااااا عن الررص 

اإلتحاد »المجز ة في مجا  اإلسااااتثمار على أنواعها بل إ 
إختار الخرصوم مقرا   «تثمار العقاري العربي للت و ر واإلسااا

لهي وهذا  عني أ  السودا  على موعد مع  ناديق تمو ل 
دولية تلااااكل األر  السااااودانية بما فوقها من ثروة زراةية 
وحيوانية ومائية وبما تحت هذي األر  المترامية األصراف 
شااماال  وشاارقا  و ربا  من ثرواتي فر ااة تنتظر المسااتثمر ن 

يت لعو  إلى المجزي والمْاااااااااااامو  من  اللااااااااااااجعا  الذين
العوائااد نر ااا  وذهبااا  وأنواعااا  من المعاااد  التي حااالاات دو  
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جني ثمااارهااا المغااامرات الثور ااة واإلنقالبيااة والصاااااااااااااااراعاات 
الحزبية وإ ااااااااااارار الجنوبيين على اإلنرصاااااااااااا  عن توأمهم 

شاااااابه القارة على وحدته  –اللاااااامالي مع أ  بقاء السااااااودا  
وةيش ملااااتَرو  ا  أفْاااال بكثير  ومعها إسااااتقرار وتعاو  

مما إنتهى إليه حا  الدولة الجديدةاا دولة جنوب السااودا  
التي ال يتوقد الصاااااااااااااااراع فيهاااا وال  قتنع أولو األمر باااأ  
اإلحتراب القبلي الاااااادينكاااااااوي والنو ري ال يبني دولااااااة وال 
 صااو   يانا  وال  حقق إسااتقرارا  وال  جذب سااواحا  وال  غري 

ما على الجنوبي اإلقدام عليه هو إعتماد مستثمر نا وخير 
حنكة اللااامالي التي سااااعدت في تحقيق فك العزلة الدولية 

 عنها
أحدث عالقات الحنكة أ  الرئيس عمر حساااان البلااااير 
 مم وجهه شاااارقا  وقام بز ارة إلى روساااايا قد تبدو في بعض 
دواعيهاااااا أنهاااااا رد على الجيوب الخفياااااة في إدارة الرئيس 

ا  جوز اإلعتقاااد تر ااد من الساااااااااااااااودا  تراماار التي على ماا
اإلسااااااارائيلي وال يتجاوب  -موقرا  يتصااااااال بالصاااااااراع العربي

الرئيس البلاااااااااااير مع ما يراد منهي لكنها في الوقت نرساااااااااااه 
ل منع را  إساااااااااتراتيجيا  بالغ األهميةي ذلك أ  الرئيس  تلاااااااااكِ 
البلاااااااااااااااير ومن دو  التمهيد للخ وة فاجأ الرئيس فالد مير 

ه إقامة قاعدة عسااااااكر ة روسااااااية في بوتين بأنه عر  علي
 إحد  بقاع الساحل السوداني على البحر األحمرا

من الجاااااائز اإلفترا  أ  الرئيس بوتين فوجىء بماااااا 
صلبه الرئيس السااااااودانيي وإسااااااتحْاااااار من الذاكرة ما فعله 
الرئيس والراحل  جما  عبد النا ر في الخمسينات عندما 

ع اإلتحااااد رد على إساااااااااااااااتهااااناااة أمير ياااة باااه باااأناااه أبرم م
الساااااااااااااوفياتي  ااااااااااااارقة أولية دخل بموجبها ساااااااااااااالح الدولة 
اللاااايوةية الكبر  إلى جيش مصاااار ذات السااااالح الغربيي 

اإلسااااااااااااارائيلي  –ثم ت ورت األمور برعل الصاااااااااااااراع العربي 
والدور المحوري لمصااااااااار فيه إلى أنه بات للجيش األحمر 
مواصىء أقااادام في البحر األبيض المتوسااااااااااااااان سااااااااااااااااااحااال 

 ااارحة هذي المواصىء التي تمددت نحو  اإلساااكندر ةا لكن
الداخل ألحكام فرضااااااااااتسها الْاااااااااارورات ما لبثت أ  صاو ت 
لمجرد أ  بات أنور السااااااااااادات رئيسااااااااااا  لمصاااااااااارا فالقواعد 

 العسكر ة ليست مبياسا  لتثبيت العالقات وت و رهاا
في حيثيات صلر الرئيس البلاااااااااااااااير من الرئيس بوتين 

على حد تصاانيس  «يةالز ارة التار خ»لقواعد روسااية خال  
الهااادي  دم حااامااد رئيس لجنااة األمن والاادفاااع في البرلمااا  

 2017تلااااااار ن الثاني  ̸نوفمبر 29الساااااااوداني يوم األربعاء 
أ  الساااااواحل البحر ة للساااااودا  صو لة وممتدة وهنالك »لها 

إنتهاااكااات عاادة تتمثاال باادخو  جرافااات بحر ااة إلى حاادودنااا 
فة إلى إنتهاكات البحر ة حيا تجرف الثروة السااامكية إضاااا

هنالك تجارة »في الحيثيات أ ْا  ا «قوارب  يد أاخر ااا
 ير ملاااااروعة بالبلاااااري حيا إساااااتغل المتاجرو  ساااااواحل 
البحر األحمر في هذي التجارةي عبسر تو اااااااااايل بلاااااااااار إلى 
مناااااصق أاخر ي ونحن جزء من المجتمع الاااادوليي و جاااار 

ر ةي علينا أ  نكافح مثل هذي الظواهر ونحمي سواحلنا البح
لذا التعاو  مع روساايا وإقامة قاعدة ليس باللاايء الغر ري 
بااال هو م لوب في الوقااات الحااااليا ومثااال هاااذا التعااااو  

 ا«موجود في  ل الدو 
ال ناااادري مااااا إذا  ااااا  الرئيس البلاااااااااااااااير عر  هااااذي 
الحيثيات عندما إلتقى الرئيس بوتينا ومن الساااااااااابق لوانه 

ند توثيق إذا  ا  ال لر ساااااااااااايلقى التجاوب وساااااااااااايتجاوز ع
اإلتراقية في هذا اللااااأ  مسااااألة أ  تكو  القاعدة الروسااااية 
الم لوباااة مجرد مر ز دور اااات مراقباااة على نحو التحااادياااد 
الساااااااوداني األولي لهذي القواعدا لكن في أي حا  سااااااايكو  
اإل اااااااااااااااغاء لل لر في منتهى الدقةي  ذلك الحرص على 
التلبية ذلك أ  روسااااااااايا البوتينية التي حققت لمؤساااااااااساااااااااتها 
العساااااكر ة موصىء رساااااو مساااااتقر في مياي المتوسااااان على 
الساحل السوريي ستجد في مياي البحر األحمر على صو  
سواحل السودا  ما هو أكثر دفئا   خرد من جليد الكرملين 

 وما يتررع عنه من مؤسسات أهمها المؤسسة العسكر ةا
حتى ال  ليس أمامنا في ملاااااااااااهد المراجأة البلاااااااااااير ة 

دم الهادي أحمد وأشارنا إليه وما سابق أ  ساو  الذي قاله  
قاله في اليوم الثاني لز ارة الرئيس البلاااااااااااااااير النائر األو  
لرئيس لجنة الدفاع واألمن في المجلس اإلتحادي الروساااي 

إني ال أر  أي سبر لتجاهال دعوة »فرانتس  لينتسيتريتش 
الجاااناار الساااااااااااااااوداني إذا مااا صارحاات وأعتقاادي وباااألخااذ في 

جاح الروساااااااااي في ساااااااااور ا الذي بات المجتمع اإلعتبار الن
م عروضااا  ملااابهة  الدولي  عترف بهي أ  دوال  أخر  قد تاقدِ 

 ا«في المستقبل القر ر
في حااااااااا  تم تجاااااااااوب الرئيس بوتين مع ال لااااااار 
السااااودانيي فإ  القواعد إما عسااااكر ة على نحو ما هي في 
الساااااااااااحل السااااااااااوري وإما ال تكو ي أي بما معناي لن تكو  

خرر سااااااواحلا وما يتعلق بالقواعد العسااااااكر ة  حتاه  قاعدة
 إلى توافاق داخلي في السودا  حيا التوافق دائما  يتعثرا

قبسل الرئيس البلاااير حدثت في السااابعينات محاولة بناء 
ساااوفياتية قام بها الرئيس والراحل  جعرر  -عالقة ساااودانية

نميري خال  ز اااارة قاااام بهاااا إلى موساااااااااااااااكو ولم تثمر أل  
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ين األحمر  ا  يت لع إلى أ   كو  السودا  بكامله الكرمل
في ظل شاااراكة راساااخة بين الحزب اللااايوعي القوي ونظام 

الذي  قودي نميري بمعاونة نخبة من الْاااباط  «مايو ثورة»
برتبااة رائاادا وإنتهى األمر إلى مااا هو دو  العااداوة بقلياالا 
مقابل ذلك  انت  ااين ماوتسااي تونغ أكثر حنكة وحكمةا 

م للقدرة  إساااااااااتحوذت على قلوب الساااااااااودانيين من خال  دعس
العساااااااااااااااكر ة ورفسض الثمن بالمقابل ألنها على حد توجيه 

دولة ال تتاجر بالسااااااااالح وإنما تدعم »زةيمها التار خي ماو
ز «األ دقاء ي ومن خال  مساعدة السودا  على زرسع األرا

للمرة األولى في جنوب البالدي وفي إنلااااااااااااااااااء صر ق بين 
مقرا  ثانيا   «قاعة الصااااااااااداقة»دا  وبناء الخرصوم وبورسااااااااااو 

لرئيس الدولة ودر ب  اااينيو  أعدادا  من الرتية الساااودانيين 
فبات في السااااااودا  فارق  «االكروبات»من الجنساااااايسن على 

من البهلوانيين والبهلوانيات قدمت عروضاااااا  محلية ودوليةي 
إلى بلدات  «الوخز باإلبرة»وأدخلوا فن ال ر الصااااااااااااااايني 

يرةاا فْااااااااااال  عن أ  الصااااااااااين  دت زمنذاو سااااااااااودانية  ث
الملااااااااااتري األو  للق ن السااااااااااودانيا وعندما حا  موساااااااااام 
ق اف ثمار الصاااااااااااااااداقة وهو إساااااااااااااااتخراه النرن الذي تأكد 
وجوديي ناالات الصاااااااااااااااين الحظوة ومن دو  أ  تبني قواعد 
ل قاعدة نروذ قوي لها  ما  عساااااكر ة أو تنلاااااىء حزبا   لاااااكِ 

تهى صاااامعاااا  في الحزب اللااااااااااااااايوعي الساااااااااااااااوداني الاااذي إن
 السل ةااا ولذلك إنتحر أو إنتحرويي ال فرقا

 2017( كانون األول) ديسمبر 7 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 المبهج والمحزن في عام المفاجآت
الذي بدأ العد العكساااااااااااااااي  2017ساااااااااااااااياكتر لهذا العام 

إلنصاااااااااااارافه أنه ربما ساااااااااااايكو  أكثر أعوام الربع األو  من 
ر ن من حيا المراجلت التي إختلن القر  الواحد والعلااااااااااااااا

حلقاته إيالما   برزفيها المبهج القليل مع المحز  الكثير وأ
ذلك الموت  ير الرحيم للرئيس علي عبدهللا  ااااااااالح الذي 
 ادر وهو رئيس سااااابق وليس رئيسااااا  مخلوعا  وفي ذلك ما 
 مساااح من  ااارحات سااانوات حاكمه ال و ل مواقد أفرزت 

 انزفا  بد  أ  تنلر وفاقا  
وعلى هامش المبهج والمحز  تتصدر الملهد حالتا ا 
األاولى منقو اااااااااااااااااة الحكماااة والحنكاااة وترتبن بااالااذي فعلااه 

الرئيس دونالد ترامر من حيا القرار الذي إتخذي في شأ  
الموضااااوع الرلساااا يني والتعامل مع موضااااوع القد   رجل 
أعما  وليس  رئيس دولة عظمى أبرم  اااااااااااااارقة مع رئيس 

د التنريذ من اللرصة مع شيء من وقس   س ق وإحكومة مالحَ 
والقْااااااااااء بتهمة الرسااااااااااد وتتزايد الم البة بنزع الثقة عنها 

جااااز القو  فاااإناااه لو لم يتسااااااااااااااارع الرئيس ترامااار في  اوإذ
خ وته المبغوضااااااااااااة لكا  بنيامين نتنياهو ملتحقا  بساااااااااااالره 

 إيهود أولمرتا
ن الظن  مكن اإلفترا  أ   سااااس بنساااابة متواضااااعة من حا

اماااار يهيء لمبااااادرة  ري بهااااا تكر مااااا  لبيااااه من الرئيس تر 
 21و 20الجمع اإلساااااااااااااااالمي والعربي في الر ااا  يوميس 

ا باال إ  التكر م  ااا  في بعض جوانبااه 2017أ ااار  /مااايو
تااادةيماااا  لمكاااانتاااه داخااال الوال اااات المتحااادة وأماااام المجتمع 

  الاااذي حققاااه في ز اااارتاااه إالااادوليا وليس مباااالغاااة القو  
  برْااااااال قمة تعظيم اللاااااااأ  التي األولى إلى الصاااااااين  ا

ث أ  لقيهاا أحاد من راساااااااااااااااااء لقيهاا في الر اا  ولم  حادا 
 الوال ات المتحدة في حببة الملوو األبناءا

كما  مكن اإلفترا  أ  الرئيس ترامر تصاااااااااااار ف على 
ل الساااااااارارة إلى القد  متبوعا  ساااااااايكو   أسااااااااا  أ  قرار نقس

والدولية الحقا  وفي ضااااااوء ردود الرعل العربية واإلسااااااالمية 
لحااالااة  عالجااا  بااالمبااادرةا وفي نظري أنااه بااذلااك  َمن إختبر 

مسااااااااااتعصااااااااااية من حاالت الصااااااااااراعات التار خية ولم تأِت 
النتيجااة  مااا هو المااأمو ي ولااذا عليااه أ   عاااود المحاااولااة 
بتعاديالت تررز الخ اأ من الصاااااااااااااااوابا أماا  يس لم تاأِت 
 النتيجة  ما هو المأمو  فأل  َمن هم حلراء أو أ ااااااااااااادقاء
وفي دو  القارات الخمس وبالذات القارة األوروبية فوجئوا 
بالرعل األمير ي المتعجل وقالوا بالصاااااااااااااااوت الجهور إنهم 
 ير موافقين في الحد األقصاااااااااااااااى و ير مقتنعين في الحد 
األدنىا وخير دليااااال على  ير الموافقاااااة و ير اإلقتنااااااع 
يتمثل في موقد عاقل للرئيس الررنساااااااي ا مانو ل ماكرو  

ه لنتحاااااااااد األوروبي عمومااااااااا ا لكن يبقى الموقد ومثلاااااااا
البر  اني الفتا  بلاااااااكل خاصي ذلك أ  هذي الدولة الكبر  
تصااااااااارفت بحكمة وحنكةي وبصااااااااارف النظر عما إذا  انت 
ل تراماار تر ااد في ثنااا ااا اإلعترا   بااإعتراضاااااااااااااااهااا على ِفعااس

وعد  «اإلعتذار من األمتين العربية واإلساااااالمية عن خ أ 
ع قيام  يا  إسرائيلي على أر  فلس ين الذي شر   «ربلرو 

ومن دو  األخذ في اإلعتبار حجم الغْااااااااار الذي ينلاااااااااأ 
نتيجة ظاهرة تقد م األوصا  وبما عليها من مقدساااااااااات إلى 

 حوِ    «الواهار» خر ن ثم عناادماا تحاال مئو اة الوعاد فاإ  
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 ا«يوم وصني»المناسبة المبغوضة إلى 
بأ اااااااااااوات  العربية -ال  وقد قالت األمة اإلساااااااااااالمية

متنوعااااااة  لمتهاااااااي وعلى ر م إختالط األلرااااااا  المنرعلااااااة 
والهتاااافاااات الصاااااااااااااااااارخاااةي وحرسق  اااااااااااااااور الرئيس ترامااار 
ق العلم  والتصاااارف المكروي المتمثل بإقدام البعض على َحرس
األمير يي  صااااااااااااااابح ماااأموال  من الرئيس ترامااار صرسح ماااا 
نرتر  أنه في الحرظ والصو  في واحدة من اإلضباراتا 

د سمبر  6ال رسح  قْيي بعد إعتبار قرار يوم  وسواء  ا 
 –بمثااااباااة ورقاااة منزوعاااة من  تااااب العالقاااات األمير ياااة 

اإلساااارائيليةي بتثبيت القد  عا اااامة للدولة الرلساااا ينية أو 
توحيد القد  بغربها  إمتداد للاارقها مع القد  ذات الرمز 
اإللهي للتوحد الديني وتسااااميتها العا اااامة الدينية المحايدة 

هذي الحا  تصاااااااااااااابح تل أبير هي عا اااااااااااااامة الكيا  وفي 
اإلسااارائيلي ورام هللا عا ااامة الدولة الرلسااا ينيةي فإنه صرسح 
ر اإلساااااااااااااتقرار وال  عود هنالك  يهد ء النرو  و كرل نلاااااااااااااس
مبرر أل ااااااااااااااوات ين بق عليها القو  اللااااااااااااااائع مع بعض 

 ا«اسمع جلبة وال أر  صحينا  »التعديل 
راماااار في حااااا  ذلااااك هو المااااأمو  من إدارة الرئيس ت

أع ى نرساااااه فساااااحة من التأمل في رد الرعل على خ وته 
 ير المساااااااااااااااتحبة وإلى حد ما  ير المتوقعة منه حتى إذا 
كانت من أجل إساااااااااااتبدا  التدفق المالي والعساااااااااااكري على 

ل السااااارارة»الحكومات اإلسااااارائيلية المتعاقبة بقرار  إلى  «نقس
القااااااد ي وهو إحتمااااااا  وارد بااااااالنظر إلى أ  الوضااااااااااااااع 

قتصاااادي والمالي األمير ي الراهن الذي ما  ا  لينتعش اإل
قليال  لوال بعض مليارات خليجية و اااااااينيةي لم  عد  سااااااامح 
بإسااااااتمرار الع ا ا األمير ية للحكومات اإلساااااارائيلية وبذلك 
ين بق على حا  إدارة الرئيس ترامر قو  اللااااعر العربي 

ال خيل عندي أهديها وال ما ي فليساااااااااااااااعد الن ق إ  لم »
 ا«سعد الحا تا 

ومن المؤ ااااد أ  دونااااالااااد تراماااار الرئيس وليس رجاااال 
له  األعما ي عندما ساااياع ي نرساااه االم ارة بعدم  اااوابية ِفعس
الاااذي باااا ااات األمتيسن باااه من دو  وجاااه حق وعكس ماااا 
تقتْااااااايه أ اااااااو  رد الجمائلي قد  أخذ في اإلعتبار  يس 
أ  رمز سن روحييسن  عكسااااااااااااااااا  أهميااة القااد  في المجتمع 

المساااااايحي إضاااااا رهما الرعل المبغو  إلى  –المي اإلساااااا
أنهما يرفْااااااااااااااا  إسااااااااااااااتببا  نائر رئيس دولة في نظرهما 
 اااد قةا  ما قد  أخذ في اإلعتبار  يس أ  شاااعوب العالم 
دمت بذلك  المساايحي بَمن فيها اللااعر األمير ي نرسااه  ااا
الرعالا وهي إذا  اانات لم تعبِ ر عن الغْاااااااااااااااار باالتظااهر 

اق الصاااااااااااور فألنها رأت في موقد والهتاف والبيانات وإحر 
حكوماتهاي وهنا نقصااااااااااااااد حكومات دو  أوروبا بالذاتي ما 

  ري بالغر ا
في تااار   الرئاااسااااااااااااااااات األمير يااة باادءا  من الصاااااااااااااااراع 
العربي_ اإلسااااااارائيلي موقد عاقل يتسااااااام بالحكمة والحنكة 
إتخااااذي الرئيس الرابع والثالثو  داو اااات ايزنهاااااور و تمثاااال 

 -الررنسااي –ا  الثالثي البر  اني بوقرة إتخذها ضااد العدو 
ا يومها إن بع في 1956اإلسااااااااااااارائيلي على مصااااااااااااار عام 

الْمير العربي أ  الحزب الجمهوري في الوال ات المتحدة 
 مكن أ  يبني عالقاااااة من الثقاااااة المتباااااادلاااااة مع األمتيسن 

إتخااااذ الرئيس  1967العربيااااة واإلساااااااااااااااالميااااةا وفي العااااام 
ا   ااااااحح فيه ساااااامعة الررنسااااااي الجنرا  شااااااار  د غو  موقر

أساااالف سااابقوي وبالذات حببة اللاااراكة في العدوا  الثالثي 
على مصااااارا وتمث ل موقره بأنه قا  إنه مع المعتدي ضاااااد 

 المعتد  عليها
ما تتمناي األمتا  أ   حذو الرئيس ترامر والجمهوري  
في الموضااااااااااوع الرلساااااااااا يني الموقد الذي إتخذي إيزنهاور 

ثالثي على مصااااارا أما فرنساااااا والجمهوري  إزاء العدوا  ال
فإ  رئيسااااها ماكرو  بمعارضااااته قرار ترامر بنقل الساااارارة 
إلى القد  أضاااااااااااف إلى التصااااااااااحيح الد غولي في شااااااااااأ  
العدوا  الثالثي على مصاااااار المز د من التصااااااحيح وفعلت 
اللااايء نرساااه رئيساااة وزراء بر  انيا بإعتراضاااها على قرار 

ل السااااااااارارة تصاااااااااحيحا  خجوال  منها  لكنه  «د بلروروع» لنقس
 موقد مهم من جانبهاا
المح ات نبقى متوقعين تصحيحا   –أمام هذي المواقد 

مراجئا  ومحمودا  من جانر الرئيس ترامر لقراري المراجىء 
لو أ  القد  هي  وتصااااااااااار ف و ماوالمبغو  الذي إتخذي 

ملروع تجاري بين رجل أعما  ناجح ورئيس حكومة برسم 
دث ذلك قبل  روب شمس اليوم تثبيته فاسدا ا وفي حا  ح

 –الواحاااااد والثالثين من د سااااااااااااااامبر فاااااإ  الرهاااااا  العربي 
مايو في الر ا   ا  في محلهاا  20اإلسالمي عليه يوم 

 وإال  فعلى العالقة المستقرة مع سنوات ترامر السالما
 2017( كانون األول) ديسمبر 41 -« الشرق األوسط»صحيفة  

   

  بالعين المجردةواقع الحال األكثر سوءاً 
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ساااااااااااتبقى في الذاكرةي إلى أ   حدث ما هو أكثر  رابة 
وإيالما ي ثالثة ملااااهد تعكس من الواقع ما هو األساااوأ بين 

الاااذي تو جاااه الرئيس ترامااار  2017الاااذي حرااال باااه العاااام 
بالساااااااخاء الذي أضاااااااراي على أكثر الحكومات اإلسااااااارائيلية 

ساااائر الساااخاة  ساااوءا ي وهو الذي  ا  معو اَل على تميزي عن
من راساااااااء ساااااابقويي أ   كو  منصاااااارا  تعو ْااااااا  عن ظلم 
ر في حق شااااعراا إال  إذا  ا  يلتقي مع  أمير ي  ير مبر 
إسااارائيل في إلحاق اللاااعر الرلسااا يني بالهنود الذين  انوا 
سااكا  أمير ا قبل أ  تعبا بهم األقدار والحروب و تحولوا 

 الكترا إلى مجرد ملاهد في األفالم أو ذ ر ات في
كا  الملااااااااهد األو  األكثر  رابة هو إمساااااااااو الرئيس 
ترامر متباهيا  بالقرار الظالم الذي إتخذي  مساايحي قبل أ  
 كو  رئيسااا  في حق القد ي يليه ملااهد العناق على المأل 
بين مندوب إساااااااااارائيل لد  األمم المتحدة ومندوبة الوال ات 

ْااااااااااااااااء المتحدة التي  انت يدها مرفوعة فيما ساااااااااااااااائر أع
مجلس األمن إتخذوا الموقد المتعقل الذي  ا  من شااااااأنه 

محو اللاااااااااائبة التي لحقت برئيس  «الريتو»لوال إساااااااااتعما  
 الدولة العظمى دونالد ترامرا

أما الملاااااااااااااااهد الثالا األكثر  رابة وإيالما  في الوقت 
نرساااااه فكا  عندما رأيسنا ضااااااب ا  روسااااايا  يتعامل مع رئيس 

على أمرها وأمري تعامال شااااااارصي  دولة عربية مغلوب موقتا  
مع متظاهر فال  سااااااااااااااامح له بأ   كو  إلى جانر الرئيس 
بوتين الذي زار موقعا  روساااااااااايا  في سااااااااااور ا وليس سااااااااااور ا 
كدولةا وبد  أ  ينترض الرئيس بلاااااااااااااااار األساااااااااااااااد و غادر 
المكا ي فإنه إمتثل لرظاظة الْاااابن الروساااي وبقي ينتظر 

ية من ضاااااباط وصيار ن إنتهاء الرئيس بوتين من تلقِ ي التح
يتخذو  من قاعدة حميميم الجو ة مقرا  سااااااااااااااايكو  على ما 
ار األساااااااد يوا ااااااال رئاساااااااتهي و أمل  يبدو دائما  ما دام بلااااااا 
بوتين أ  تبقى القاعدة والدور الروسااااااااااي على ما هو عليه 
صوا  سااانوات رئاساااته وال ة جديدة التي إفتتح حملتها رافعا  

صااااااااااااااار على القصاااااااااااااااد كإنجاز ورقة هذا الدور الذي إقت
الصاااااااااااااااروخي ومن دو  أ   سااااااااااااااجل ولو لمرة واحدة بد  
التركير بإرساااا  أفراد من اللااارصة القوقاز ين لتنظيم الساااير 
في ساااااااور انن إرساااااااا  مسااااااااعدات إنساااااااانية وصبية و ذائية 
لعلااااارات األلوف من الساااااور ين المقصاااااوفين ب ائراته التي 

سااااااااااااور ا مقتصاااااااااااارا  عليهاي  من أجواءبات القساااااااااااام األكبر 
مساتندين في ذلك إلى قو  فيكتور بوندار س أحد جنراالت 

إ  أمير ا تسااااعى إلنلاااااء رأ  جساااار لخلق البلبلة »بوتين 
في سور اي ونحن سنابقي قاعدتنا في م ار حميميم و ذلك 

نعتزم ت و ر مرفأ صرصو  لتحو له إلى قاعدة عساااااااااااااكر ة 
 ا«بحر ة متكاملةااا

 ار ة الحقا  لماذا هذا التأدب وقبو  إلتقاط  اااااااااااااااورة تذ
مع ال يااار ن الرو ؟ ولماااذا هااذي المسااااااااااااااااايرة من جاااناار 
ار؟ ألم  ا  ساااايحرظ  رامته و بر اء سااااور ا لو  الرئيس بلاااا 
أنه بد  أ  يرتْاااااااااي التعامل الروساااااااااي  ير الالئق معهي 
 ادر المكا ا وفي هذي الحا  سيجد أ  إعتذارا  ما قد يلقاي 

تين سااايرتأي من الحليس الروسااايي بل ربما  ا  الرئيس بو 
أ  يزور القصاااااار الرئاسااااااي في دملااااااق التي لم يزرها بعد 
ار إلى   روسيااولو ردا  على ز ارتيس صوار ء قام بهما الرئيس بلااااااااا 

ما فيها من اإلساااااااااتغراب واإليالمي بل  الواقعة علىهذي 
والمهانة تجعلني أسااااتحْاااار ثالث وقائع  بر ائية مصاااار ة 

د إعدادي في ظروف ملابهةي من مخ وصة  تاب في  د
إذا أمد هللا بالعمر وهو بعنوا   2018ليصاااااااااااااادر في العام 

ي والخليرة هنا هو الرئيس أنور الساااااااااادات «أنياب الخليرة»
والذي خلد الرئيس عبدالنا ااااار  رمز اإلنتراضاااااة العربية 
األولى ضاااااااد الهيمنة الروساااااااية في زمن الكرملين األحمري 

الباليسااااتية من وتوأم الهيمنة اإليرانية التي تسااااتعذب اللعبة 
دو  أ  تأخذ في اإلعتبار لحظة  ْاااااار سااااااعود ة تندره 
ضاااااامن معادلة العين بالعين والساااااان بالسااااااناا والصااااااارو  
بالصاااااااااارو  والباد ء أظلما وهذا ليس مساااااااااتبعدا  في حا  
إسااتمرار هذي اللعبة التي تعيدنا إلى زمن الثمانينات عندما 

حربااا  أشاااااااااااااااعلاات لعبااة إيرانيااة ترجير ااة مماااثلااة مع العراق 
على حد تو ااايس  «كَمن يتجرع السااام»خرجت منها إيرا  

  ة هللا الخميني لقرار وقسد الحرب بعد عناد إستمر ثماني 
 سنواتي وتر ت أبواب العراق ملر عة أمام األ رابا

الوقائع الثالثة عا لتاها ميدانيا   مراسل  حافي متابع 
 لللااؤو  المصاار ة على مد  ساانواتا  انت األولى عندما
ذهبسنا مجموعة مراسااااااالين عرب وأجانر وزمالء مصااااااار ين 
  لإلى اإلسااااااااااكندر ة لتغ ية ز ارة قام بها الرجل الثالا في ا

السااااااااوفياتية نيكوالي بود ورني إلى مصاااااااار يوم  «ترو كا»
لمناسااااااااااااااابة إنتهاء  1197 ثانيال انو   ̸يناير 13األربعاء 

العمل في إنلاااااااء السااااااد العاليا و ا  حْااااااوري هو وليس 
األو  بر جنيس أو الثااااني  وسااااااااااااااايغين موضاااااااااااااااع  الرجااال

 إستغرابا
بعاادمااا أنهينااا مواكبااة محااادثااات اليوم األو  في القاااهرة 
وإحترالية اساااااااااوا  قيل لنا إ  ز ارة اإلساااااااااكندر ة هي األهم 
أل  بود ورني سااااااااااايصاااااااااااحر الرئيس الساااااااااااادات إلى متن 
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أكبر المدمرات السوفياتية في المتوسن  «لينينغراد»المدمرة 
جودها في اإلسكندر ةا ما فعله الرئيس السادات أنه أثناء و 

فاجأ بود ورني بعدم الصاااااااااعود إلى متن المدمرة التي  ا  
ل مها والمكا  المخصااااااااااااص إللتقاط الصااااااااااااور  تم فرسل سااااااااااااا
التذ ار ة مع الْااااااباط السااااااوفيات بالسااااااجاد األحمرا وهذا 
التصااااااااااااارف من الساااااااااااااادات  بر ائي وقيل لنا إنه لو  انت 

لصاااعد ب بيعة الحا ا أما وأنها ساااوفياتية المدمرة مصااار ة 
وجيء بها خصيصا  فإ  الصعود إليها إنتقاص من  رامة 
المؤسااسااة العسااكر ة المصاار ة وشااعر مصاار معهاا و ادر 
بود ورني تار ا  وراءي  ما  عميقا  من العتاب الساااااااااااااااوفياتي 

  قابله إعجاب عميق من جانر شعر مصر برئيسها
سامعتاها من الرر ق ساعد الدين الواقعة الكبر ائية الثانية 
وخال ااااتها أ  مساااااعد  1973اللاااااذلي أحد أب ا  حرب 

كبير الخبراء الساااااااااااااااوفيااااات العاااااملين إلى جاااااناااار الجيش 
المصااري دخل مكتر اللاااذلي رئيس أر ا  الجيش وفاجأي 
من دو  مقدمات بالقو ا هل أروي لك نكتة مصااااااااااااااار ةا 

رْاااالا وأجابه اللاااااذلي بالتهذير المعروف عن شاااامائلها ت
ورو  الجنرا  الساااااااوفياتي النكتة  التيا لم  سااااااات ع ضاااااااابن 
مصااااااااااري أ  يلبي رغبات  ااااااااااد قته الجنسااااااااااية فقالت لها هل 

 أاحْر خبيرا  روسيا  ليقوم بالمهمةا
كاد اللااااااااذلي  ْااااااارب الجنرا  الساااااااوفياتي لكنه تماساااااااكا 
وعندما رو  الواقعة المهينة لوز ر الدفاع والحربية  تساااااااااااااامية 

محمد أحمد  ااااادق  اااااحر المقولة اللااااهيرة  زمنذاو  الرر ق
أاقساام بلاارفي العسااكري أنني ما دمتا وز را  للحربية فلن أامكِ ن »

ي فإ  «الساااااوفيات من الحصاااااو  على قاعدة واحدة في مصااااار
الوز ر أمر بترحيل هذا الجنرا  النكتجي خال  أربع وعلاااااااار ن 

 ساعةا وقد رحل بالرعلا
قبله بعد أ ام شوائر عسى ولعل تغسل أ ام العام الذي نست

عن سااااااااااااببيها وهللا مجير  2017كثيرة ورث بعْاااااااااااها العام 
الدعاء لكل الذين يدر و  ما  أملو  بالصااااابر على ما  كرهو  
على نحو قو  السيد المسيح عليه السالم الذي يتالعر بمثواي 
إلى جانر الحرم الثالا الرئيس ترامر الذي سااااااااايبقى في نظر 

عوب العالم  َمن ضااااااااااااال المساااااااااااااار أبناء األمتين وأكثر ة شااااااااااااا
الصااااحيحي ألنه ال ير  األمور بالعين المجردة والنية السااااليمةي 
فْاااااااااال  عن أنه  عيش لدنياي وال  عنيه أمر  خرتها وخير دليل 
على ضااااااااللة الرئيس ترامر المساااااااار الصاااااااحيح ما جر  يوم 

في الجمعياااااة  2017 اااااانو  األو   ̸د ساااااااااااااامبر 21الخميس 
و يس أ  التهو ااال الرظ من جاااانااار  العمومياااة لألمم المتحااادة

دولاة عن تحادي قرار الرئيس  128المنادوباة األمير ياة لم يثن 

ترامر عن القد  وبذلك بدت الهد ة الميالد ة لرلسااااا ين  لمة 
حق يراد بها بدا ة إنصااااااااف من ظلم تار خي وال شااااااايء  يريي 
أكثر رونقا  من الهد ة الميالد ة من الرئيس ترامر إلساااااااااااااارائيل 

بيت »الذي  ظن أ  تو اااااااااااااايره للمنظمة الدولية بأنها  نتنياهو
دولاةي  128و قو  منادوباه لاد  المنظماة إ  قرار  «لألكااذيار

من ضااااااامنها دو  القارات األربع  سااااااايا وأفر بيا وأوروبا وأمير ا 
التي  «الريتو»ي أ  ورقة «إلى مزبلة التار   ساااينتهي»الجنوبية 

قر  لن تحمي  صالما عو   عليها هو ومن سابقوي صوا  نصاد
َمن يتالعر بالتراب المقد ا وأما الرئيس ترامر فإ  ترميم ما 
جناي تساااااارعه  كو ي ما دمنا نعيش أجواء ميالد ةي بالتأمل في 

َمن قِدَر على أ   غيِ ر الظالم ثم لم  غيِ ري »قو  الساااايد المساااايح 
وهااال هناااالاااك ظلم أكثر بلاااااااااااااااااعاااة من الظلم ا «فهو  رااااعلاااه

 عربي المظلومااإلسرائيلي لللعر ال
 2017)كانون األول(  ديسمبر 42 -« الشرق األوسط»صحيفة 
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 رئاسات.. من والية إلى واليات
تجديد الوال ة الرئاساااااااااية ظاهرة مألوفة في العالم الثالا 
عموما  وفي الجناح العربي من هذا العالما وحتى إذا وعد 

انيااة بااأنااه لن  جاادد و تيح الرئيس قباال أ  تنتهي واليتااه الثاا
بذلك المجا  أمام  خر ن فإنه ال يلبا الحقا  أ   راجىء 

ي باااالقو  إناااه في حاااا   اااا  الاااذين يت لعو  إلى الترا 
اللااعر  رْاال تجديد رئاسااته فإنه ساايرعل ذلك تلبية لرغبة 
اإلرادة اللااااااعبيةا ثم تتجدد الرئاسااااااة مرة ثالثة وأحيانا  رابعة 

ساااااادساااااة إذا  ا  الوضاااااع الصاااااحي وقابلة لوال ة خامساااااة و 
 التي ال راد  لهاا «إرادة اللعر»سليما اا وما دامت هذي 

نق ة القوة في مسااااألة تجديد الرئاسااااة أ  ذلك يتم بينما 
الرئيس  مار  سل ات رئاسة الدولةا وفي هذي الحا  فإ  
أجهزة الاادولااة التنريااذ ااة واألمنيااة والبرلمااانيااة تعماال وفق مااا 

ي باااااااهااا أو أحيااااااااناااااااا  بااااااااإل حااااااااء ير اااااااد الرئيس أو يوح
 ومسلتزماتها

أحدث مثار ع تجديد الرئاساااااااااااااااة هو ما يتعلق بالرئيس 
عبدالرتاح الساااااااااااايسااااااااااااي مع األخذ في اإلعتبار إنه التجديد 
األو  وهذا أمر صبيعي ومن قي وذلك على أساااااااااااااااا  أ  
الرئيس في الوال ة الثانية  سااااتكمل را  وملااااار ع إرتب ت 

الرئاسااية األاولىا ومثل هذا األمر  به ولم تكتمل في الوال ة
مألوف حتى في رئاساااات دو   بر  مثل الوال ات المتحدة 
وروساااااااااااايا وفرنسااااااااااااا وبعض الدو  األوروبية التي  لااااااااااااغل 
المنصااااااااااااااار األو  فيها رئيس الحكومةي بر  انيا وبلجيكا 

 على سبيل المثا  ال الحصرا
وحياااااا إنناااااا في العاااااالم العربي على موعاااااد لتجااااادياااااد 

الرئاساااااااااية وبالذات تلك التي عم ر أ اااااااااحابها في الوال ات 
السل ةي فإنني أستحْر من الذاكرة ومن أوراق أحرظ بها 

اللبنانية  «النهار»ما يتعلق بمواكبتي  مراساااااااال لصااااااااحيرة 
ال قو  التي تماااات فيهااااا عمليااااة تجااااديااااد الوال ااااة الثااااالثااااة 

بعد والمصاااااااااار ة لحسااااااااااني مبارو الرئيس الرابع للجمهور ة 
ا  عبد النا ر وأنور السادات ا و ع ي محمد نجير وجم

هذا اإلساااااتحْاااااار فكرة عن الساااااالساااااة والسااااالوو والتلقائية 
 التي تتم فيها عملية التجديدا

تجااااوب الرئيس  1993تموز  ̸يوليو 21يوم األربعااااء 
حساااااااني مبارو مع قرار البرلما  ومجلس اللاااااااعر  بتوقيع 

بترشاااااااايحه لوال ة رئاسااااااااية  454عْااااااااوا  من أ اااااااال  441
ساات ساانواتا  موجبات الترشاايح  ما حددها القرار  تسااتمر

ههاااا رئيس البرلماااا  بصااااااااااااااايغاااة صلااار هيا  إ مااااناااا  »ووج 
بالزعامة المخلصاااااااااااة التي تجلت في قيادته الواةية للبالدا 
وتقاديرا  لماا َتميز به من قيماة رفيعاة في الب ولة والوصنياة 

للد مقراصية  من ت بيقالخالصةا ونظرا  لما تميز به عهدي 
إصار التعدد ة الحزبيةا وعرفانا  باإلنجازات الْاااااااااااخمة في 

التي حققهااااا وإ مااااناااا  باااالجهود التي يباااذلهاااا لتوفير األمن 
للوصن والمواصنا وتقديرا  للسااااااااياسااااااااة الخارجية التي أكدت 
دور مصااااااار عربيا  وافر بيا  وإساااااااالميا  وعالميا ا وتعبيرا  عن 

ائرها بإساام إرادة اللااعر وإسااتجابة لر بته بجميع فئاته وصو 
حق وصنااك عليااكي نناااشاااااااااااااااادو أ  تظاال في موقرااك قااائاادا  

و ا  رد مبارو على مناشااااااااااااادة ا «وحامال  للواء المسااااااااااااايرة
ل  الذي  «الحزب الوصني الد مقراصي»البرلما  الذي  لاااااااكِ 

في المئة من أعْااااااائهي قبو  الترشااااااح  95يترأسااااااه مبارو 
إ  نداء الواجر ال يدع لننساااااااااااا  فر اااااااااااة إختيار »قائال  

ر إال  أ   كو  إلى جوار اللاااااااااااااااعاار في هااذي الظروف  خ
 ا«الدقيقة

 ̸أكتوبر 4قبل سااااااااااااااعات من يوم اإلساااااااااااااترتاء واإلثنين 
تلااااااار ن األو   فوجئنا  ما زمالء  خر ن إساااااااتعدوا لمواكبة 
العمليااااة اإلنتخااااابيااااة بااااالرئيس مبااااارو  قو  عبسر التلرز و  

على  ل مواصن أ   عتبر أ  لصاااااااااااااااوته قيمة و قو  ما »
هذي الم اَلبة هي إساااااتمرار لدعوته ا «بملء فمهااا  لااااااء

إ  أهم ما »المصااااااااااااااار ين قبل أسااااااااااااااابوع التي تمثلت بقوله 
 عنيني في يوم اإلسااااااترتاء أ  يذهر  ل مواصن  ي يؤدي 

 ا«واجبه و قو  رأ ه وفسق ما  مليه ضميري
هذا الكالم و يري  ثير  نت أساااااااااااااااجله  تابة  ما أفعل 

المصاااااااار ة المهمة و يرها صوا  تغ يتي  مراساااااااال للوقائع 
من الوقااائع في إصااار إهتماااماااتي في اللاااااااااااااااؤو  العربيااةي 
و رضاااي من ذلك الوقوف على ما سااايجري يوم اإلساااترتاء 
وهل أ  مبارو ساااايحظى بنساااابة تصااااو ت  تلك التي نالها 

و انت  1981في اإلساااااااااااااااترتاء األو  على رئاساااااااااااااااته عام 
لي عام في المئة وإنحسرت قليال  في اإلسترتاء التا 98.46
في المئاااةا ر م ذلاااك  اااا   97.12حياااا جااااءت  1987

بعض القلق  ساور مبارو الذي بلغت ذروتها حملة التعبئة 
لتجديد واليته مرة ثالثة ساااااااااواء عبسر الملصاااااااااقات والالفتات 
واإلعالنات من جانر اللااااااااار ات حاملة ةبارات التأييد له 
فْاااااااااال  عن أ  المرجعيات الدينية المسااااااااالمة والمسااااااااايحية 

ت تأييدا  خاليا  من أي تحرظات بل إ   ال  من شااااي  سااااجل
األزهر جاااااااااد الحق علي جاااااااااد الحق أعلن في مؤتمر 

أخبار »جماهيري مبا عة مبارو عبسر تصاار ح في  ااحيرة 
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وجاااراي في ذلااك المرتيوزمنااذاو  الااد تور اللاااااااااااااااي   «اليوم
محمد ساايد صن اويا أما البابا شاانودة الثالا فسااجل موقرا  

عدد  «األهرام»عد أ  قرأتا مقاال  له في أكثر حماساااااااةا وب
يناشااااد  «لماذا نقو  نعم لمبارو»أكتوبر بعنوا   2الساااابت 

فيه األقباط التصااااااو ت في اإلسااااااترتاء لصااااااالحهي قصاااااادتا 
مكتباااه بااادافع الوقوف على دواعي هاااذي الحمااااساااااااااااااااااة  ير 
المسبوقة وهل هي ناشئة عن مخاوف من أحداث صائفيةي 

 تااهورحمااة هللا عليااه  وجاااءني التوضااااااااااااااايح من جاااناار غب
لساااااتا فقن أناشاااااد أبناءنا األقباط الملاااااار ة »متمثال  بقولها

في اإلساااااااااترتاءي وإنما أدعو أ ْاااااااااا  جميع رجا  الدين من 
الم ارنة واألسااااااااااااقرة وأعْااااااااااااء المجمع المقد  من أجل 
اإلقتراع للرئيس مبارو لوال ة رئاسااية ثالثة والدعاء له بدوام 

 ا«بهاالصحة من أجل مصر ووحدة شع
بالمقابل  ا  الصاااوت المعار  لتجديد مبارو رئاساااته 
وال ااة جاادياادة عاااليااا  وهااذا  عود إلى أ  منااا  حر ااة التعبير 
كا   لااااااجع أاولي المعارضااااااة من اليسااااااار ين والنا اااااار ين 
والوفااديين واإلساااااااااااااااالميين على أ   قولوا مااا ير اادو  قولااه 

و  «األهرام»ووتنلااااااااار  اااااااااحرهم حتى الصاااااااااحد القومية 
ري من المواقدا   «الجمهور ة»و  «راألخبا» ما يتيساار نلااس

ولقد إساااااتوقَرنا خال  حملة الترشااااايح من خالد محيي الدين 
األكثر ممارسااااااااااة للنلاااااااااااط اليساااااااااااري من بين األعْاااااااااااء 

 «ال لمبارو»قوله  «1952مجلس قيادة ثورة » لالسااااابقين 
  «الوفد»ِمن على شاااشااة التلرز و  المصااري الرسااميا وأما 

ت العائدين إلى الساااااحة السااااياسااااية ببيادة  ااااحيرة الباشااااوا
الذي  «حزب الوفد»الباشا األهم فؤاد سراه الدين المترئس 

بات رمز اليمين الوصني المصاااااااااااااااريي فإنها قالت بدورها 
إنجااااااازات »بااااااالقو    وسجلت دواعي الرفض «ال»

مبارو المتناهية التواضااااع والتي تنرح فيها الحكومة وترخر 
م  12بكثيري وبعد بها هي أقل من ال بيعي  كس عاما  من حا

مبارو لم  جد اللعر  ير ضياع مستقبل ماليين اللباب 
وتدهور الحالة اإلقتصاااااااااااد ة واإلجتماةية وأ اااااااااابح النراق 
دساااااااااااااتورا  والقو  دو  عمل منبرا  مساااااااااااااتباحا  للوزراء الذين 
أ ااااايبوا بلوثة التصااااار حات قبل  ل إساااااترتاء على رئاساااااة 

 ا«الجمهور ة
كثر هاااادوءا  فكااااا  موقد بعض رموز أمااااا الموقد األ

النخبة الركر ة واألكاد مية والرنية الذين نلااااااااااروا ما  لاااااااااابه 
بيا  من اللجنة التأساااايسااااية لدعم »وبعنوا   «المانفيسااااتو»

ي و دعو إلى عدم المباالة والملااار ة «الملااار ة السااياسااية
 ع ي لنا »في اإلساااااااااااترتاء بما تمليه الْااااااااااامائر أل  ذلك 

 ا«ونراقراااالحق في أ  نسائل 
هذي الحيو ة في معر ة تجديد رئاسااة مبارو وال ة ثالثة 
لاد  المؤ ادين بحمااسااااااااااااااااة والمعترضاااااااااااااااين بتحرظ وبينهماا 
الموقد الهاد ء لرموز النخبة المصاار ةي عكساات إن باعا  

جدا  بأ  الرئيس مبارو ساااااااااااايعيد النظر بعد فوزي الذي ال 
ي في 1987و ما الروز في إساااترتاء الوال ة الثانية عام  فيه

أمور  ثيرة لعل أهمها تعيين نائر له ألنه منذ تولى خلرا  
للرئيس أنور السادات لم  عيِ ن أحدا ي وناسر إليه في أواخر 
الوال ة األولى أنه لم  جد بعد اللاااااااااااااخص المناسااااااااااااار لهذا 
المنصااااااااااار األمر الذي ترو المجا  أمام ترسااااااااااايرات  ثيرة 

 اااارف النظر إحداها أنه يتلاااااءم من هذا المنصاااارا ولقد 
نهائيا  عن المساااااألة وبقيت الرئاساااااة المصااااار ة للمرة األولى 

 ومن دو  نائر للرئيسا وهي  ذلك حتى إشعار  خرا
بالعودة إلى يوم اإلسااااترتاء وأرقامه التسااااعينيةي  ما هي 
الحا  في اإلسااااااااااترتاءات التي تاجر  في معظم دو  العالم 

تثنائيا   ا  إسااااااااااااااا 1993أكتوبر  4الثالاي فإ  يوم اإلثنين 
من حيااا إقبااا  الجماااهير و ااا  الفتااا  التنوع ساااااااااااااااواء من 

مع  «ال»والخر الااااذي قااااا   «نعم»ال يس الااااذي قااااا  
إساااااااااااااااترتاء الوال ة الثالثة لمبارو  انت  «ال»مالحظة أ  

خجولاة باالمقاارناة مع علو اإلعترا  في فترة التعبئاة ليوم 
اإلسااااااااااااترتاء الذي تزامن حدوثه علااااااااااااية الذ ر  الساااااااااااانو ة 

  تيا  الرئيس أنور الساداتاإل
تلاااء الصاادف أنه عندما  ا  يتم اإلسااترتاء على وال ة 
رئاساااااااابة ثالثة للرئيس حسااااااااني مبارو ومن دو  حدوث ما 
 عكر  ااارو المناسااابة وتتولى المؤساااساااات األمنية بمختلد 
أنواعها حما ة الجماهير التي شار ت في اإلسترتاءي  انت 

للرئيس بور س يلتساااااين القوات الروساااااية الخا اااااة الموالية 
تلاااان وبإشاااارافه شااااخصاااايا  وربما  ا  عند إ اااادار األوامر 
مخمورا   هجوما   اسااحا  على مبنى البرلما  والبللااري  في 
وسااااااااااان العا ااااااااااامة موساااااااااااكو مدعوما  بعلااااااااااارات الدبابات 
وحامالت الجنود المدرعة وصائرات الهليكوبتر وتساااااااااااااااتولي 

ر على أربع صبقات من المبنى المؤلد من تسااااااااااااعة علاااااااااااا
قتيال وعلااااااااااااااارات  500صابقاا ي و نتهي الهجوم بمصااااااااااااااارع 

 الجرحىا
هذا البرلما  ب بيعته البوتينية ساااايثبِ ت الوال ة الرئاسااااية 
الثالثة لرالد مير بوتين الذي  سااااااااااتند إلى إنجازي السااااااااااوري 
التاااادميري حتى ال  التعميري على نحو مااااا يت لع إليااااه 

وجزي ق سد الدور الحربي الروسااااااي في سااااااور اي وأ «لوبي»
عند و ااااااوله إلى دملااااااق على رأ  وفد التخ ين للق د 
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د متري  2017 ااااانو  األو   ̸د سااااااااااااااامبر 18يوم اإلثنين 
رو وز ن نائر رئيس الحكومة الممساااك بملد الصاااناعات 

لن ندخل اإلقتصاد السوري بصرة فاعل »العسكر ة بالقو  
خيرا إ  ق اع األعما  ساااااااااايحساااااااااار  ل روبلا علينا أ  

اء العمل الكبير الذي قامت به روسااااايا نركر  يس نجني لق
ألد صلعة  34أي  «اإلتحاد ة على األراضااااااااااي السااااااااااور ة

ألد عسااااااكري روسااااااي وإلحاق األذ   48جو ة وملااااااار ة 
باااااألوف األبر ااااااء وباااااالاااااذات األصراااااا  وصالب المااااادار ا 
وب بيعة الحا  سايروز ور ا يلتساين ما دام أهم المنافساين 

ة تلرز و اا وبعض بوتين ساااااااااااااااجينااا  وأبرز ال لقاااء نجماا ل
مسااااااتلزمات اإلخراه الد مقراصي التنافسااااااي للوال ة البوتينية 

 الجديدة جاهزة سلرا ا
وبماا  عنيناا في العاالم العربي فاإنناا بعاد أ  صاو ات في 

 اااااارحات من التصاااااار حات حو  تجديد عدة  2017العام 
نجد  2018وال ات رئاسيةي فإننا منذ اليوم األو  في العام 

للوقوف على تجديد الوال ة لرئاسااااااات عربية  أنرساااااانا تواقين
مهمة تبدأ برئاسة عبد الرتاح السيسي وتنتهي برئاسة عمر 
حسااااااان البلاااااااير وبينهما رئاساااااااة عبد العز ز بوترليقةا وهللا 

 المعين للجميعا
 2018( 2ك) يناير 1 بتاريخ« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

 كردي المخذول واألميركي المعزولال
الكردي الذي خذله العم ساااام وأ اااابه الخذال  في  بعد

حالة من العودة إلى الساااااااااارح بعدما  ا  خ ا خ وة مهمة 
في صر قااااااه المررول بااااااالتعقياااااادات إلى القمااااااةي هااااااا هو 
الرلس يني  منى بخذال  أشد إيالما  على النرس وِمن العم 
ساااام نرساااها وفي الحالتيسن  ا  ال رفا  المخذوال  ضاااحية 

 على المرء ترسير مقا دياماخاذ   صعر 
هل إنه بخذالنه للصااديق الحليس مسااعود بارزاني  ا  
 خلاااااى أ   رقد المتبقي له من حْاااااور وتأثير في العراق 
وبذلك توا اااااااال إيرا  التمدد فيهي أم أنه في حا  التسااااااااليم 
بملاااااااروةية اإلساااااااترتاء الذي حقق نسااااااابة عالية من القبو  

م اللااااااامالي من حالة الكردي بالهدف منه وهو إنتقا  اإلقلي
م الذاتي إلى اإلساااااااااااااااتقال  وبكل ما تعنيه الكلمة من  كس الحا
إسااااااااااتحقاقات ومقومات هذا اإلنتقا ي  ا  ساااااااااايجد نرسااااااااااه 

محَرجاااا  أشاااااااااااااااااد اإلحراه أماااام األصراف الااادولياااة والعربياااة 
وباااالاااذات الااادو  الصاااااااااااااااااد قاااة ومعهاااا السااااااااااااااال اااة الوصنياااة 

فيما  الرلساااا ينيةي إذ  يس  جاز أ  تكو  له دولة مسااااتقلة
  حر م على الرلس يني هذا الحقا

أم هل إنه في حا  إرتْاااائه قيام دولة  رد ة مساااتقلةي 
ع  مها ماليا  لكي تستقر وهو في وضس سيترتر على ذلك دعس
مالي  قترب مؤشاااري من نق ة الخ را وعلى هذا األساااا  
فإ  سمعة الخذال  تبقى أقل وصأة عليه من إضافة الدولة 

تيالدها إلى دو  أاخر   د قة با تها الكرد ة المرتَر  إس
العم ساااااااااااااام بتجميد المسااااااااااااااعدة لها مع إختالف أنواع هذي 
المسااااااعدات وموجباتهاا ونقو  ذلك على أساااااا  أ  ذرائع 
تجميد المسااااااعدات أو تخفيْاااااها أو تقتيرها  انت ال تليق 
بسااااااااااااااامعااة دولااة عظمىا ولكنهااا األزمااة الماااليااةي على مااا 

األساااااواق هي الدافع إلى  تعكساااااه بعض الوقائع ومؤشااااارات
سااااااااارد تبر رات وأحيانا  تاهم قيلت في هذا اللاااااااااأ  ومنها ما 
ورد على لسااااااااااا  الرئيس ترامر في حق باكسااااااااااتا  ثم في 
حق فلساااااااااااااا ين التي أع ته من خال  ساااااااااااااال تها الوصنية 
أفْااال ورقة تع ى من صرف عربي وتتسااااو  في أهميتها 

يديس  مع الورقة التي وضااااااااعها الرئيس أنور السااااااااادات بين
الرئيس جيمي  ارتر فوظ رها األخير أسااااارع توظيس وبذلك 
أدره إسااااااااااااااامه في قائمة التار خيين أو اإلساااااااااااااااتثنائيين من 

 –راسااااااااااااااااااااء الوال اااااات المتحااااادة مناااااذ الحبباااااة األمير ياااااة 
الرلس ينية بدءا  بالرئيس هاري تروما  الذي  –اإلسرائيلية 

عوا على كا   الثالا والثالثين في قائمة الراساء الذين ترب
 كرسي المكتر البيْاويا

ما  عنينا في الدرجة األولى أ  الرئيس ترامر بخذالنه 
الساااااااااااال ة الوصنية الرلساااااااااااا ينية وذلك من خال  وعدي يوم 

المتمثل بإعترافه  2017 انو  األو   /د سامبر 6األربعاء 
تصااااار ف مع الرئيس محمود  «القد  عا ااااامة إلسااااارائيل»

خليجيا  ومصااااااااااااااار ا  وأردنيا  ةبا  المدعوم عربيا  وبالذات 
كرجل أعما  نبيض جيمي  ارتر الذي تصااااااااااااااار ف  رجل 
دولااةي وأنااه فعاال ذلااك أل  موجودات الخز نااة األمير يااة لم 
تعد قادرة على المسااااااااااااااعدات المالية الساااااااااااااخية السااااااااااااانو ة 
إلساااارائيل إضااااافة إلى المساااااعدات العسااااكر ة والمساااااندات 

عند  «الريتو»السااااااااياسااااااااية وأهمها على اإلصالق رفسع ورقة 
التصااااااااو ت على ملااااااااار ع قرارات ال ترتْاااااااايها إساااااااارائيلا 
م  ومقابل عدم إمكانية اإلسااااتمرار في تقد م المساااااعدات  قدِ 
ترامر وعدي المساااااااتهَجن توأم وعد بلرور الملاااااااؤومي وبذلك 
 ْااامن وال ة أاولى مرتاحا  نسااابيا  ما دام اللوبي اإلسااارائيلي 
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 خرد من إض رابات  في الوال ات المتحدة ممتنا  له وربما
محتملة في الوضاااااااااااااااع المالي للدولة العظمىا وفي الوقت 
نرسااااااااااااه  سااااااااااااتعمل ورقة الْااااااااااااغن على إيرا  لتهدئة دو  
المن قااااااة العربيااااااة التي ال تواجااااااه على النحو الم لوب 
 ااااااااارقته المر بةي م مئنا ي على نحو تقييم المساااااااااتلاااااااااار ن 

ر اإلسااااااارائيليي الهو  عموما  ومنهم  اااااااهريي إلى أ  الجان
الرلساا يني لن  كو  قادرا  على أكثر من اإلعترا  وإبداء 
األسااااااااااادا ومثل هذا األمر  مكن إحتواءي بكالم معساااااااااااو  

د بالمقابل ال نية لوضعه موضع التنريذا  ووعس
ك وإلى درجااة إحتمااا   ونحن عناادمااا نرتر  حااالااة توعاا 
الْاااااامور في بند المساااااااعدات األمير ية للدو  الصااااااد قةي 

من بينها أ  ظاهرة السااااااااندات التي نسااااااااتند إلى مؤشاااااااارات 
صالما  انت العنصر الداعم للدوالر ومن بينها ولعل أهمها 
الساااااااااااندات العربية والساااااااااااندات الصاااااااااااينية لم تعد واثقة من 
مختزنيها أي الصاااااااااااااااناديق الرسااااااااااااااامية األمير يةي وأ  نأي 
م  اإلدارة وبالذات الحالية عن التعاصي بجد ة من أجل حساااس

قْاااية الرلسااا ينية إنما هو مؤشااار قْاااا ا عالقة من نوع ال
 إلى ذاو التوعك وذلك الْمور الذي نلير إليها 

قباااال أ  يبااااا اااات أكثر ااااة العااااالم المتعاااااصد منهااااا مع 
الموضااااااااااوع الرلساااااااااا يني أو المسااااااااااتغِرب هذا القرز لندارة 

دولية محساااااااومة بالنسااااااابة  -األمير ية فوق تراهمات عربية
للموضاوعي  إلى الموضاوع الرلسا يني مع تراوت في النظرة

بتعااااملاااه مع القاااد  و اااأنماااا هي إحاااد  مقتنياااات البيااات 
األبيضي  ا  أهل القْااااااااااااية الرلساااااااااااا ينية إلتقوا في ثالثة 
أرباع ال ر ق وبدا المتلااااااااادد منهم مرنا  والسااااااااال ة الوصنية 
أكثر إعتااااداال ي وقياااال لندارة األمير يااااة من الكالم داخاااال 

رب مااا البياات األبيض وفي دواو ن  ثير ن من الحكااام الع
 ارتر  أنه ورقة يتعامل معها الرئيس ترامر بأمانة بعيدا  
عن الخرة واإلسااتهزاء بالخر ن على نحو تو اايره لبعض 

ولم ينرع تبر ري لهذا  «حثالة»أ اااااحاب اللو  الداكن بأنهم 
التو ااااااااااااااايس ثم جاااءي الرد بااأ   اااااااااااااااااحبااة اللو  الااداكن 

ح اإلعالمية اللاااااااهيرة اوبرا و نرري ساااااااتنافساااااااه على الترشااااااا
وتلقى من المؤ دين لها والغاضااااااااااااااابين على تقلبات الرئيس 
الااذي حااارت البر ااة في أمريي مااا  لاااااااااااااااجعهااا على خو  
 مار معر ة الرئاساااااااةا وما الذي  منع ما دامت ثر ة مثله 

 و احبة حْور إعالمي بمثل حْوريا
ما نر د قوله هو أ  الرئيس ترامر أضاع على اللعر 

المأمولة وعا ااااااااامتها الرلسااااااااا يني فر اااااااااة أ  تقوم الدولة 
القد  اللااااااارقية في عهديي لكنه بما فعله لم يتصااااااارف بما 

ن الظن به من جانر أصراف إعتبرت التحادث  ساااااااااااس يؤ د حا
معااه داخاال البياات األبيض وخااارجااه أنااه تحااادث مع رجاال 
دولااة فااإذا بااه  مااار  التعاااصي في قْااااااااااااااااا ااا ذات أهميااة 

من  تار خية ودينية  رجل أعما  وهو بذلك إنتهى مبغوضا  
أكثر ااة دو  العااالما وعناادمااا يرفض الجاااناار الرلسااااااااااااااا يني 
إستببا  نائر رئيس الوال ات المتحدة وال  حبذ الرلس ينيو  
شاااعبا  وسااال ة وصنية دور الوال ات المتحدة  وساااين ما دام 
هذا الموقد الذي إتخذي الرئيس ترامر ال يتبد ي فهذا في 

ثر ة حد ذاته يؤ د أ  الرلسااااااااااا يني  قْاااااااااااية في حما ة أك
دو  الااعااااااااالاام وأ  الاا اارف األمااياار ااي الااااااااذي أراد عااز  
به بقرار إعتبار القد  عا اامة  الرلساا يني وإلى درجة شاا س
إلسااااارائيل وعلى أساااااا  أ  مصاااااادرة القد  تاساااااقن تلقائيا  

لام الدولةي هو المعزو ااا    خرا حتى إشعارحا
 2018)كانون الثاني(  يناير 61 -« الشرق األوسط»صحيفة  

   

 الوديعة.. وِمنَّا الباليستي ومشتقاته منكم
لو أ  النوا اااا اإليرانياااة  اااانااات صيباااة بماااا  كري تجااااي 
إخواننااااااا اليمنيين بصااااااااااااااارف النظر عن تنوعهم وتحزبهم 

الثااانيااة من  على الود عااة المليااار ااةووالءاتهمي لكاااناات ردا  
جانر المملكة العربية الساااااااااعود ة لليمني وضاااااااااعت بدورها 

تقو  ألهااااال اليمن  قليال  لكيكثر ود عاااااة ملياااااار اااااة برقم أ
المبتلين  مااا  خر ن باادورهااا وتاادخالتهااا مااا معناااي إذا  ااا  
ه بوضااااااع ود عة بملياريس  الملك ساااااالما  بن عبد العز ز وج 
دوالر لكم  ا شعر اليمن فإ  المرشد علي خامنئي سيوجه 
بوضااااااع ود عة ببيمة مليار سن ونصااااااد المليار دوالرا مثل 

َر  في حا   انت النوا ا صيِ بة هذا التصااااااااااااااارف هو المرت
م اإليرانيا لكن الاذي  كس بماا  كريي  اااااااااااااااادوري عن أهال الحا
فاااجااأنااا  مااا أخواننااا في اليمن هو أ  رد الرعاال على هااذي 
رمة الساااااااالمانية  ا  إرسااااااااا   ااااااااارو  باليسااااااااتي على  المكس
نجرا  من المؤ ااد أنااه إحااد  هاادا اااهااا إلى اليمنيينا ومن 

عل اللر ر الذي يتكرر هو الواضح أ  الغر  من هذا الر
عدم إنلااااراح الصاااادر اليمني بالود عة المليار ةي وبحيا ال 
 كو  حديا النا  عنها و يس أنها ساااااااااتدعم النقد اليمني 
فال ينهاار وتتمكن الحكومة اليمنياة من إ اااااااااااااااادار ميزانياة 

مليااار دوالري وهي األاولى  3.8بقينااة  2018الاادورة للعااام 
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الث سااااانوات نتيجة اإلنقالب للحكومة بدقة اللااااارةية منذ ث
الحوثي على اللرةية ووقوع  نعاء في الببْة الحوثيةا 
كما أنه ساااااااااااياقوي من عز مة اليمني فال ينهار اإلقتصااااااااااااد 

 العام للدولة المل ورة أمام المتالعبين بأقداريا
أهميااااة الود عااااة المليااااار ااااة لليمن أنهااااا تتم في ظروف 

عود ةي فالزمن مالية محساااااااوبة بدقة من جانر البيادة السااااااا
هو زمن الترشاااااااااايد الذي أوجر إتخاذ قرارات إلعادة النظر 
في ماااااا هو من نتااااااه زمن ال ررة التي أدخااااال الخرض 
الصاااااااااااااادم في إساااااااااااااعار النرن تعديالت جذر ة على أجواء 
البحبوحة التي نلااأت عنهاا ولكن مقتْاايات الواجر تجاي 
أوضاااااااااااع  مكن أ  تتصاااااااااادع  ما الحا  في اليمن ترر  

 إنقاذ ما  مكن إنقاذيااألخذ ب
ومثل هذا األمر حدث من قبل مع لبنا  عندما  ادت 
عملته تقترب من شااااارير اإلنهيار وجاءت الود عة المليار ة 
هي األاخر  من جانر المملكة تبدد مخاوف وتلاااااااااااااااد من 
العْااااااااد اللبناني لكي يبقى على التماسااااااااك الذي  صااااااااو  

و ذلك وحدتها و ا  من شاااااااااااااااأ  التعامل المنزي عن الكيد 
 اااااو  اللساااااا  إلى مراعاة جانر التأدب في التخاصر أ  
تحقق الود عااااااة للبنااااااا  مااااااا يت لع إليااااااه المواصنو  وهو 
اإلساااااااااااااااتقرار الاااذي في ظلاااه  اااأخاااذ اإلزدخاااار صر قاااه إلى 
األساااااااواق والمجتمعات والنموا لكن مع األساااااااد لم  حدث 
المااأمو ا فقااد  ااا  التعاااماال من جاااناار أاولي التحزب على 

لبنااا  مع معنى الود عااة والنخوة التي إرتب اات أنواعااه في 
بجوهرهاي على  ير ما تستوجبه األ و ا فال رف الوداع 
لم  رعل ذلك من أجل إصراءات تصااااااااااااااادر من هنا وهناو 
و كو  اإلصراء منوقص الصااااااااادق والعرو ةي وإنما من أجل 
مسااااعدة لبنا  على أ  يبقى متماساااكا  و بني نرساااه ضااامن 

ذلك أ  تكو  المرجعيات فيه  األ اااااااااااو ا وما هو أهم من
على درجااة من الحصاااااااااااااااااافااة فال  قااا  من الكالم مااا هو 
مسااااايءي وال  كو  الرد على التحية التي جاءت في شاااااكل 
ود عة باإلسااااااءةا وإلى ذلك ال تتم إساااااتعما  سااااايء الكالم 
على أنه وسيلة ضغني فالود عة لم تأِت برعل ضغن لكي 

من جاااانااار أ  تتجااادد بمثلاااها لقاااد جااااءت الود عاااة  نجااادة 
يتصااااااد إلى جانر اإلقتدار بخا اااااايات لمصاااااالحة الوصن 
الصغير مثل الود والخير وتنبية سمائه السياسية من  ثرة 

 اللوائرا
نا ما قيل من الكالم المسااااايء في  ونحن لو إساااااتحْااااارس
نا أ   حق المملكة صوا  أشاااااااااااااااهر تلت الود عة للبنا  لوجدس

ي جولااة  الم سااااااااااااااايء واحاادة تكري إلعااادة نظر جااذر ااة ف

موقد المملكاة من لبناا  بماا في ذلاك ماا  خص الود عاةا 
لكن الحدب بقي في مكانه لد  نرس الملك سااااااااااااااالما  بن 
عبد العز ز ليراجأ في ضاااااااااوء ذلك بأ  للبالساااااااااتي اإليراني 
ملاااااااااااااتقات من بينها سااااااااااااايء الكالم أحيانا  واإلفتراء معظم 

 األحيا ا
وحدها مصر  انت في موضوع الود عة حر صة على 

مع مالحظاة أ  ظروف لبناا  عنادماا أخاذت  األ اااااااااااااااو ي
الود عة المليار ة صر قها إلى المصاارف المر زي فيه  انت 
أكثر تعقيدا  وتسااتوجر منه اتصاارف بما تقتْاايه األ ااو  
لقا وبينما مصر الدولة  انت دائما  ضمن قاعدة  و رم الخا
ِحرسظ الجميااال التي من دو  صلااار أو  ثرة إلحااااحي فاااإ  

ختل اة إنتهى في َتعاامالاه مع الود عاة مثال لبناا  الادولاة الم
الذي يتقنو  األلعاب البهلوانية فإنحسااااااارت الثقة به و ادت 

 تغادريا
ما نر د قوله فيما الود عة السااالمانية حاضااارة أمامنا في 
الملاااااااااااااااهد اليمني العا اااااااااااااااد هو أ  اليمن ال  حتاه إلى 
الباليساااااااااتي تأتيه  اااااااااوار خه بساااااااااخاء و أنما هي معونات 

بساااااااة وأدو ة يرميه بها المرشاااااااد خامنئي و رفدها  ذائية وأل
للعا ااااااااااااامة واإليرانية بخبراء من إيرا  أو من الْااااااااااااااحية 

اللبناااانياااة بيروت ا و تم تااادر ااار هؤالء على فنو  اإلياااذاء 
و يس أ  الصااااااارو  الواحد  جر أ   حقق أكبر خسااااااارةا 
ولكن هذي الصاااااااااااااااوار   تتحكم و رتد األذ  على م لقيهاي 

ليهاي وباااااااااااااااااأنواع شااتى من األذ ي كما على مرسااليها  وملااغِ 
ومنه على سبيل المثا  ال الحصر تلك اإلنتراضة النوةية 
والعرو ة التي عمت مناصق  ثيؤة في إيرا ي ورساااااااااامت في 
الملاااااااااااااااهاد اإليراني مالمح من الصاااااااااااااااادماة لم  جاد النظاام 
تلخيصا  لها  ير القو  إ  وراءها جماعات مؤ دة للرئيس 

ام  حساايني وهو تلااخيص يثير الكثير العراقي األساابق  ااد 
من اإلسااااااااااااااتغرابي إذ أ  الرجل في ذمة هللا ملاااااااااااااانوقا  في 
مهرجا  تصااااااااااااريته بإشااااااااااااراف بر مر األمير ي وحْااااااااااااور 
ضااااااااااايوف عراقيين مختار ن ينتمو  إلى رموز من الزعماء 
الساااياسااايين والدينيين اإليرانيي الهو  أبرزهم نوري المالكي 

ضااااااح أ  الغر  من رئيس الحكومة العراقية السااااااابقا ووا
امية» لهذا اإلتهام  هو تذ ير اإليرانيين  «جماعات  اااااااااااد 

ام بإيرا  خال  حربه مع   «  ة هللا الخميني»بما فعله  ااااد 
والقو  لهم ما معناي إ  الساااد المنيع لعدم تكرار ذلك الرعل 
هو التمسااااااااااااك بالنظام الذي  قودي المرشااااااااااااد خامنئي وليس 

ا أ  هذا التصاااااانيس لمن اإلنتراضااااااة عليه بأمل تغييريا  م
 قد وراء اإلض رابات هو أ ْا  رسالة إلى العراقيين بأ  
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يزدادوا إرتباااااصااااا  بااااالثورة اإليرانيااااة أل  زوالهااااا  عني عودة 
امية إلى العراقا وهذي  لها  لمات وتهيؤات لعدم  الصاااااااااااااااد 
اإلعتراف بصاااااااااااااااوابية ومْاااااااااااااااامين الهتافات التي أصلقها 

ل بكل المتظاهرو  و يس أ  الصاااااااااارو  ا لبا ساااااااااتي يرساااااااااَ
عنا ة إلى الحوثيين في اليمن و ارساال إليهم السااالح والما  
أ ْاااااااااااااااا ي إنما  كو  ذلك على حسااااااااااااااااب م البهم الملحة 
والمؤجلة في إسااااتمرار وذلك على أسااااا  ال  ااااوت  جر 
أ   علو على  ااااااوت التحرل بالمملكة العربية السااااااعود ة 

اليسااااااااااااتي عن صر ق اليمن ومن دو  أ  تاتهم إيرا  بأ  الب
 إن لق من أر  إيرانيةا

وفي إنتظار أ  نسااامع ذات يوم أ  المرونة بدأت تحل 
م اإليراني وأ  ساااااارينة تحمل  كس محل الصااااااَلد لد  أهل الحا
الغاااذاء والااادواء والمالبس شااااااااااااااابيهاااة باااالحمالت اإل ااااثياااة 
المسااتدامة من جانر الملك ساالما  بن عبد العز زي فر ت 

ي الحمولاة أسااااااااااااااالحاة حمولتهاا في مرفاأ  مني وليس في هاذ
وذخائر وقنابلي تبقى إيرا  على إيرا  على إيذائها لللعر 
اليمني  ما إيذائها لللاااااعر الساااااوري وثالثة أرباع اللاااااعر 
اللبناني ناهيك بمعظم اللااااااااااااااعر العراقيا واألكرم لها صي 
َلد واإليذاء وعدم التباهي بأنها قادرة على   ااااااااارحة الصاااااااااَ

ةا وإذا  انت حر صة إ صا  الباليستي إلى أجواء السعود 
على شااااااااعر اليمن فلتْااااااااع ود عة مليار ة في المصاااااااارف 
المر زي تز د عن الود عة المليار ة السالمانية بد  إساتثمار 
هوا ة اإليذاء من خال  لعبة الباليسااتي وملااتقاتها ولنمام 

َلد »علي بن أبي صالر رضااااااااااي هللا عنه القو   راب   ااااااااااا
 ا«أد   إلى َتَلد

 2018)كانون الثاني(  يناير 22 -« وسطالشرق األ»صحيفة 

   

 في ميزان قمتْين« الفيتو»ذات أميركا 
الرلس يني حالة عالقة ما دام ال َرف  ضوعالمو  سيبقى

المؤمل أ   كو  الوساااااااااااين الراعل يتعامل مع الموضاااااااااااوع 
منحازا  إلى صرف ضاااااااد صرفي وما دام هذا ال رف  محو 

أ  قاله في حْاااااااااااااااور اإلسااااااااااااااارائيلي الكالم الذي سااااااااااااااابق 
 للرلس يني مباشرة أو إ حاء ا

ال رف الراعل الذي نعنيه هو اإلدارة األمير ية عموما  
واإلدارة الحاااالياااة بوجاااه خااااصا وهاااذا ال رف يتعاااامااال مع 

الموضوع الرلس يني بأسلوب المنحاز إلى إسرائيل متسلحا  
التي تبدو في معظم إسااتعماالتها أنها  من  «الريتو»بورقة 

لى  اااااحر حقي ودليلنا على ذلك أ    لق الر اااااص ع
َمن  مثاااال اإلدارة في األمم المتحاااادة وأحاااادث هؤالء نيكي 

لمصاااالحة ملااااروع  «الريتو»هايلي لم  سااااتعملوا لمرة واحدة 
قرار متواز   حقق التساااااو ة التي تع ي الرلسااااا يني جزئية 

 «الريتو»من حقوقه التي تصااااادرها إساااارائيل الم مئنة إلى 
إساااااااتيالدي  ا  من أجل إبقاء الكيا  الذي يبدو  ما لو أ  

نهما  اإلساااارائيلي في ِحرسظ البيت األبيض والكونغر  و ااااوس
وإبعاد أي تساااو ة ساااياساااية ال يرتْااايها اإلسااارائيليا ونقو  
ذلك على أسااااااااااااا  أ  إساااااااااااارائيل المعتد ة  انت في مأمن 

حقا   «الريتو» بالمساااااااءلة على مد  عقود ساااااانوات األخذ 
ا مسيحية وأمير اا بر  انيا ا تمتلكه خمس دو  ثالث منه

فرنسا  باتت أربعا  بعد تحو   روسيا من اإللحاد المار سي 
في زمن اإلتحاد الساااااوفياتي إلى أرثوذ سااااايتها العر قةا أما 

فإنها الصااااااين التي ما زالت في  «الريتوات»خامسااااااة تمل ك 
حالة إنتقا  روحاني من المار ساااااااااااااااية الملحدة إلى مذهبها 

 «الريتو»د في ماااا نقولاااه حو  حماااا اااة الااادنيويا ونساااااااااااااااتنااا
ر  « الريتو»األمير ي إلسااارائيل إلى أ  العم ساااام منذ حصاااس

مرة نالت إسرائيل المعتد ة  77للدو  الخمس إستعمله  حقا  
مرةا وهناااا  صااااااااااااااابح عااادم تمثيااال العاااالم  36دائماااا  منهاااا 

حجة واهية بذر عة  «الريتو»اإلسااااااااالمي في مجموعة دو  
إماا  ير مساااااااااااااااتقلاة أو محكوماة أ   ال هاذي الادو   اانات 

بصااايغة اإلنتداب وال تمتلك بالتالي عْاااو ة األمم المتحدة 
ثم بعد تثبيتها  منظمة جامعةا  «عصاااابة» کعند إنلااااائها 

وهذا  جيز لنا اإلفترا  أنه لو  ا  للعالم اإلسااااااااالمي َمن 
وليس َمن ينوب  «الريتو» مثلاااه في ناااادي دو  مجموعاااة 
  هذا سااااااااااااااايلاااااااااااااااكل حالة عنه بإدعاء الحرص عليهي لكا

تصاااااااااحيح للساااااااااالح المجاز ظلما  لَمن  ساااااااااتعمله وهي هنا 
ه رئيساااااااااااااها  أمير اي وبين ظروف وأاخر  روسااااااااااااايا التي وج 

ضااد أي ملااروع تسااو ة متوازنة  «الريتو»بوتين بإسااتعما  
 لألزمة السور ةا

حتى ال  لم  صدر عن الدو  اإلسالمية عربا  وعجما  
ي المجموعة حق موقد حاسااااااااااااااام في شاااااااااااااااأ  أ  تكو  لهذ

كل ما  صاااادر في مناساااابات ا «دو  الريتو»إضااااافتها إلى 
هو م ااااالبااااات خجولااااةي مع أ  التااااأماااال في واقع الوجود 
اإلساااااااالمي في القارتيسن اإلفر بية واألسااااااايو ة  عكس حبيقة 
أساسية وهي أ  هذي الدو  تروق من حيا العدد والسكا  

خذ في ومع األا «الريتو»بكثير الدو  الخمس التي تحتكر 
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لم يبَن على  «الريتو» باإلعتبار أ  إسترراد الدو  الخمس 
أسااااا  ديني وإنما على أسااااا  العظمة وما أفرزته الحرب 
العااالميااة الثااانيااة عاادا الوال ااات المتحاادة من خرائن جاادياادة 
لكيانات  ثيرةي إال  أ  تبد   األحوا  وإكتسااااااااااااااب  ل الدو  

و  عند مناقلاااة اإلساااالمية حق اإلساااتقال   جيز لها أ  تك
األوضاااااااااع العالقة وهي في معظمها تخصااااااااهاي قادرة على 
التااأثير والْاااااااااااااااغنا ومثاال هااذا األمر يتم من خال  صرسح 
ملاااااااااااروع قرار تتخذي القمتا  العربية التي نحن على موعد 

 2018 ذار  ̸مع إنعقادها الدوري في الر ا  أواخر مار 
تصاااااو ت والقمة اإلساااااالمية المقبلة وصرسح الملاااااروع على ال

في األمم المتحااااادةا وهناااااا إماااااا القبو  من حياااااا المبااااادأ 
بعْاااااااااااااااو ااة سااااااااااااااااادسااااااااااااااااة هي التي تمثاال األمتيسن العربيااة 
واإلسااااااااالميةي وإما إعادة  اااااااايغة رفسض من الدو  الخمس 
برمتها أو إنقساااااااااااااااام في هذي المجموعة بمعنى أ  دولة أو 
يا المبدأ  إثنتيسن أو ثالثا  تحبذ فيما ترفض أمير ا وروسااااااااااااااا

رصيال ا واإلنقسام في هذي الحا   لكل خلخلة في جملة وت
فْاااااااااال  عن أنه يؤ د أمرا  بالغ األهمية  «الريتو»مجموعة 

وهو أ  أمير ا ال تر د حال  موضوةيا  للموضوع الرلس يني 
ت لق ر ااا ااة على أي  اايغة  «الريتو»وأنها بإسااتعما  

 حل متوازنةا
هنا نساااااتحْااااار ما حدث على مد  السااااانة األاولى من 

نر إدارة الرئيس ترمر الذي عل ق الجانر الرلساااااااااااا يني جا
ضاااااانا أ  الرئيس ترمر ساااااايراجىء  عليها  ماال   ثيرةي وإفترس

اإلمير ية التي  -األمتيسن وبالذات بعد القمة اإلساااااااااااااااالمية 
إستْافها الملك سلما  بن عبد العز ز في الر ا  يوميس 

و انت في جوهرها من أجل  2017أ ار  ̸مايو  21و 20
و ة متوازنة للموضااااااوع الرلساااااا ينيي بحيا  عزم ترمر تساااااا

و تو ل و أتي بما لم  ست عه األوائل السابقو  من راساء 
اإلسااارائيلي مع بدء  –أمير ا المتورصة في الصاااراع العربي 

وال اااة الرئيس هااااري تروماااا ا  لكن ترمااار وظ رهاااا لترميم 
شاااااااااااااااأنه الذي ما زا  على المحك دافعا  بالساااااااااااااااعي الدولي 

إلى  «الساااااااااااااااالم العربية مبادرة» لاز  المحبذ عموما  المتو 
التبعثر خاذال  خ وات فلسااااااااااااااا ينية تمت في إتجاي إدارته 
فجي رها لمصاااااالحة إساااااارائيلا وفي تلك الخ وات أراد رئيس 
السااااااااااااااال اة الوصنياة إبالغ ترمار عنادماا إجتمعاا في البيات 
األبيض ماااا معنااااي إ  في إسااااااااااااااات ااااعتاااه إعتباااار الجاااانااار 

عيه لتحقيق تساااااااااااو ة ما دام  أخذ في الرلسااااااااااا يني مع سااااااااااا
اإلعتبار مبادرة الساااااالم العربيةا لكن ترمر على ما  جوز 
اإلفترا  إساااااااتدره الرئيس الرلسااااااا يني بالكالم المعساااااااو  

وفعل ذلك فيما  ا  تراهم ضمنا  مع نتنياهو على موضوع 
القد ا وعندما أعلن ترمر قراري المساااااتهَجن بنقل السااااارارة 

  وإساااااااااااااااتباق ذلك بإ الق مكتر بعثة األمير ية إلى القد
منظمة التحر ر في واشااااااااااااااان ن وق سع المسااااااااااااااااعدات عن 
ر ما  ا  قاله له ترمر قبل إعال   الساال ة الرلساا ينية تذ  
قراري المسااااااااتهَجن عبسر مكالمة هاتفية إلبال ه أنه ساااااااايعلن 
موافقته المرجأة من الراسااااااااء الساااااااابقين رئيساااااااا  بعد رئيس 

ل مقر السااارارة ا ألمير ية إلى القد ا و انت ةبارة حو  نقس
م »ترمر هيا ل الساااارارة إلى القد  لكنني سااااأقدِ  سااااأعلن نقس

ولمجرد أ  ساااأ  الرئيس ا «لك شااايئا  تار خيا   ير مسااابوق 
محمود ةباااا  عن هاااذا اللااااااااااااااايء التاااار خي أقرااال ترمااار 
ساااااااااااماعة الهاتد تار ا  الرئيس الرلسااااااااااا يني  َمن وقع في 

و ثم تحو   إلى رئيس ملدو  رس غ الكبر اءي األمر الذي دفع شااِ
بااه إلى حااذسف دور ترماار من ملد األزمااة  وسااااااااااااااايني ثم 
كرافض إسااتببا  نائر الرئيس األمير ي خال  جولته التي 
شااااااملت مصاااااار واألرد  وإساااااارائيلي وهو بإنرعاله هذا جعل 
إساااااارائيل تق د المز د من اللااااااجرة األمير ية المثمرة ومن 

ك شاااايئا ي ذلك أنه دو  أ   عني  اااااحبها الرئيس ترمر ذل
مع إسرائيل من دو  أي تحرظات وال  كترث بَمن  عتر  
على ذلاااكاا وباااالاااذات إذا  اااا  المعتر  الرئيس محمود 
ةبا  لكن إذا أتاي هذي المرة من القمة العربية بعد شهر سن 
في الر ااا  ثم بعااد ذلااك من القمااة اإلساااااااااااااااالميااة المقبلااة 

 2002 مار  28وبروحية قمة بيروت التي شاااااااااااهدت يوم 
العهد الساااااااااااااااعودي زمنذاو والملك عبدهللا بن عبد العز ز  ي والتي أثمرت حكمة ولي  «مبادرة السااااااااااااااالم العربية»والدة 

المترئس وفاااد المملكاااة تبنِ ي القماااة المباااادرةي ماااا ال يرتااااح 
لساااااماعهي فإنه ال بد سااااايعيد النظر في حا  الحرص على 

 يني أ  يوا ااااااال في سااااااانته الثانية إزاء الموضاااااااوع الرلسااااااا
نبيض ماااا فعلاااه في أواخر الساااااااااااااااناااة األاولى فناااأ  العرب 
والمسلمو  عنهي  ل صرف بأسلوب خاص به في موضوع 
لنااااااااأيا وإعااااااااادة النظر تكو  في ت عيم المجموعاااااااة  ا
اإلساااااااااااتلاااااااااااار ة له بعقالء بعيدين عن اإللتزام بالملاااااااااااروع 
اإلساااااااااااارائيلي للتسااااااااااااو ة صارحين على الرئيس تهيؤات مثل 

 لااامل  زة وسااايناء و تم تمو لهي أو إنلااااء  يا  فلسااا يني 
و  باااألحر  رشاااااااااااااااوتااهي بااأموا  عربيااة ب بيعااة الحااا ي وترس

دته»القد  إلى ما بعد ترمر الذي  حكومة نتنياهو  «خلس
بمح ة ق ار ساار ع قرب حائن المبكىي و أنما المقدسااات 

 سائبة  ما بعض األوصا  المستباحةا
 قد  كو  من المناساااااااااااااار في هذا اللااااااااااااااأ  لرست إنتباي 
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الرئيس ترمر إلى را ة للملك المؤساااااس عبد العز ز رحمة 
هللا عليااه من نوع مااا قاال ود  وتجمع بين نصااااااااااااااايحااة من 
 ااااااديق وتحذير من العواقرا وقد وردت الرا ة في مذ رة 

بعا بها الملك إلى  1945 ذار  ̸مار   10تحمل تار   
لمااااااا دخاااااال »الرئيس فرانكلين روزفلاااااات وبااااااالنص التيا 

 ين لم  كن عدد اليهود يز د على ثمانين البر  انيو  فلسااااا
ألرا ي  انوا  عيلاااو  في ر د وهناء ورخاء مع ساااكا  البالد 
األ ااااااااليين من العربي ولذلك فاليهود لم  كونوا إال  دخالء 
على فلس ين في حاقر متررقة من الزمني ثم أاخرجوا منها 
لصااااااااهيونية في فلساااااااا يني ال تعني خ را  يهدد مساااااااااعدة امنذ أكثر من ألريس سنةاا وإنا نوضح بصراحة ووضوح أ  
فلسااااااااااااااا ين وحااادهااااي بااال إناااه خ ر يهااادد ساااااااااااااااااائر البالد 

 ا«العربيةااا
ونر  أ  الرئيس المبتهج بالتغر د وشااااااتى التو اااااايرات 

والتعامل مع قْااية تخص فلساا ين  «األفارقة حثالة»مثل 
كجزء  خص األمتيسن وليس الرلس ينيين أو اليهود وحدهمي 

عن في هاااذي الرا اااة الحكيماااة للملاااك عباااد  حتااااه إلى التم
العز ز التي  سااااااااير في هديها الملوو األبناء ومن دو  أ  
تثنيهم عن ذلك خصاااااااااااااااو اااااااااااااااية العالقة مع أمير ا  دولة 
عظمىا أما في التعاصي مع الموضااااااوع الرلساااااا يني فإنها 
منحازة إلى  يا  شااااار ري والمنحاز ال  ع يه اإلنحياز حق 

ا وهللا اللااااااااااهد على ساااااااااوء ممارساااااااااة دور الوساااااااااين النز ه
 التعاصي من جانبه ومن الحاشية المتصهينةا

 2018( 2ك) يناير 29 بتاريخ« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

 الجار للجار.. ول ْو جار
 سااااااتحْاااااار المرء مواصنا  من أبناء األمة  ا  أو  اتبا  
مثل حالي وهو يتأمل في الملاااااااااااااااهد المتعدد الحلقات منذ 

المؤتمر »يع في الكو ت التي إسااااااااتْااااااااافت بْااااااااعة أساااااااااب
من الذاكرة المثل اللاااااااااااااعبي  «الدولي إلعادة إعمار العراق

َيغ متنوعة  ا «الجار للجاراا وَلوس جار»الذي  قا  في  ااااااااِ
كما  ساااتحْااار في الوقت نرساااه قو  البحتري أحد  واكر 

إذا إحتربت يوما  فساااالت »اللاااعر في الزمن العربي الغابر 
 ا« القربى فراضت دموعهادمااهااا تذ  رتِ 

لو أ  دولة الكو ت ساااااااااااااااتابقي  ااااااااااااااارحة ما حدث يوم 

مرتوحةي لما  انت وهي  1990 ب  ̸أ سااااااا س 2الخميس 
تر  أي حا  هو عليها العراق و يس أ  الدمار أتى على 
مناصق ومؤسااااسااااات وبات العند والصااااراعات واإلنرجارات 

ى تقد م والرقر يدفع ببالد الرافديسن إلى المجهو ي بادرت إل
ماااااا من دوافع األخوة تقاااااد ماااااهي ومن خال  لرتاااااة تراعي 
ملاااااااعر عنروا  الجار المبتلى بكل أنواع األذ  يلحق بها 
وما نقصااااااااااااادي باللرتة ليس تقد م نجدة مالية وإنما أ   كو  
أمير الدولة اللاااي   اااباح األحمد مْااايس الدولة المقتدرة 

ة إعمار التي برعل التكاتد والمسااااهمة المالية تصااابح إعاد
العراق أقل  ااااااااعوبةي أو فلنقل إسااااااااتحالةي فال يبقى الر ام 
في أكثر من من قة على ما بات عليه البنيا ي وال يتزايد 
اد الذي  ساااااجل  عدد الذين ال مدار  لهمي  ما يتوقد العد 
على مدار السااااااااعة عدد الرقراء من الكبار والصاااااااغاري وال 

 ما ال   عود  اااوت اإلنقساااامات  علو على  اااوت التوحد
 عود هنااالااك َمن ير  أ  اإلنرصااااااااااااااااا  هو السااااااااااااااابياال إلى 
اإلساااااااتقرار على نحو ما  اد  حصااااااال لو  اتر لنساااااااترتاء 

دي يوم اإلثنين   أيلو  أ   كتمل فصوال ا ̸سبتمبر 25الكارس
واألهمية التي تكتسااااابها اإلساااااتْاااااافة أ  لدولة الكو ت 
حْورا   احسر له حساب في أوساط أاولي اإلقتدار المالي 
الخليجي والدوليا وما نقصااااااااادي بذلك أنه لو جر  اإلنعقاد 
في دولة ال تملك موا اااااااااااااارات دولة الكو ت لكا  المؤتمر 
لن يثمر على النحو المأمو  وربما قد ال ينعقدي فْاااااااااااااااال  
عن أ  المجتمع الدولي والخليجي سااااااااااااااايأخذ في اإلعتبار 
مسااااااااااألة صي الكو ت  اااااااااارحة إقتراف العراق  زوة إنتهت 

عيلهااا إرتاادت على الاادولااة التي  اااناات قباال يوم إلى أ  مرااا
تر  في الجار الكو تي  1990أ ساا س عام  25الخميس 

 أنه حاضر دائما  في ساعات اللدةا
والوقراااة الكو تياااة مع العراق لن تقتصااااااااااااااار على الرقم 
الملياري الذي ساايحققه مؤتمر المانحيني وهل سااتكو  هذي 

و ما نقرأي المليارات في مأمن من هجمات تتعر  لهاي وه
ه فيااه  في صيااات  الم لرئيس الحكومااة حياادر العبااادي نباا 
م من  من الرساااااااااااد المسااااااااااتلااااااااااريا فهنالك قبل المؤتمر تره 
جاااناار الكو اات للمتبقي من التعو ْااااااااااااااااات المترتبااة على 

 -1990العراق لتااادمير منلااااااااااااااااالت نر ياااة  و تياااة خال  
ا وعندما زار الرئيس العراقي فؤاد معصااااااوم الكو ت 1991
  الذي  ا  اإلقليم 2017ساااااابتمبر  25واإلثنين  يوموفي ال

دي  دي  عيش بهجة اإلساااااتقال  الذي يراي اللاااااعر الكارس الكارس
قر با  ونراي بعيدا ي أو فلنقل مساااتحيال ي فإنه ساااعى لد  أمير 
البالد اللااااااااي   ااااااااباح األحمد تخفيس وصأة التعو ْااااااااات 
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ر المتبقي منها للتساااااديد أربعة مليارات وساااااتمئة مليو  دوال
مليارا ا وما نعنيه بتخفيس  23من أ ااااااال المبلغ اإلجمالي 

الظروف الراهناااة والكثيرة  العراق نتيجاااةالوصاااأة هو إعرااااء 
 التعقيد من المبلغ المتبقيا

ملاااااااااااااااكلااة األمااة أ  ثالثااة أرباااع أق ااارهااا تحتاااه إلى 
نجداتي ودائع  انت هذي إعراء ديو  أو ودائع مليار ة أو 

على سااااااابيل المثا  ال الحصااااااار مؤتمرات مانحينا وأمامنا 
الحالة الساااااااااااااااور ة والحالة العراقية والحالة اليمنية والحالة 
الرلساااا ينية والحالة اللبنانيةا لكن الملااااكلة األساااااسااااية في 
هذي الحاالت هي في تغيير التعقل واإل اااااااااارار على عدم 
مداواة الواقع المتردي من خال  الترهم والتْاااااااااااااااحيةا وإلى 

مالية تلرح خزائن دو   ثيرة األمر ذلك نر  أ  األزمات ال
الذي  عني أ  مساااااااااااااااألة النجدات لن تتوفر في ما هو  ت 
من الساااااااااااااانينا وبالتالي فإ  المأمو  من ذوي اإلحتياجات 
الخاااا اااااااااااااااااةي أي الااادولاااة التي تعيش حاااالاااة من اإلعااااقاااة 
الحكومياااةي أ  تتنباااه إلى أ  مااا هو ال  على درجااة من 

 مساتقبال ا وما نقوله التجاوب مع م الري لن  كو  متيسارا  
نخص به لبنا  واليمن والعراق وفلساا يني إذ ربما في ظل 
الترهم ووقسد اإلحتراب والكد عن أساااااالير الرسااااااد المالي 
واإلفساااااد المبادئي تصاااا لح األمور نساااابيا  وال  عود الِحمسل 
ثقيال الوصاأة وإلى درجاة صلار النجادة من خال  ود عاة أو 

 مؤتمر مانحينا
ندما نسااااااااتحْاااااااار اإلسااااااااتْااااااااافة الكو تية و بقى أننا ع

للمانحين من أجل تصاااااااااااااااو ر أحوا  العراقي و حدث ذلك 
ر م ما علق في سااااااماء العالقات من  يوم سااااااوداء تر ت 
 ثارها على الملاعري نر  أ  مبدأ النجدة في ساعة اللدة 
ليس مساااااااتحَدثا  وأنه جزء من أدبيات أزما  مْااااااات ومنها 

ة العربية اإلساااااااتثنائية على سااااااابيل المثا  ما حدث في القم
  عندما صو  بعض 1967̸  9 1̸ - 8̸  29في الخرصوم و

القادة  رحة إساءات وقررواي وعلى القاعدة البحتر ة التي 
يلخصها بيت الِلعر الذي أوردناي م لع هذي المقالةي نجدة 

 ̸يونيو 5مصااااااااااااااار إلزالة  ثار العدوا  التي لحقت بها ويوم 
المملكة العربية الساااااعود ة    وذلك بقرار من1967حز را  

والمملكة الليبية ودولة الكو ت تقد م مبالغ سااااانو ة وبالجنيه 
د زمناااااذاوي وإلى حين إزالاااااة  ثاااااار  اإلساااااااااااااااترليني المعتماااااَ

مليونا  من الكو تا  35مليونا  من الساااااعود ةا  50العدوا و
 مليونا  من المملكة الليبية ا 30

 «جار الجار للجار ولو»وبذلك بقي المثل اللاااااااااااااااعبي 
من التراث الذي ال يندثر ومن جملة العقاقير التي تخرد 

المصااااااااااااااااائاار في حاااالت التوعااك المااالي واإلقتصااااااااااااااااادي 
 واإلجتماعي والمعيلي الصعبةا 

 2018)شباط(  فبراير 81 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 ما قْبل قمة الرياض وما بْعدها
ر   على وقسع التداةيات الناشاائة عن الباليسااتي والصااوا

األقل خ ورة وإضااااااااافة سااااااااالح الغاز إلى سااااااااائر أساااااااالحة 
التدمير للحجر والبلاااااااار على حد سااااااااواء واإلمعا  قصاااااااارا  
بساااااور ي الغوصة من الروساااااي والساااااوري على حد ساااااواءي 
و تم ذلاك تحات سااااااااااااااامع العاالم وبصاااااااااااااااريي جااءت الخ وة 
المتقدمة  ازا  ونر ا  في مصااااااااااااااار الموعودة مع وال ة ثانية 

 ذار  ̸مار  15الساااااايسااااااي يوم الجمعة للرئيس عبد الرتاح 
وفي لبنااااا  الااااذي  كاااااد العرن  ااااأتي على القلياااال  2018

المتبقي من الكثير من وجهه الحساااااااااااااااني تبعا في النرس 
ملاااااااااااااااااعر من ال مااأنينااة مااا لبثاات أ  باادأت تتراجع أمااام 
موجات من المراجلت  ير الساااارة والممارساااات الساااياساااية 

 النرو االتي تجعل القلق  عاود إستقراري في 
بدا ة اللااااااااااااااعور بال مأنينة من جانبي  واحد من أبناء 
األمة يتيح له قلمه التعبير عن إبتهاجه  ما عن مخاوفهي 
جاءت عندما أمعنت قراءة في العدد الصااااااادر يوم الجمعة 

التي هي  «األهرام»من  اااااااااااااااحيرااااة  2018 ̸فبراير  20
نااافااذتي عن أحوا  البلااد الااذي هو الوصن الثاااني لي على 

ربع قر  بحكم البلد العمل الصحافي وعلى مد  ربع  مد 
قر  بحكم ما في الذاكرة من مخزو  الذ ر ات التي إمتزه 
فيهاااا رونق العمااال الوصني باااالخ وات التي بااااتااات تحااات 
م أمر إعتبااارها  التراب في إنتظااار اللحظااة التي يتم حساااااااااااااااس
خ وة ثعلبيااة ذ يااة أم أنهااا مغااامرة من النوع الااذي إنتهى 

ساااابة التعجل فاقت ما  حتاجه  اااااحر القرار من إلى أ  ن
مراعاة لظروف األشااااقاء واللاااار اء وِمن تلاااااور  قي الرعل 

 المحاذير على أنواعهاا
 أربع  اااااااارحات «األهرام»في العدد الملااااااااار إليه من 

عن إفتتاح الرئيس الساااااااااايسااااااااااي حقل للغاز تحمل تساااااااااامية 
وهو ضمن سلسلة ملروعات بالغة ا «َظَهر«تبلير ة هي 

مية أنجزتسها السواعد المصر ة في السنوات األربع التي األه
هي الوال ااااة األولى للرئيس السااااااااااااااايسااااااااااااااايا وتريااااد األرقااااام 
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تم إنجاااااازي في فترة  «َظَهر»والمعلوماااااات أ  حقااااال الغااااااز
ساااانوات لنكتلااااافات  8و  6شااااهرا  مقابل بين  28قياسااااية 

المماثلةي ولم يتم صرسح اإلسااااااااااتكلاااااااااااف على مساااااااااااحة مئة 
إال  بعد ترميم الحدودا خالفا  لما هو حا ل  كيلومتر مربع

في لبنا  مع إساااااااارائيل وإسااااااااتوجر دخو  أمير ا على خن 
 ب  ̸أ سااااااا س  30الوسااااااااصةا وبين تحقيق الكلاااااااد يوم 

 ااانو  األو   ̸وباادء اإلنتاااه المبكر في د سااااااااااااااامبر 2015
الملروع باللراكة مع شر ة  تصل إستثمارات تنمية 2017

 16زت عند المزايدة العالمية إلى اإل  الية التي فا «ايني»
 350مليااار دوالرا أمااا اإلنتاااه فمن المتوقع أ  يرترع من 
 انو   ̸مليو  قدم مكعر  إنتاه مبكر بدءا  من د سااااااااااااااامبر

 2019مليار قدم مكعر يوميا  عام  2.7إلى  2017األو  
 2سااااايوفر لخز نة الدولة  «َظَهر»مما  عني إ  إنتاه حقل 

  من فاتورة إستيراد الغاز من الخارهامليونيس دوالر يوميا  
الهاادف من هااذا اإلنجاااز النوعي المماااثاال لتوأمااه قناااة 
السو س الجديدةي و الهما من معالم الوال ة األاولى للرئيس 
الساااايسااااي هو الحد من اإلسااااتيراد ثم التصاااادير الحقا ا لكن 
الذي يثير التسااالت هو أنه في الوقت الذي  ا  اإلبتهاه 

المتخم بكمياااات  «َظَهر»جااااتاااه إلنجااااز حقااال في أعلى در 
هائلة من الغازي  راجأ المرء مثل حالنا والمصاااااري ب بيعة 
الحا  بإقتحام بنيامين نتنياهو المتهم بأنواع من الرسااااااااااااااااد 
وبم البات شااااااعبية برحيل حكومته  حاو  درء الخ ر عن 
شااااااخصااااااه  رئيس للحكومة وبحيا ال  صاااااايبه ما أ اااااااب 

أو  رئيس حكومة في إسااااااااااااااارئيل  ايهود أولمرت الذي  ا 
يارمى في السجن من بينها أنه مرتشااا في وقت اإلبتهاه 

فبراير  19باإلنجااز المصاااااااااااااااري  قد نتنيااهو يوم اإلثنين 
متباهيا  بإتراقية وقعتسها مجموعة إسااااااااااااااارائيلية لل اقة تدعى 

المصااااااار ة مدتها علااااااار  «دولرنو »مع شااااااار ة  «ديليك»
دوالر من الغااز  ملياار 15سااااااااااااااانين لتصاااااااااااااااادير ماا قيمتاه 

إ  العقد الذي تم »ال بيعي و قو  نتنياهو المثقل بالرسااااااد 
ر الغاز إلى ا «تار خي وهكذا بعدما  انت مصاااااااااار تاصاااااااااادِ 

باتت ومن  «َظَهر»إسااااااارائيل وِمن قبل اإلكتلااااااااف الجديد 
 خال  شر ة خا ة تستورد الغاز من إسرائيلنن

ر ما يثلج الصاااادر حقل  تم  فإ  العقد الذي «َظَهر»بقدس
بين صرف مصااااااري و خر إساااااارائيلي يترو في النرس مرارة 
ما بعدها مرارة خصو ا  أ  إسرائيل تبيع الغاز والنرن من 
أر  فلس ين وبحرها و حدث ذلك في وقت  عاود الرئيس 
الرلساا يني محمود ةبا  صرسح القْااية المتعثرة من خال  
خ اب متقن الصاااااايا ة والمرردات والموضااااااوةية ألقاي يوم 

أمام أعْااااااااااااء مجلس  2018شاااااااااااباط  ̸فبراير  20ثاء الثال
األمن ولقي من الترحير واإلسااتحسااا  والتصااريق بإسااتثناء 
المتجهمة الوجه نيكي هالي مندوبة الوال ات المتحدة والقلة 
ر الموقد األمير ي إزاء الصااااااااااااراع  من السااااااااااااائر ن في ر س

اإلساارائيلي والموضااوع الرلساا يني بلااكل خاصا  -العربي
د وعندما   ر  ح الرئيس ةبا  خ ة متزنة تتْااااااااااااااامن عقس

مؤتمر دولي للساااااااااااااااالم ومن دو  أ  يتجاااوز  اال مااا هو 
متعاَرف ومصاااد ق عليه دوليا  لجهة احدود واإلحتال  وحق 
العودة و قترح تجمياااد قرار الرئيس ترامااار في موضاااااااااااااااوع 
ل السرارة األمير ية إنما من دو  أ  ينتقد القرار  القد  ونقس

مااار صاااارحاااا  فكرة القاااد  ماااديناااة و ااااااااااااااااااحباااه والرئيس ترا
 ير مسبوقة  يغتهي فمن  «فاتيكا »للد انات الثالث أي 

ال بيعي أ  يلقى خ ااابااه التصاااااااااااااااريق والترحياار  ونااه ال 
  الر الرئيس ترامر بإلغاء قرار إتخذي وهذا ما ال مجا  
لحصاااااااولهي وفي الوقت نرساااااااه ال  حره أ ا  من الدو  التي 

مع الوال ات المتحدةا  ما أ   عنيها أمر العالقة المسااااااتقرة 
روحية خ اب الرئيس ةبا  تجعل مسااااألة تيسااااير األمور 
أمام العْااااااااااااو ة الكاملة لرلساااااااااااا ين في األمم المتحدة أقل 
تحرظا  لد  دو   ثيرةا وبهذي العْاااااااااااو ة عند الحصاااااااااااو  
عليها ال  عود التعامل مع الموضوع الرلس يني مز جا  من 

الوقاااات نرسااااااااااااااااااهي وإنمااااا  الترهم القلياااال والتحرظ الكثير في
التعامل مع دولة  املة العْااااااااو ةا وال  سااااااااتبعد المرء بعد 
ذلك أ  تقرر المجموعة العربية في األمم المتحدة إختيار 
ع الذي ال  ملك  فلسااااا ين عْاااااوا  في مجلس األمن الموسااااا 

 وتقتصر العْو ة الدور ة فيه على سنتيسنا «الريتو»حق 
ا  مسااتجدة تندره خال ااة القو  إننا  عرب نعيش أحداث

في بند الحاالت ال ارئةي في الوقت الذي بدأ العد العكسي 
إلنعقاد القمة العربيةي الدور ة تساااااامية اإلسااااااتثنائية  ما هو 
المأمو  منها ما دامت مسااااااااااتْااااااااااافة في الر ا  وما دام 
الملك سلما  بن عبد العز ز ليس فقن يترأسها إنما يرعاها 

 ̸مار   10يوم الثالثاء  «ةخ بة البيع»هد ا  بما قاله في 
ا وفي تلااااااك الخ بااااااة قااااااا  خااااااادم الحرميسن 2015 ذار 

إ  المملكة ملتزمة على الدوام الدفاع المتوا ل »اللر ريسن 
عن القْاا ا العربية واإلساالمية في المحافل الدولية بلاتى 
الوساااااااائل وفي مقدمة ذلك تحقيق ما ساااااااعت وتساااااااعى إليه 

ر الرلساااااااا يني على المملكة دائما  من أ   حصاااااااال اللااااااااع
حقوقه الملااروعة وإقامة دولته المسااتقلة وعا اامتها القد  
اللاااااار سا  ما أننا سااااااائرو  إلى تحقيق التْااااااامن العربي 
واإلساالمي وتوحيد الصاروف لمواجهة المخاصر والتحد ات 



373 

 

 ا«المحدقة بهماااا
ومن باب التراا  وتعليق الما  ومبدئية سااااااااااااااالما  بن 

 اااااااراط مساااااااتبيمي نر  أ  أحوا  عبد العز ز الذي إلتزامه 
يوم إنعقاد القمة سااااااااااااتكو   2018مار   28األمة ما بعد 

بالتدره  اااااعودا  نحو األفْااااال والمأمو   ير ما قبل ذلك 
 اليوما

 وهللا الهادي إلى خير حا ا
 2018)شباط(  فبراير 21 بتاريخ« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

 ومجلس أمن ظالم ..جامعة ال حول لها

إعتدنا  عرب عندما  انت تصاااااااااااايبنا مصاااااااااااايبة و تعثر 
باط العاله لمداواتها وال  أخذ القرار الذي يتم التو ل نإست

إليااه في دورة عاااد ااة لمجلس الجااامعااة العربيااة صر قااه نحو 
 لها  لونكيل  التنريذي أ  نرمي هذي المؤساااااااااااااااساااااااااااااااة باللوم

الالذع من الكالم حو  عجزهاا وعلى مدة سااااااااااااااابعة أمناء 
 واحد فقن تونسي بقي الواقع على ما هو عليهامصر ين و 

نا بعد األوضااااااع العربية الناشااااائة عن الْاااااياع  إفترضاااااس
األو  لرلساااااا ين أ  الجامعة سااااااتنرِ ذ في عهد أمينها األو  
عبد الرحمن عزام باشاااااااااااا ما إتخذتسه الدو  األعْااااااااااااء في 
إجتماعات على مستو  الوزراء عاقدت في رحابها أو حتى 

 ة وإساااااتثنائية للقادة من ملوو وراسااااااء في إجتماعات عاد
وشاااااايو ا وعند إسااااااتحْااااااار ما قررتسه القمة العربية األولى 

نر  أ   1946أ ار  ̸مايو  29و 28في انلاااااااااااااااص يوميس 
الموضاااااوع الرلسااااا يني  ا  األهمي بل  جوز القو  إ  تلك 
القمة  انت من أجل فلس ين ردا  على الْياع األو  لهاي 

من خصااااوا فلساااا ين  بساااابعة قرارات بدليل أ  قادة ذلك الز 
شااااااااااابه حاسااااااااااامة مقابل إثنين  يندره مْااااااااااامونهما في بند 

إ  صرابلس الغرب قا سر عربي جدير بأ  »التمنيات وهما 
م فياااااه بنااااااء على  كس م الاااااذاتي وأ  يتعين الحا كس يتمتع باااااالحا

ضارورة العمل »و  «إساترتاء عام حر  جري في تلك البالد
اللااااااعوب العربية التي ال بكل الوسااااااائل الممكنة لمساااااااعدة 

م األجنبي لكي تنا  حر تها وإساااااااااااااااتقاللها  كس تزا  تحت الحا
وتبلغ أمانيها القومية بحيا تصاابح أعْاااء فع الة في أاساارة 

 ا«الجامعة العربية وفي منظمة األمم المتحدة
ببية القرارات الخا ااااة بالموضااااوع الرلساااا يني وعددها 

  «قْا ا القوميةقْية فلس ين قلر ال»سبعة تبدأ بإعتبار 
إ  الصااااااااهيونية خ ر داهم ليس لرلساااااااا ين وحدها بل »و 

إ  »و  «البالد العربيااة واللاااااااااااااااعوب اإلساااااااااااااااالميااة جميعااا  
اإلجحاف بحقوق عرب فلسااااااا ين عمل عدائي ضاااااااد دو  

ضااااااارورة مسااااااااعدة العرب فلسااااااا ين »و  «الجامعة العربية
بالما  أل را  الدعا ة وِحرسظ األراضااااااااي بيد العرب على 

ما تتبرع به  ل دولة سااااااااااااااانو ا  عن المبلغ الذي  أ  ال  قل
أقرت دو  األمم المتحدة دفسعه لمؤساااساااة اإلساااعاف الدولية 
  «وأونروا  أي بنسااااااااااااااابااة واحااد بااالمااائااة من الاادخاال القومي

نا أ  ندعم عرب فلس ين ونساعدهم بكل » بوتنتهي  أجمعس
الوساااااائل الممكنة إذا إساااااتمر الغزو الصاااااهيوني لرلسااااا ين 

وبين ا «ين إلى الدفاع عن أنرساااااهموإضااااا ر عرب فلسااااا 
بدا ة القرارات السبعة و خرها قرارا  برسم الوال ات المتحدة 
وبر  انيا  اااااادرا باإلجماع وبحرص شااااااديد وملااااااروط في 

على إسااااااتمرار الصااااااداقة والعالقات ال يِ بة »الوقت نرسااااااه 
وأما اللااااااااااااااارط فإلتزام الدولتيسن ا «بيننا وبين حكومتيهماااا

إ قاف »عروبة فلساا ين وهو  قبو  لحما ةالمبالحد األدنى 
الهجرة الصااااااااااهيونية إ قافا  تاما ي ومنسع تساااااااااار ب األراضااااااااااي 
العربية إلى األ ادي الصااهيونية بصااورة تامةي والعمل على 
تحقيق إساااااااتقال  فلسااااااا ين وتلاااااااكيل حكومة تْااااااامن فيها 
حقوق جميع سااااااكانها اللاااااارعيين بدو  ترر ق بين عنصاااااار 

 ا«ومذهر
نةا قرارات  ااااااااااااااادرت مع أاولى سااااااااااااااا 72هذا  ا  قبل 

مهمااات الجااامعااة العربيااة التي إختااار القااادة عبااد الرحمن 
عزام باشاااا  أمينا  عاما  لها وتالي عبد الخالق حساااونه باشااااي 
وِمن بعدهما بات َمن يتولى وزارة الخارجية المصاااااار ة عدا 
حالة إساااتثنائية صارئةي أمينا  عاما  للجامعة العربيةا وتوالى 

محمود ر ا  وعصااااااااااااااامت عبد المجيد على المنصااااااااااااااار 
وعمرو موساااااااااااااااى ونبيااال العربي وأحماااد أبو الغينا ولمرة 
واحدة شااغلت تونس المنصاار في شااخص اللاااذلي القليبي 
على مد  علااااااار سااااااانين بعد تعليق عْاااااااو ة مصااااااار في 
الجاااامعاااة نتيجاااة أ  الرئيس أنور الساااااااااااااااااادات إختاااار إبرام 

ري إتراقية ساااااااااااااالم مع إسااااااااااااارائيل وبما يتناقض مع الذي قر 
القادة في قمة انلااااااص وإشاااااترصوا إلساااااتمرار العالقة جيدة 
مع الوال ات المتحدة وبر  انيا عدم ممارسااااااااااة الدولتيسن في 

 موضوع فلس ين ما يتناقض مع ما قررويا
ت على تأسيس الجامعة العربية  َْ بعد شهر سن تكو  م
سبع وسبعو  سنةا وعلى مد  هذي السنوات التي عا لها 

يال البااء وهاا هو جيال األحرااد يواكار جيال األجاداد ثم ج
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شااااااااااايخوختهاي هنالك ما  لااااااااااابه اإلجماع على أ  الجامعة 
كيا  أشاابه بلااجرة عمالقة لكنها ال تثمر بدليل أ  الثوابت 
تتراجع إجتمااعا  بعاد إجتمااع وقماة بعاد قماة  ماا أ  القمة 
ع دولة عْاااو عن إلحاق األذ  بدولة أو  ال تقو  على ردس

الغر ر الذي ير د هيمنة على أي  شااااابيقة ولمصااااالحةدو  
دولة له موصىء قدم ساااياساااي أو مذهبي فيهاا بل ال تقو  
على فرس  عقوبااااة أو حتى األخااااذ بااااالتمني على َمن ال 
م بني قومه بالصاااااوار   برا  وجوا  وتدمير ما  يتوقد عن رجس
يتعمد تدميري من البنيا  على راو  النا  شااايوخا  ورجاال  

 هتدي و كد عن هذا اإليذاءا ونساء وأصراال ي أ  ي
رب قااائاال إ  ميثاااق الجااامعااة العربيااة ال  ملااك فرس  
عقوباات وأ  أقصاااااااااااااااى ماا  مكن أ  يتخاذي إجتمااع وزاري 
عادي أو مؤتمر قمة إساااااااااااااااتثنائي هو تعليق العالقات مع 
دولة عْااااااااااو خرجت على األ ااااااااااو  وتجاوزت بكثير في 
ممااارساااااااااااااااااتهااا مااا بااات األذ  فواجعا ومع ذلااك فااإ  عاادم 

متالو سل ة القرار الراعل لررس  العقاب الزاجر ال  عني إ
أ  تساااااااااااااااتمر األمور على ما هي عليه فال يتدخل الجمع 

م بكلالعربي في شااااخص أهل  كس المتيساااار من الوسااااائل  الحا
ع ساااااااااال ة في  موا اااااااااالة إرتكاب اإلثم بأعلى  دولة عنلردس

 قساوته في حق شعرا
نا أ   ما  حو  هنا نجد أنرسنا نتساء ا إذا نحن إفترضس

دو  عاله بقوة القرار يتم إتخاذي ضاااااااااااااااد سااااااااااااااال ة حاكمة 
ونعني هنا تحديدا   اللعريتقترف  ل أنواع األذ  في حق 

مؤسااااااااسااااااااة الجامعة العربيةي أنها منذ أ  تأسااااااااساااااااات  انت 
 عاصفية تتسااااااااااامدعاماتها مجرد تمنيات وتساااااااااااجيل مواقد 

من النخوة والقليل من القدرة على  تتسااااااااااااااام بالكثيربعبارات 
ل ة األمميةي ترج لي فما الذي  منع السا مة التمنيات إلى ِفعس

ضااااااااااااااااه بااالقوة إذا  التي تساااااااااااااااتحوذ على القرار الراااعاال وفرس
إساااتعصاااى الررس  بالحسااانىا ونعني بهذي السااال ة مجلس 
ه اإلحتكاااااري من جاااااناااار خمس دو  هي  األمن بلااااااااااااااابيااااس
الوال ات المتحدة وروساااااااااااايا والصااااااااااااين وبر  انيا وفرنسااااااااااااا 

 «الريتو»دام مااا  قوة لااه  لكن ال واللاااااااااااااااكلي الااذي لااه حو 
مساااااااااااااااتأَثرا  به من جانر الدو  الخمسا والالفت أنه حتى 

ع  «الريتو» ال  لم  اسااااااااااتعمل من أجل وقسد عدوا  أو ردس
ل ة حكومية جائرةا فالوال ات المتحدة تساااتعمله لْااارسب  ساااا
ع العدوا  اإلساااارائيلي مؤ دة بذلك أ   أي ملااااروع قرار لردس

دارة األمير ية وبالذات الحاليةي وحليرتها را ة ال رفيسنا اإل
اإلسااااااااااارائيلية وبالذات حكومة الراساااااااااااد في عيو  نصاااااااااااد 
اللااااااااااااااعر اليهودي على األقل بنيامين نتنياهوي واحدة وأ  

التبااااين هو في بعض المرردات ودليلناااا على ذلاااك تبااااهي 
ل السااااااااارارة األمير ية إلى القد   الرئيس ترامر في قراري نقس

من مواقد وإجراءات تتنااااقض تمااااماااا  مع وماااا تبع القرار 
ع أساااااااساااااااته قادة  الذي ير دي القادة العرب الحاليو  ووضااااااَ
الزمن العربي الغاابر في قماة انلاااااااااااااااص من خال  ةباارة في 
حالة األخذ من جانر الوال ات المتحدة وبر  انيا بما يتعار  

إ قاف الهجرة الصهيونية إ قافا  تاما ا منسع تسر ب األراضي »مع 
العربية إلى ا ادي الصااهيونية بصااورة تامةا العمل على تحقيق 
إسااااتقال  فلساااا ين وتلااااكيل حكومة تْاااامن فيها حقوق جميع 

 ا«سكانها اللرعيين بدو  ترر ق بين عنصر ومذهر
وبالمقابل تمار  روسااااااااايا إزاء أي ملاااااااااروع قرار لتساااااااااو ة 
الصااااااراع على سااااااور ا ما تمارسااااااه الوال ات المتحدةا بينما نجد 

من الناااادر  «الريتو»الثالث البااااقياااة التي تملاااك ورقاااة  الااادو 
إسااااااااااتعماله و ما لو أ  هذي الورقة هي مالك الدولتيسن اللتيسن إما 
ل  تلااار ا  في الظلم أل  ملااار ع القرارات التي  سااق انها تلااكِ 
إدانة جرمية لهماي وإما أ   ال  منهما وترامر األمير ي وبوتين 

تل والتدمير للاااااااااااعوب األمة الروساااااااااااي   ساااااااااااتعذبا  الظلم والق
 العربيةا

بعد ثالثة أرباع قر  من الالحو  وال قوة للجامعة العربياة 
بات لزاما  ترعيل دور لها إزاء الصااااراعات عندما تتراقم وتتحو  
إلى إحترابا وبعد الذي تمارساااااااااااااه الوال ات المتحدة وروسااااااااااااايا 

ت لقها  ل منهما وفسق  «الريتو»مساااااااااتندتين إلى ر اااااااااا اااااااااة 
 موضااوعييعلى أي حمامة سااالم  حققه ملااروع قرار  مبتغاها

بحيا أ  أي ملاااااااروع قرار  «الريتو»بات لزاما  تعديل سااااااال ة 
في مجلس األمن  صاااابح سااااار ا  ما دام لم تعارضااااه إثنتا  من 

وهاااذا إجراء د مقراصيا وباااذلاااك  اااأخاااذ الموقد  «الريتو»دو  
 العاد  مجرايا

الق بااا   وفي إنتظااار األخااذ بهااذي الصاااااااااااااايغااةي أو إذا قرر
الجائرا  إعادة نظر نوةية في را تهما للقْااااااااااااااا ا العربية فال 

ضد  ل ما  خص العربي  «الفيتو» ستعمل األمير ي ر ا ة 
  «الفيتو»وبالذات الرلساااا ينيي وال  سااااتعمل الروسااااي ر ااااا ااااة 

ضاااااااد أي قرار  ْاااااااع حدا  للنزسف الساااااااوريااا في إنتظار هذا 
بية أي سااااال ة قرار المأمو  حدوثه  صااااابح فقدا  الجامعة العر 

مساااألة من الْاااروري إساااتدراكها مساااتقبال ي تقصااايرا  مغرورا  إلى 
حين قياسااااا  بالظلم المتعَمد دائما  في حق شااااعر   الر بوصن 

 وشعر يت لع إلى َمن   رىء حرائق وصنها
 2018)شباط(  فبراير 27 بتاريخ« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 
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 عليها زائر المحروسة في عز الِحرص
في النرو  الناشئة عما  جري في  الجراح الكثيرةوسن 

بعض د اااار األمتيسن و يس أ  حاااالاااة ذبو  باااالغاااة الحااادة 
تعصااااااااااد بالمعنو اتي جاءت ز ارة ولي العهد السااااااااااعودي 
محمد بن سااالما  إلى مصااار تنلااار في الرْااااء الساااياساااي 
العربي عمومااااا  أجواء من ال مااااأنينااااة إلى أ  هنااااالااااك في 

ن الظن  األمة رجاال   ساااااااااااااس عاهدوا هللا على أ   كونوا عند حا
في سااعة اللادة تصاير هذا الوصني تلاد من إزري وتبادله 

 الوقرة بمثلها أو بأحسن منهاا
قااااد يبااااادو األمير محماااااد للبعض أ  إحاااااصتاااااه عااااابرة 
باألحوا  المصااااااار ة ماضااااااايا  وحاضااااااارا  وما بين الماضاااااااي 
م والحاضاار وهو إفترا  ناشااىء عن أنه في ساان شاابابية ل

 عا ااااااااااار أحوا  المحروساااااااااااة ومراحل الصاااااااااااعود والهبوط 
واإلنتكاساااااات واإلنجازات على أنواعهاا لكن هذا اإلفترا  
بعياااااد عن واقع حاااااا  التربياااااة الوصنياااااة والقومياااااة لألمير 
اللااااابي ذلك أ  التنلاااائة السااااياسااااية له إلى جانر إحاصته 
بالمسااااااااايرة الساااااااااعود ة بدءا  من الجد المؤساااااااااس الملك عبد 

مع الملوو األعمام الخمساااااااااة ساااااااااعود وفيصااااااااال العز ز ثم 
وخاااالاااد وفهاااد وعبااادهللا رحماااة هللا عليهمي بلغااات أوجهاااا مع 
الملك الوالد خادم الحرميسن اللااار ريسن أصا  هللا عمري وسااادد 
خ اي لتبقى د ار األمة م مئنة إلى أ  قاصرتها السااالمانية 
ستو لها إلى بر األما  فال تبقى منلغلة لمواجهة العبا 

الاااذي  ماااار  لعباااة إساااااااااااااااتنزاف القااادرات والثروات  الثوري 
ن اليدا  وبذلك  حقق العابثو  مبتغاهم في بسس

وإذا  ا  لكل من األعمام الراحلين أسااااااالوب تعبير عن 
ملاااااااااعرهم إزاء المحروسااااااااة وعن وقراتهم معها في مراحل 
تعيلاااااااااهاي إال  أ  الملااااااااااعر والوقرات  انت عموما  تع ي 

في إسااااااتمرار  انت عرو ةا مصاااااار المكا  والمكانة حقها و 
ومثل هذا التثبيس إساااااااتوةبه األمير اإلبن من الملك الوالد 
بحكم معا لته أميرا  قبل أ  يتولى البيادة أحوا  مصر في 
كال مراحلهاا من الحبباة الثور اة في بادا ااتهاااا إلى الحبباة 
الناااا ااااااااااااااار اااة الهاااادئاااة بااادا اااة الهاااادرة الحقاااا اا إلى الحبباااة 

نواتها وتجاربهاا وهذي المعا لاااااااة المساااااااتكينة في أواخر سااااااا
أشاااابه بموسااااوعة حو  الحدث واللااااخص والرعل ورد الرعل 
والتحليل لكل هذي األمور بحيا تبدو األمور في أ اااااااااااارى 

 حقائقهاا
وفي إساااااااااااتمرار هنالك للملك سااااااااااالما  وإلخوانه الملوو 

الراحلين ذ ر  صيبة في نرو  أهل المحروسة في ز اراتهم 
رتبن بز ااارة األمير محمااد تتجاااوز لهاااا لكن الااذ ر  التي ت

بعض الليء المألوف  ونها بدت ز ارة من ِمعتبر إستقرار 
م المصااااري  كس مصاااار دعامة إلسااااتقرار األمة وإنصااااراف الحا
إلى التنمية المسااااااااااتدامة بد  اإلنلااااااااااغا  بمواجهة اإلرهاب 
المتنقلي عنصااارا  أسااااسااايا  لهذا اإلساااتقرارا وعندما  راجىء 

مصااااااااري وربما البيادة المصاااااااار ة األمير محمد اللااااااااعر ال
بز ارته إلى الكنيسااااة المرقسااااية فإنه بذلك ينلاااار في نرو  
مسااااااااايحيي مصااااااااار صمأنينة  ا  العيش الملاااااااااتَرو  حتاه 
إليهاي  ما أنه بهذي الز ارة يترو إن باعا  أشااااااااااااااابه باألمثولة 
لد  الذين  عبثو  بأمن مصااااااااااااااار و رو  في أبناء وصنهم 

للتصااو ر والترجيري وهوي  المساايحيين وفي  نائسااهم أهدافا  
األمثولةي إذا  ا  حريد الملك عبد العز ز  –أي اإلن باع 

وإبن سااااالما  المرعم حبا  وِحر اااااا  على مصااااار والتي إلى 
مصااااااااار األزهر إلينا من بالد الحرميسن والباذ  جهودا  على 
صر ق التغيير والتنو ري  حرص على أ  تلاااااااااااااااماال ز ااارتااه 

ادة بعاد ز اارتاه المرجعية المرجعياة المسااااااااااااااايحياة مكااناا  وقيا
اإلساااااااااااااااالمية األزهر اللااااااااااااااار سي فمن الكرر أ  يبقى هذا 
الت رف سااااالو ا  مكروها  وتبقى بعض النرو  أم ارة باللااااار 
تعبِ ر عنااااه بااااالعند إ تياااااال  أو ترجيرا ا ومن ال بيعي أ  
مساااايحيي اللاااارق الذين عاشااااوا ظروفا  مقلقة وبالذات منهم 

م المبادرة العميقة المعاني مسيحيي العراق وسور ا ستلمله
من جانر محمد بن سلما  المتمثلة بأنه تعامل مع البيادة 
الروحيااة للمسااااااااااااااايحيين في مصااااااااااااااار بعااد البيااادة الروحيااة 
له مع البيادة  للمسااااااااااااااالميني بالمن لقات نرساااااااااااااااها في تعاما
السياسيةا وباللمو  الملار إليه ال تعود أشباح المخاوف 

قاعدة الحس الوصني  تحجر جوهر العيش الملتَرو وعلى
 بعيدا  عن الغر ر المتدخل في شؤو  البالد والعبادا

إذا أراد المرء إصالق  رة على ز ارة األمير محمد بن 
سااااااااالما  إلى مصااااااااار فإنها ز ارة الذي  مثِ ل الدولة الحادبة 
على شااااااااااااااابيقتهاااا  قوم بهاااا في عز الحرص عليهااااا على 

والت و را نسيجها الوصنيا وعلى خ اها من أجل التغيير 
وعلى اإلنااااادماااااا  المتااااادره لجراح أحااااادثهاااااا أاولي اللاااااااااااااار 
المساات يرا ومن أجل ذلك فإ  مح ات الز ارة بين القاهرة 
واإلسااماعيلية وبين المسااجد والكنيسااة ثم األوبراي وما تخلل 
هذي المح ات من قو  حميد ينم عن ملااااااااااااعر  اااااااااااادقة 
 تباااادلهاااا األمير التي من بالد الحرميسن مرعماااة باااالحرص
تثبيتا  لمساااايرة بدأها الجد المؤسااااس و ْااااع الحريد  اااااحر 
 اااااااااادمة إعادة النظر لمساااااااااااته عليه ااا إ  مح ات زائر 
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المحروسااااااااااة ال بد سااااااااااتأخذ مكانها الرحر في ذاكرة الجيل 
الحالي من المصاااااااااااار ين توا ااااااااااااال  مع ما في ذاكرة الجيل 
الذي بدأ مع الملك عبد العز ز وتتوا ااال مع األبناء الذين 

 بمصر وبالعرب والمسلمين عموما اأو اهم 
وعلى هذا األساااااااا  فإ  مسااااااااحة اإلحباط العربي إلى 

را  إنحسار بالتدرها وهللا الميسِ 
 2018)آذار(  مارس 9 بتاريخ« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

 اإلطاحة.. أساليب وأشخاص وموجبات
في مراحل من الزمن الثوري العربي الغابر في مصاااااار 

السااااودا  وسااااور ا وليبيا والجزائر  نا  صااااحافيين والعراق و 
نساااااااااااااااعى إلجراء مقااااابالت مع وزراء نعزز بهااااا تغ يتنااااا 
ألحداث وبالذات تلك التي تكتسااار  ااارة األزمات الحادةا 
و ثيرا  ماااااا  ناااااا ونحن في ال ر ق إلى إجراء المقاااااابالت 
نسمع من راديو السيارة التي تاقلنا نبأ  ريد أ  الوز ر تغي را 

ا  أ ْا  نستغرب ذلك أل  الوز ر الذي سنقصد مكتبه و ثير 
في الوزارة  كو  عاد قبل أربع وعلااااااار ن سااااااااعة من جولة 
أجر  خاللها محادثات ولم يتسااااااااااااَن له بعد إصالع الرئيس 
على النتائجي  ما ربما قد  كو  مثلنا سااااااااااااااامع بنبأ إصاحته 

 وهو في سيارته متجها  إلى مكتبها
َربات من عملنا مناسااااااااااابة إساااااااااااتحْاااااااااااار هذي المساااااااااااتغ

كصاااااحافيين خال  عقود عربية مْاااااتي أ  الرئيس ترمر 
فعل األمر نرسااااااااااااااه مع وز ر الخارجية ر كس تيلرسااااااااااااااو ا 
مبا تة الوز ر سااااااااااااااواء عن صر ق با نبأ من اإلذاعة  ريد 
باإلسااااااتغناء عنه على نحو األساااااالوب الثوري العربي الذي 
أشاااااارنا إليهي أو عن صر ق تغر دة من بْااااااع  لمات بالغة 

لخلاااااااااااااااوناااة على نحو ماااا فعااال الرئيس ترمااار مع الوز ر ا
تيلرساااااااااااو  هي األمر الالفت وليس أ  الرئيس لدواع  ثيرة 
يرتأي إحال  شااااااخص محل  خر في منصاااااار ذي أهميةا 
أما لماذا هو الفت فألنه يتساااااااااام بإهانة مسااااااااااؤو   ا  من 
الذين  صااااااااااااا رو  حو  الرجل األو  في مقاعد الصااااااااااااد 

مْااااة عين أو تغر دة خلاااانة األو  في القمة وإنتهوا في  
في الساااارحي فْااااال  عن أ  الرئيس ليس هو شااااخصاااايا  َمن 
أحاط  اااااد قه باإلجراء الذي سااااايتخذي وإنما أو ل إلى أحد 
موظري مكتبه إبالغ الوز ر بصاايغة تغر دةا وليس واضااحا  

جولة في  الذي يوا اااااالما إذا  ا  هذا تعم د القو  للوز ر 
م بها رئيس فرنسا ماكرو  دو  أفر بية بعد جولة مماثلة قا

إق ع ا «أفر بيا ليسااات قارة ضاااائعة»رفع شاااعارا  وهدفا  لها 
 جولتك وعاد إلى واشن نا

وفي حالة تيلرساااااااااو  مساااااااااألة مهمة ذلك أ  الرجل من 
الذين إ اا راهم ترمر بعدما بات رئيسااا  للبالد وفي تقديري 
كرجل أعما  بارز أ  اللااااااخص الذي يرتاح إلى إمساااااااكه 

ارجية هو الذي من النسيج نرسه وبذلك ال تحداث بوزارة الخ
إرتباكات في الرا ة الساااياساااية للدولةا و ا  إختياري أ اااال  
كونااه من أهاال النرن رئيسااااااااااااااااا  إلحااد  اللااااااااااااااار ااات وليس 
 دبلوماسيا  وال حتى خا  تجربة العمل السياسي من قبلا

ال اإلختيار  ا  صبيعيا  بدليل أ  التحرظات على إدارة 
خارجية تراكمت إلى درجة أنها باتت تتقاصع تيلرساااااااااااااااو  لل

مع إدارة رئيس الدولةا وال إنهاء الخدمة  ا  الئقا ا ولكنه 
أسااااااااااالوب الرئيس ترمر الذي تعامل مع الوز ر تيلرساااااااااااو  
تعامال  ااااااااااحر شااااااااار ة مع موظد عنديا وهو ربما فعل 
ذلك على أسا  أ  ما بين اإلثنين عالقة  داقة وبالتالي 

شاااأنا ي يتقبل برحابة  ااادر ملااايئة األعلى فإ  األقل شاااأنا  
ومااا يلراات اإلنتباااي أ  اإلساااااااااااااااتغناااء عن تيلرساااااااااااااااو  رمز 
دبلوماسااااااااااااااية الساااااااااااااانة األاولى من إدارة ترمري  حدث فيما 

أ ار ̸ الرئيس يتأهر للقاء قمة من المتوقع إتمامه في مايو 
المقبل مع الزةيم الكوري اللااااااااااامالي الذي تباد  معه على 

من التهديدات وتعابير  مد  خمساااااااااااااااة أشاااااااااااااااهر مْااااااااااااااات
اإلستهانة ما أحدث إن باعا  بأ  المواجهة بين أحد  غار 
اللاااااااااااااأ  النووي الباليساااااااااااااتي و بير الدولة النوو ة العظمى 
 مكن حدوثها في أي لحظةا ولكن عدم و ااااو  التحد ات 

رجل »كيم الثالا بأنه  «العدو اللدود» لوتو اااااايس ترمر 
إنك »يه بالقو  ورد حريد  يم إيل سااااااااااونغ عل «الصااااااااااارو 

ي إلى درجة إنرجار األزمةي  عود إلى أ  «مْاااا رب عقليا  
دبلوماسية تيلرسو  أفادت على األقل ومن خال  تحرظاته 
وتردديي في إبقاااء عود الكبر اات بعياادا  عن بقعااة النرن فال 

 –تلاااااااااااااااتعل الحرائقي  ما أفادت في أ  العالقة األمير ية 
تى إشااااااااعار  خرا الروسااااااااية بقيت دو  نق ة اإلنرجاراا ح

و بدو أ  مرونة المتردد تيلرساااااااااااااااو  لن تكو  واردة بعدما 
جيء بَمن يترأ  الخارجية بعقلية تلتقي في بعض أ ولها 
بعقلية الرئيس بوتين حيا  الهما  أتي إلى الموقع المتقدم 

 من تجربة العمل المخابراتيا
ما  عنينا  عرب أ  التغيير الصاااااااااااعق لوز ر الخارجية 

ل في وقت تعيش المن قة وضااعا  ال بد من تيلرسااو  حصاا
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مه إيرانيا  فتنحسااااااااااام بالتالي ببية الحلقات فلسااااااااااا ينيا   حساااااااااااس
وساااااور ا  و منيا  ولبنانيا ا ومنذ بْاااااعة أساااااابيع يتزايد الكالم 

البر  اني الررنساااااي حو  الموضاااااوع الساااااوري  –األمير ي 
أ  هذي األصراف باتت تر  ضااااااااااااااارورة عدم تتو ج  و يس

زةيما  أوحد على ساااااااااااااااور ا التي تق ر دما  فالد مير بوتين 
وإيرا  التي تحاو  معالجة إخراقاتها وتحرشااااااااااااااااتها وتزاياد 
الْااااجر اللااااعبي من األحوا  العامة التي تعيلااااها البالدي 

 بالتهديد الذي و ل إلى نق ة الخ ر فيها وعليهاا
ر ما إرتاح وأنه  وخال ااااااة القو  إ  تيلرسااااااو  أراح بقدس

ة جحيمية قد نعيش فصاااااااااولها على لن  كو  صرفا  في حال
األر  العربية وذلك في ضوء إستهداف اإلدارة األمير ية 

عربيااة معَلنااة  –والحكومااة البر  ااانيااة بمساااااااااااااااااناادة أوروبيااة 
ورضى  يني مستتر لجنوح الرئيس بوتين متجاوزا  حدودي 
جغرافياااا  وعلى نحو شااااااااااااااار كاااه النظاااام اإليرانيا و الهماااا 

م المن قةا مارسا  التحرشات مت لعين إ  لى تقاسا
و بقى ونحن نتأمل في إصاحة الوز ر تيلرساااااااااااو  التي  

هي أحدث حاالت اإلصاحة وسااااااااااااااتبقى حتى حدوث أاخر  
 العباسي تلكنستحْر من الزمن العربي  «أم اإلصاحات»

اإلصاحة من جانر الخليرة ألحد الوالة بست  لمات وأشبه 
قاماا قد  بأيها الوالي »بتغر دات الزمن الذي نعيلاااه  وهي 

وهذي الخلااااااااااونة في اإلصاحة  ما خلااااااااااونة ا «عزلناو فقام
اإلصاحة بالوز ر تيلرساااو  تندره ما دمنا نعقد مقارنات مع 
الزمن العربي الغابر بخلونة معاو ة في موجبات اإلصاحة 
المبااااا تااااة أو العز  على حين  ارة الااااذي عب ر عنهااااا أو 

ترها بعبارة  رع وَمن وضعناي نحن الزما  َمن رفسعناي إرت»دسس
 أي خْع او« إت ْع

وهذي هي أقدار المنا اااااااااااار الكبر ا ِمن الساااااااااااارح إلى 
القمة  اااعودا  ثم إعادة إلى السااارح والبقاء فيه إلى ما شااااء 

 هللاا
 2018)آذار(  مارس 81 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 ..«مانهاتن العم سام»
 «مانهاتن الشيخ رفيق»و

في  «اللرق األوسن»ة أفادت معلومات نلرتسها  حير

أ   2018 ذار  ̸مار   7عددها الصاااااااااااااااادر يوم األربعاء 
في نيو ورو األكثر شاااااااااااااااهرة في مجا   «مانهاتن»من قة 

المتاااجر واللاااااااااااااااقق والرنااادق والمقاااهي والم اااعم من فئااة 
فوق باااالنساااااااااااااااباااة إلى البعض من هاااذي  نجوم ومااااالخمس 

ا المعالمي بدأت تلاااااااااااهد حالة من نوع الحالة التي تعيلاااااااااااه
بيروت إحد   التجاري منمن قة األسااااااااااااواق في الوساااااااااااان 

إنجازات الرئيس اللااااهيد رفيق الحر ري وإسااااتقرت التساااامية 
داو  »لهاااا من جاااانااار معظم شااااااااااااااارائح المجتمع اللبنااااني 

 ا «تاو  
الحالة الملااااتَركة من حيا الكساااااد هي بنساااابة بسااااي ة 

مانهاتن »وبنساااااااااااابة خ يرة في  «مانهاتن العم سااااااااااااام»في 
لكن تبقى النسااااابتا  تعكساااااا  حالة الذبو  ا «اللاااااي  رفيق

اإلقتصااادي الذي ضاارب بلاادة هذيسن المرصااليسن المبهجيسن 
مااانهاااتن العم »في  اال من نيو ورو وبيروت مع فااارق أ  

أخذت عزها من اإلزدهار ومن حصاااتها في األفالم  «ساااام
والمسااااااالساااااااالت األمير ية عدا الكسااااااار الماليا وحتى بعد 

والتي زلزلت أهم  2001سبتمبر  11الْربة الملتبسة يوم 
عا مة »أبراه نيو ورو ونلرت بالتالي الخوف في نرو  

من خال   ونها مقر منظمة األمم المتحدةي  «دو  العالم
متماسااااااااااكة وقبلة نجوم أهل الما   «مانهاتن»بقيت من قة 

واألعمااا  والرن وقوافاال ساااااااااااااااواح دو  العااالم إلى الوال ااات 
 المتحدةا

اإلبن باااادأت  جوره بولس مع  ساااااااااااااااوف عهااااد الرئي
مظاااهر التوعااك اإلقتصااااااااااااااااادي تلاااااااااااااااق صر قهااا إلى هااذي 
المن قةي ثم تساااااااااارعت مظاهر الذبو  في أواخر سااااااااانوات 
الوال ة الثانية للرئيس باراو أوباماا وعندما حل  أحد نجوم 
المن قة رئيسااااااااااااا  في المكتر البيْاااااااااااااوي ساااااااااااااد اإلن باع 

الرخامة  التراالي حيا إفتر  أ اااااااااحاب المحالت الكثيرة
في المن قة أ  الوضااااااااااع لن يبقى على الكساااااااااااد الذي هو 
عليااه في عهااد الرئيس دونااالااد تراماار  ونااه  بيس األمور 
بعقلية رجل األعما  الناجحا لكن الوضاااااااااااع اإلقتصاااااااااااادي 

الوال ات المتحدة وشااااااااااااااامل عموما  من قة  عموما  فيتراقم 
األمر الذي حمل أ ااحاب محالت  بر  على  «مانهاتن»

نهاااائياااا  تحااات وصاااأة إرترااااع اإل جاااارات من جهاااة  إ القهاااا
وإنحساااااااااااااااااار المبيعاااات من جهاااة أاخر ا  ماااا أ  البعض 

إلى منااااصق تترفق باااأحوا  أ اااااااااااااااحااااب  «ماااانهااااتن»هجر
األعماااااااا ي  ماااااااا تحو   بعض  خر إلى المتااااااااجرة عبسر 

الوسااااااااايلة التي  انت من بين أساااااااااباب الذبو   «اإلنترنت»
 ا«مانهاتن»السر ع لمن قة 



378 

 

أخد وصأة من  «مانهاتن العم ساااااااااااااااام» ل الذي حدث
التي أرادهاااا  «ماااانهااااتن اللاااااااااااااااي  رفيق»الاااذي مانيااات باااه 

الحر ري إحد  أبرز األساااااااااااااااواق التجار ة على الصاااااااااااااااعيد 
الاااادوليا وهو عناااادمااااا أخااااذ على عاااااتقااااه تحو اااال من قااااة 
األساااواق من ر ام وأقوا  شااار رة تمأل جدرا  هذي المحالت 

يات و انت  لماتها تق ر أو تلك الرنادق  تبها أفراد الميلل
كراهية وحقدا  وتعصاابا ي فمن أجل إزالة الملااهد البلااع ومن 
ثم تنزرع في ذاكرة أجيااا  مااا بعااد الحرب في لبنااا  وعليااه 
 ااااااااااااااورة جميلة لوصن قام من جديدا و انت سااااااااااااااعادته ال 
تو ااااد وهو  لاااارف شااااخصاااايا  على إعادة البناءا وخال  

كوابيس ومعها علااااار سااااانين تحق ق الحلم الجميل وذهبت ال
الكالب اللاااااااردة التي  انت تمأل شااااااوارع الوساااااان التجاري 
التي بدت و ما لو أ  قنبلة نوو ة ضاااااااااااااااربت هذي المن قة 
بااالااذات من بيروت فبااات حااالهااا ِمثاال حااا  هيروشااااااااااااااايماااا 
وعندما إكتمل البناء وعلى أفْااااااااااااااال ما  كو  عليه الرقي 
 والساااااااااااااااخاءي بدأت المحالت التجار ة تتكاثر وبات التاجر
الااذي ير ااد إزدهااارا  لتجااارتااه يتخااذ من محاال في الوسااااااااااااااان 
التجاري عنوانا  لها وتدليال  على إعتزاز رفيق الحر ري بما 
أنجزي فإنه  ا   حرص على أ  يتواجد في هذا المقهى أو 
الم عم أو متجوال  في شاااااااااااااااوارع المن قة التجار ةا  ما بدأ 
 صاااااا حر زواري من راساااااااء ورجا  أعما  عرب وأجانر 

أ اااااااحاب شاااااااأ  مصااااااارفي دولي إلى من قة األساااااااواق  أو
و زداد سعادة وهو  سمع اإلشادات وةبارات اإلعجاب من 
الرئيس جاو شاايراو و خر ن تجولوا معه في شااوارع من قة 

في نيو ورو  «مانهاتن»األساااواق والحظوا  يس أ  متاجر 
وأ ْااااااااااااااا  مثيالتها في بار س ولند  وروما وميالنو موجود 

للمصاااااااااااارف فروعا ا «اتن اللاااااااااااي  رفيقمانه»نظيرها في 
للمار ات اللااهيرة على أنواعها محالتا المقاهي في  ا ة 
الرقيا دور السينما  ذلكا وبدأ اللبنانيو  يرو  في من قة 
األساااواق أنها النموذه لما ساااتكو  عليه أحوا  بلدهما وزاد 
الرا ة وضاااوحا  أ  الخير الساااعودي والخليجي عموما   ا  

زايد عدد الذين تمل كوا شاااااااااااااااققا  لهم في المباني وفيرا ا  ما ت
  «الوصن السااااااااااااياحي»الراخرةي مساااااااااااااندة من جانبهم للبنا  

 لعائالتهما
اد  ثيرو ا و انت هنالك جماعاتي  كا  هنالك حسااااااااااااااا 
لبنانية مع األسااااااااااااادي تت لع إلى أ  تغزو هذي األساااااااااااااواق 
وتستولي عليها  ما تتخذ من اللقق الراخرة سكنا  لهاا  ما 

ت هنالك مؤامرة في الخراء لتدمير الحلام و ااااااااااااااااحبها كان
عندما جرت  2005شااااااااااااباط  ̸فبراير 14وهذا ما حدث يوم 

 أبلااااااع عملية إ تيا  لرمز إنها  لبنا  بإنتلاااااااله من بين
الر اما ومع إ تياله بدأت مرحلة من الذبو  اإلقتصاااااااااااااادي 
 عيلاااااااااااها لبنا  شاااااااااااملت أ ْاااااااااااا  مراكز ومجمعات تجار ة 

  «مانهاتن اللااااااااااااي  رفيق» ما ها هي متوساااااااااااا ة الدرجةا 
تخلو من روادهااااا و باااادأ أ اااااااااااااااحاااااب المحالت والمقاااااهي 
والم اعم  عيلاااااااااااااااو  الظروف نرساااااااااااااااها التي بدأت تظهر 

إقرا  وتعث ر في تسااااديد ا «مانهاتن العم سااااام»معالمها في 
اإل جاااااارات وعزوف الناااااا  عن إرتيااااااد المن قاااااةا وأماااااا 

 سعين في المئةاالسياحة الخليجية فإنها إنحسرت بنسبة ت
لام  وليس في األفق مااا يبعااا في النرس األماال بااأ  الحا
لن يتالشااى تماما  وتسااتقر الكوابيس محله مادام العجز في 

إقترب من الخمساااااااااااااااة  2018ميزانية الدولة اللبنانية لعام 
في دولة واحدة  «الدولتسين»مليارات دوالر وما دامت علة 

ا يز ااال الحاااذر ال عاله لهااااي مع أ  العاله على نحو مااا
ع لبنا  على صر ق اإلنها   الخليجي من شاااااااااااااأنه وضاااااااااااااس

من  «مانهاتن اللااااااااااااي  رفيق»اللاااااااااااااملي وليس فقن إنقاذ 
بنسبة  «مانهاتن العم سام»وهدتها وعلى نحو ما سيصير 

ما من ترصير ساااااااااعودي مساااااااااتَجد للوضاااااااااع اإلقتصاااااااااادي 
األمير ي هو إحد  مكاسااااااااااااااار الرئيس ترامر من الز ارة 

 عبد العز ز للوال ات المتحدةاة لولي  العهد األمير محمد بن سااااااااااااااالما  بن البالغة األهمي
أعا  هللا لبنا  أ اااااااااغر األشاااااااااقاء العرباا هذا الوصن 
اد  ثير ن وببعض بني قومه من أهل السياسة  المبتلى بحس 
واألحزاب الذين عن إ ماانهم بوصنهم ساااااااااااااااااهو ي وللغر ر 

 ملتزمو ي وبالسالح متمسكو ا
 2018)آذار(  مارس 21بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

 أنجزوها بنزاهة مقتنعين.. قانعين
أنجز « دخلوها بساااالم  منينأا »على نحو القو  ال يِ ر 

والثالثاء  26المصاااااار و  داخل محروسااااااتهم يوميس اإلثنين 
عمليااة إنتخااابيااة هااادئااة بااإمتياااز نز هااة  2018مااار   27

متابعا  دوليا  مقتنعين  21بلاااااااااااااهادة ثالث منظمات دولية و
اا قااانعين بمااا  تبااه الحااا  اإلنتخااابي عمومااا  بهااذي النزاهااة

ة يا وهكذا يبدأ الرئيس عبد الرتاح السااااااايساااااااي وال ة ثانلهم 
بذلك إلى  خر ن ساااااااابقوي في تجديد رئاسااااااااتهمي و صاااااااا د 
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أبرزهم فالد مير بوتيني و خر ن من الراسااااااااء العرب على 
 ء في قمة السل ةاصر ق التجديد  ل لدواعي البقا

لم  حداث أ  واجهت مصااار ظروفا   تلك التي عاشاااتها 
ن تعامال  سااااس على مد  الساااانوات الساااات الماضاااايةا ولكن حا
البيادة مع هذي الظروف حساااااااااما  أحيانا  وترو ْاااااااااا  للمأزق 
ل  أحيانا  أاخر  وإع اء سااال ة القانو   ل الْاااماناتي شاااك 

األما ا عامال  أسااااااااسااااااايا  في أ  مصااااااار بقيت داخل مدار 
وجااااء الحااادب الخليجي وباااالاااذات تلاااك الوقراااة النوةياااة من 
جانر المملكة العربية السااااااااااااااعود ة والتي بلغت ذروتها مع 
الز ارة األاولى لخادم الحرميسن اللااااااار ريسن الملك سااااااالما  بن 
عبدالعز ز إلى مصااااااااااااااار ثم الز ارة التي قام بها ولي  العهد 

مكنة التي األمير محمد بن سااالما  و انت في ترا ااايل األ
زارها والمبادرات التي ساااجلها  ما لو أنها ورقة  تر عليها 
األمير محمد ةبارة من أجل مصاااااااااااااار الدور واإلسااااااااااااااتقرار 
والنهو  العربي يوا ااااااااااال الرئيس السااااااااااايساااااااااااي برنامجهي 
ووضاااااااااااااااعها في  اااااااااااااااندوق اإلقتراعا وال تغير عن الذاكرة 
 المصااااااااااااااار ااة المبااادرة المتمثلااة بز ااارة الكاااتاادرائيااة بعااد ز ااارة
األزهرا  ما ال تمحو األ ام األجواء التي نلأت عن هاتيسن 
الز اااارتيسن اللتيسن أع يتاااا المز اااد من الرونق لمرهوم العيش 

 الوصنية المصر ةاالملتَرو ومن دو  حساسيات للوحدة 
على مد  سااااااااااااااانوات الوال ة الرئاساااااااااااااااية األاولى حدثت 
محاوالت  ثيرة للعبا بالخصاااااااو اااااااية المصااااااار ة وساااااااجل 

من الاداخال والخااره ومن بعض د اار األمة متربصاااااااااااااااو  
مواقد  اااا  من األفْااااااااااااااااال إرجااااء إثاااارتهااااي إذ  كري مااا 
 سااااااااااتهدف هذي الخصااااااااااو ااااااااااية من إقالق متعدد المنابعي 
ي وأحيانا  حمساااااااااويي وبين  أحيانا  إساااااااا نبولي وأحيانا  دوحس
الحين والخر عبسر وسااااااائل إعالم أجنبية تتصاااااانع حر ااااااا  

الح ر على نار اإلرهاب ساااواء في سااايناء أو في مناصق   رميس المز د من على مصااااااااااااااار فيما هي ضااااااااااااااامنا  تحاو 
 داخل مصرا

الاذي صاالماا  والالفات أ  هاذا اإلقالق الكالمي والنااري 
أزهق أرواح أفراد من خيرة المؤساااااساااااات األمنية المصااااار ة 
كا  يتزامن مع جهد ملحو  على  ااااااااعيد التنمية وتكثيس 

األو  في  العمل لوضااااع مصاااار على خارصة دو  الصااااد
إسااااااااااااااتخراه الغازي و أنما يرمي هؤالء المقلقو  إلى إب اء 
أي خ وة في إتجاي  ااااااو  األمنيسن المعيلااااااي والعسااااااكري 

 لمصرا
قد  قا  إ  اإلنتخابات الرئاسية  انت محسومة النتائج 
من قبسل أ  تبدأ ولمصاااااااالحة الرئيس الساااااااايسااااااااي الذي خال 

وساااااااى الميدا  من فرساااااااا  ينازلو ي بإساااااااتثناء المرشاااااااح م
مص رى موسى الذي  ا  ترشيحه مثل مسافر و ل قبل 
ثوا  من إقرااا  باااب ال ااائرة إساااااااااااااااتعاادادا  لنن القا هااذي 
حيثيةي لكن ثمة حالة مألوفة تؤخذ في اإلعتبار وهي أ  
َمن  اجري إنتخااااباااات أو   لااار إساااااااااااااااترتااااءا  وهو في قماااة 
الساال ةي ال  اخذ  من الرأي العام الناخر أو المسااترتىا ثم إ  
اإلنتخاب هنا ليس على قاعدة ما سااااايرعل المرشاااااح إذا فاز وال 
على محاسابته للذي  جدد الرئاساة خصاو اا  أ  مصار تعيش 
وضاااااااااعا  ال تبدو الذا  مساااااااااتعدة لساااااااااماع الوعود وإنما هنالك 
التأمل في ما حصااال وما تم إنجازيا وبالنسااابة إلى األمر سن معا  

لذين هم حوالى فإ  التسااعين في المئة من مجموع المصااوتين ا
مليونا   حق لهم اإلنتخاب  60مليو  ناخر من أ اااااااااااااال  24

توا  وهذا الرقم ال  لااااامل العلااااارة ماليين في الخاره الذين  اااااو 
للرئيس السيسي بحماسة ملحوظة  انت في صياتها رسالة إلى 
مصاااااااااااااار ي الداخل لكي  رعلوا مثلهم  إختاروا النجمة التي هي 

أنها رمز  ْااايء في ساااماء شاااعار السااايساااي والتي في إعتقادي 
مكرهرة إلى حينا ثم إ  إختياااارهم  اااا  لماااا تم تحبيقاااه أمنياااا  
علاااااية بدء الوال ة الرئاساااااية ثم تباعا  ساااااعيا  بعد ساااااعي وخ وة 
ثااابتااة ردا  على خ وة متعثرة وإنجااازا  تلو إنجاااز وتثبيتااا  للوحاادة 
الوصنية وتصااااميما  على ضاااارسب اإلرهاب وعزما   لااااارو العازم 

مع الحاااازم ودرءا  لننتقااااص من الهيباااة وإلتراااافاااا  على  وحزماااا  
إشااااااغا  مصاااااار بإحتما  تع يش أرضااااااها نتيجة إختراق لواقع 

 الحا  النيليا
لن تكو  الوال ة السيسية الثانية إستراحة من أةباء األاولىي 
وإنماااا على ماااا  جوز القو  وال اااة التحااادي األكبر لجني ثماااار 

ها في فترة زمنية وبساااااااااااااواعد واعدة من بينها ثمار قناة تم شاااااااااااااق
مصار ة و ير خاضاعة إلدارة األجنبي وإرادته  ما حا  األاولى 
حتى لحظة إعال  التأميم بدا ة شااااااروق شاااااامس الدور الوصني 

 لعبد النا را
و بقى القو  إ  الحااااااالت المعل ق أمر البااااات فيهاااااا والتي 
بحساااامها تتوار  المخاوف من تلااااققات في الجموع المصاااار ةي 

الرئيس السيسي الذي فو ضه إقتناع اللعر  «أجندة»هي برسم 
الحاالااة »النااخار بنزاهاة العملياة اإلنتخاابيااة وقنااعتهم وفق مبادأ 

وعندها تكتسر السيسية  رة ظاهرة جمسع ا «رضى والحمدم
المصاااار ين على تجارة تغنيهم من و الت التعصاااار واإلنقسااااام 

 والعندا وهللا الهادي إلى سواء السبيلا
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 إستضافها عادية... وجعل ها إستثنائية

  «إثراء -مر ز الملااك عبااد العز ز للثقااافااة»في رحاااب 
في الظهرا  إسااااااااتْاااااااااف خادم الحرميسن اللاااااااار ريسن الملك 

 15و 14ساااااااااااالما  بن عبد العز ز يوميس الساااااااااااابت واألحد 
 ااة التاااساااااااااااااااعااة القمااة العربيااة الاادور  2018نيسااااااااااااااااا   ̸أبر اال

والعلر ن التي سبق إنعقادها الكثير من التأمالت والما ا 
التأمالت في الواقع العربي الحافل بالتناقْاااات والتلاااققات 
في بقااااع  ثيرة من خاااارصاااة الوصني والماااا  التي يت لع 
أبنااااء األماااة إلى تحبيقهاااا من جاااانااار  خر القالع العربياااة 

ليةا وعلى قاعدة ما الدو  –الراعلة في المعادلة اإلقليمية 
أضاااايق العيش لوال فسااااحة األمل  انت األنظار شاااااخصااااة 

 نحو الذي ستنتهي إليه القمةا
كمتابع لمسااايرة القمم العربية منذ أ  رأ  الرئيس جما  

 انو   ̸عبد النا ااااااااااااار إحياء  ااااااااااااايغتها وقمة القاهرة يناير
  بعد إنق اع ثماني سنوات عن قمة بيروت  1964الثاني 
لنصااارة مصااار ضاااد العدوا   1956 ن الثاني تلااار  ̸ونوفمبر

الثالثي ي وبحيا تبقى أفْاااااال مناساااااابة للقاء القادة العرب 
ومعاااالجاااة ماااا  مكن   حااااولو  فيهاااا التالقي والتصااااااااااااااااااافي

معالجته من خالفاتي لم تواجه األمة أحواال  بالتعقيد التي 
هي عليااه منااذ أ  أقحم الجااار اإليراني يليااه الجااار التر ي 

بة اإلقحامي ت لعاتهما التوساااااااعية والتدخل مع إختالف نسااااااا
كل على هواي المذهبي في شاااااااااااااااؤو  دو  عربيةي ومنذ أ  
ذهر الصااااااااااديق األمير ي بعيدا  في تعاصيه  ير المن قي 

اإلسااااااااااااااارائيليي األمر الذي أوجر  -مع الصاااااااااااااااراع العربي
ع خن أحمر ال تقرز فيه المصااااالح على  اللااااروع في وضااااس

 المبدئياتا
ر القمة العربية الدور ة التاساااااااااااااااعة عند التأمل في جوه

والعلااااااااااااااار ن ساااااااااااااااواء من حياا مكاا  اإلنعقااد ومن حياا 
التساااااااااااااااميااة ومن حيااا الوقرااة المعتااادة من جاانار المملكاة 
ماضاااااااااايا  وحاضاااااااااارا  ودائما  إزاء  ل ما يتعلق بالموضااااااااااوع 
الرلس ينيي نستخلص بعض اإلستنتاجات التي منها على 

شااااء من إنعقاد سااابيل المثا  ال الحصااار أ  الملك سااالما  
القمة في رحاب أحد أبرز المعالم المساااااتحدثة في الظهرا  

إسااتحْااار را ة  «إثراء -مر ز الملك عبد العز ز للثقافة»
الوالد المؤسس بالنسبة إلى الموضوع الرلس يني ومن قبل 
أ  تمار  معظم اإلدارات األمير ية بدءا  من إدارة الرئيس 

ن الخيار ا ألمير ي الظالم المتمثل هاري تروما  الذي دشااااا 

في أ  الوال ات المتحدة باتت الحاضااااااااااانة إلسااااااااااارائيل تذود 
ضاااااااد أي  «الريتو»عنها وتبر ء عدوانها وترد بإساااااااتعما  

عها على سااااااكة التعقلي وإرتْاااااااء  محاولة تسااااااتهدف وضااااااس
الوجود في المن قة ضاااامن  اااايغة المبادرة العربية للسااااالم 

بدورتيسهي  «ا ف»التي بدأت مع ملروع الملك فهد في قمة 
 1982أيلو   ̸وسااااااااااااااابتمبر 1981تلااااااااااااااار ن الثاني  ̸نوفمبر

التي  2002وتبلورت مع الملااااك عباااادهللا في قمااااة بيروت 
 أقر تسها باإلجماعا

وعندما  ختار الملك سااالما  للقمة المساااتْاااافة تسااامية 
فإنه بذلك  ساااير على ما ر ي الوالد المؤسااس  «قمة القد »

الرلسااااا ينية في بدا ة  سااااانة بالنسااااابة إلى القْاااااية 73قبل 
التصااااو ر الصااااهيوني عليهاا ولكي ال يبدو الرأي من نوع 
الكالم المنسوب وعلى قاعدة يارو  عن قائد سياسي عربي 
قوله لنظيري األجنبيي فإ  الملك عبد العز ز لحكمة أرادها 
إرتأ  أ  يتم تدو ن القو  في  يغة رسالة وبحيا تصبح 

حدوثهاا وهذي الرساااااااااااااااالة وثيقة تار خية ال جدا  في أمر 
هي تلااك التي بعااا بهااا  1945 ذار  ̸مااار  10المؤرخااة 

الملااااك عبااااد العز ز إلى رئيس الوال ااااات المتحاااادة الثاااااني 
والثالثين فرانكلين روزفلت وبدت  ما لو أنها بمثابة رفسض 

من اللورد  «وصن قومي» بقاصع لما حوته رسااااااااااالة الوعد 
تلااااااااااااااار ن الثاااني  ̸برنوفم 2بلرور وز ر خااارجيااة بر  ااانيااا و

  إلى زةيم الحر ة الصااااااااااااهيونية اللورد روتلاااااااااااايلدا 1917
ومما حددي الملك عبد العز ز بلاااكل قاصع في رساااالته إلى 

إننا نوضاااااااااح بصاااااااااراحة ووضاااااااااوح أ  مسااااااااااعدة »روزفلت 
الصاااااااااهيونية في فلسااااااااا ين ال تعني خ را  يهدد فلسااااااااا ين 

إ  »و  «وحدهاي بل إنه خ ر يهدد سائر البالد العربيةااا
تكو ن دولة يهود ة في فلسااااا ين سااااايكو  ضاااااربة قاضاااااية 

دا  للسلم في إستمرار  ا«على  يا  العرب ومهدِ 
تأساااايسااااا  على هذي النظرة الثاقبة رأيسنا الملك ساااالما  ال 
 كتري بإصالق خير تسااااااااااامية على الجمع العربي التاساااااااااااع 

أي  «القا ي» لوإنما  قو   «قمة القد »والعلر ن وهي 
وسااااااااااااااااائر حلرااائهااا األوروبيين بَمن فيهم  اإلدارة األمير يااة

  «الداني» لالروسي بوتين الممعن إيذاءا  لللعر السوري و
إيرا  التي  حتاااار المرء في أمر خروجهاااا على أ اااااااااااااااو  
الجيرة وعااادم توظيرهاااا الموضاااااااااااااااوع الرلسااااااااااااااا يني وبعض 
البيادات الرلساا ينية بما  جعل وحدة الموقد متيساارة الحل 

فلساااااااااااا ين وشااااااااااااعبها في وجدا  إ  »المتواز  بعيد المنا  
إ  القْية الرلس ينية هي قْيتنا »و  «العرب والمسلمين

األاولى وساااااتظل  ذلك حتى حصاااااو  اللاااااعر الرلسااااا يني 



381 

 

اللاااااقيق على جميع حقوقه الملاااااروعة وعلى رأساااااها إقامة 
إننا إذ »و  «دولته المساااااااتقلة وعا ااااااامتها القد  اللااااااارقية

اإلدارة األمير ية نجدد التعبير عن إستنكارنا ورفسْنا لقرار 
المتعلق بالقد ي فإننا ننوي ونليد باإلجماع الدولي الرافض 
لااهي ونؤ ااد على أ  القااد  اللااااااااااااااارقيااة جزء من  األر  

هااذا إلى جاااناار الرد على اإلجتهااادات ااا «الرلسااااااااااااااا ينيااة
اإلساااارائيلية في شااااأ  المسااااجد األقصااااى بدعم  –األمير ية 

مليو  دوالر األوقاف اإلساااالمية في القد  بمئة وخمساااين 
وتعو ض و الة اإل اثة واألونروا  بخمسااااااااااين مليو  دوالر 
ردا  على اإللغاء األمير ي للمعونة ذات ال ابع اإلنسااااانيا 
ومثل هذا اإلسااااااتنكار بالمرردات التي وردت يؤسااااااس لوقرة 

 وربما لموقد  ت ال ر ر فيها
نالت قْااااااااا ا عربية عالقة ما  مكن  «قمة القد »في 

التاادةيم المعنويا ولم يهنااأ  ثيرو  الحصاااااااااااااااو  عليااه من 
كااانوا  رترضاااااااااااااااو  أ  الوضاااااااااااااااع العربي عمومااا  والعالقااة 
المتقدمة بين المملكة واإلدارة األمير ية ال تجيز أ   كو  

  «للقا ي والداني»الملك سلما  هو الباد ء في التوضيح 
أ  ما ر ي الملك عبد العز ز قبل ثالث وسااااااابعين سااااااانة في 

يه خ وات على صر ق تمتين شااااااااااااأ  فلساااااااااااا ين ال تؤثر ف
العالقاااات وبماااا  ْاااااااااااااااعهاااا باااالحنكاااة والحكماااة على صر ق 

 الترو ضا
ما هو مهم أ  إنعقاد القمة التاسااااااعة والعلاااااار ن تم في 
إصااار من التوافقا إنتظرناااهااا في الر ااا  فكااا  إنعقااادهااا 
في الظهرا ي وللمكاااا  معاااانياااه الكثيرةا أماااا األهم فهو أ  

ة وجعلها منذ األس ر األولى الملك سلما  إستْافها عاد 
لكلمة اإلفتتاح إسااااااتثنائيةا وهي  انت  ذلك بالرعلا ساااااادد 

 هللا خ ى خادم الحرميسن اللر ريسنا
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 «قمة القدس» ڊ العرب المتعافية جامعة 

بعد القمة العربية التاسااااعة والعلاااار ن التي إسااااتْااااافها 
لما  بن عبد العز ز في الظهرا  يوميس السااااااااابت الملك سااااااااا قمة » نيساااا  وأثلجت تساااميته لها /أبر ل  15و 14واألحد 

 ااااااااااااادور أبناء األمتيسن باتت الجامعة العربية في  «القد 
حاالاة من التعاافي األمر الاذي  جعال دورهاا في ترجماة ماا 

إنتهت إليه القمة من تو ااااااااايات أكثر  سااااااااارا  من ذي قبلي 
عية جامعة العرب سااااااتكو  على مد  خصااااااو ااااااا  أ  مرج

سااااااانة  املة المملكة العربية الساااااااعود ة بصااااااارتيسهاا  ااااااارة 
رئاسااة القمةي و اارة الدولة العربية األكثر إقتدارا  وحْااورا  

 الدوليةا -اإلقليمية –في المعادلة العربية 
وفي إست اعة الجامعة المتعافية أ  تواجه المستجدات 

ثقل المهمة خصو ا  في وما يليها من تداةيات على ر م 
ضااااوء إ اااارار الصااااديق األمير ي على قراري  ير الواقعي 
في موضاااااااااوع القد  وإضاااااااااافة التهنئة تغر دا  يوم الخميس 

أبر ل لمناساااااابة الذ ر  الساااااابعين لصاااااارقة إنلاااااااء دولة  19
أ ار  /إسااااااااارائيل والوعد بنقل السااااااااارارة إلى القد  في مايو 

ه في هذي المناساااااااابة المقبل وبإ راد اإلبنة والصااااااااهر  لتمثيل
التي يهلاال لهااا الخااادع اإلسااااااااااااااارائيليي والتي ال  خرد من 
سوئها إال التأملي بكثير من اإلحسا  بالمسؤولية ومخافة 

وما  «قمة القد »هللا وترعيل الْاااااااااااااااميري بما حدث في 
إتخذتسه القمة التي أديرت بالكثير من الحكمة والحنكة من 

ر هذا اإلرتماء تو اااااااياتي والرد على تلك التو ااااااايات بغي
في الحْااااااااااااااان اإلسااااااااااااااارائيلي والقو  في تغر ااااادة التهنئاااااة 
المسااتهَجنة بلااهادة نصااد اللااعر اليهودي داخل إساارائيل 

ال نملك أ اادقاء أفْاال منكم »لنتنياهو الغارق في الرساااد 
وتلااك ةبااارة ال يليق قولهااا برئيس الاادولااة  «في أي مكااا 

تبيعنااا التي نعو   الكثير عليهااا وبتنااا نخلاااااااااااااااى أ  تكو   
 سمكا  في البحرا

إعتدنا  عرب عندما  انت تصاااايبنا مصاااايبة و تعثر لقد 
باط العاله لمداواتها وال  أخذ القرار الذي يتم التو ل نإست

إليااه في دورة عاااد ااة لمجلس الجااامعااة العربيااة صر قااه نحو 
والتي تأسااااااااااساااااااااات عام  التنريذي أ  نرمي هذي المؤسااااااااااسااااااااااة

من الكالم حو  الالذع  لهااااا  اااالونكياااال  ي باااااللوم1945
عجزهاا وعلى مدة سااااااااااااااابعة أمناء مصااااااااااااااار ين وواحد فقن 

 تونسي بقي الواقع على ما هو عليها
نا بعد األوضااااااع العربية الناشااااائة عن الْاااااياع  إفترضاااااس
األو  لرلساااااا ين أ  الجامعة سااااااتنرِ ذ في عهد أمينها األو  
عبد الرحمن عزام باشاااااااااااا ما إتخذتسه الدو  األعْااااااااااااء في 

و  الوزراء عاقدت في رحابها أو حتى إجتماعات على مست
في إجتماعات عاد ة وإساااااتثنائية للقادة من ملوو وراسااااااء 
وشاااااايو ا وعند إسااااااتحْااااااار ما قررتسه القمة العربية األولى 

نر  أ   1946أ ار  ̸مايو  29و 28في انلاااااااااااااااص يوميس 
الموضاااااوع الرلسااااا يني  ا  األهمي بل  جوز القو  إ  تلك 

ردا  على الْياع األو  لهاي  القمة  انت من أجل فلس ين
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بدليل أ  قادة ذلك الزمن خصااااوا فلساااا ين  بساااابعة قرارات 
شااااااااااابه حاسااااااااااامة مقابل إثنين  يندره مْااااااااااامونهما في بند 

إ  صرابلس الغرب قا سر عربي جدير بأ  »التمنيات وهما 
م فياااااه بنااااااء على  كس م الاااااذاتي وأ  يتعين الحا كس يتمتع باااااالحا

ضارورة العمل »و  «بالدإساترتاء عام حر  جري في تلك ال
بكل الوسااااااائل الممكنة لمساااااااعدة اللااااااعوب العربية التي ال 
م األجنبي لكي تنا  حر تها وإساااااااااااااااتقاللها  كس تزا  تحت الحا
وتبلغ أمانيها القومية بحيا تصاابح أعْاااء فع الة في أاساارة 

 ا«الجامعة العربية وفي منظمة األمم المتحدة
 يني وعددها ببية القرارات الخا ااااة بالموضااااوع الرلساااا

  «قْية فلس ين قلر القْا ا القومية»سبعة تبدأ بإعتبار 
إ  الصااااااااهيونية خ ر داهم ليس لرلساااااااا ين وحدها بل »و 

إ  »و  «البالد العربيااة واللاااااااااااااااعوب اإلساااااااااااااااالميااة جميعااا  
اإلجحاف بحقوق عرب فلسااااااا ين عمل عدائي ضاااااااد دو  

ضااااااارورة مسااااااااعدة العرب فلسااااااا ين »و  «الجامعة العربية
ا  الدعا ة وِحرسظ األراضااااااااي بيد العرب على بالما  أل ر 

أ  ال  قل ما تتبرع به  ل دولة سااااااااااااااانو ا  عن المبلغ الذي 
أقرت دو  األمم المتحدة دفسعه لمؤساااساااة اإلساااعاف الدولية 
  «وأونروا  أي بنسااااااااااااااابااة واحااد بااالمااائااة من الاادخاال القومي

نا أ  ندعم عرب فلس ين ونساعدهم بكل » بوتنتهي  أجمعس
ة إذا إساااااتمر الغزو الصاااااهيوني لرلسااااا ين الوساااااائل الممكن

وبين ا «وإضااااا ر عرب فلسااااا ين إلى الدفاع عن أنرساااااهم
بدا ة القرارات السبعة و خرها قرارا  برسم الوال ات المتحدة 
وبر  انيا  اااااادرا باإلجماع وبحرص شااااااديد وملااااااروط في 

على إسااااااتمرار الصااااااداقة والعالقات ال يِ بة »الوقت نرسااااااه 
وأما اللااااااااااااااارط فإلتزام الدولتيسن ا «ابيننا وبين حكومتيهمااا

إ قاف »عروبة فلساا ين وهو  المقبو  لحما ةبالحد األدنى 
الهجرة الصااااااااااهيونية إ قافا  تاما ي ومنسع تساااااااااار ب األراضااااااااااي 
العربية إلى األ ادي الصااهيونية بصااورة تامةي والعمل على 
تحقيق إساااااااتقال  فلسااااااا ين وتلاااااااكيل حكومة تْااااااامن فيها 

عيين بدو  ترر ق بين عنصاااااار حقوق جميع سااااااكانها اللاااااار 
 ا«ومذهر

سااااانةا قرارات  ااااادرت مع أاولى مهمات  72هذا  ا  قبل 
الجامعة العربية التي إختار القادة أمينا  عاما  لها عبد الرحمن 
عزام باشااااا وتالي عبد الخالق حسااااونه باشاااااي وِمن بعدهما بات 
َمن يتولى وزارة الخارجية المصااار ة عدا حالة إساااتثنائية صارئةي 
أمينا  عاما  للجامعة العربيةا وتوالى على المنصاااااااااااااار محمود 
ر ا  وعصاااااااااامت عبد المجيد وعمرو موسااااااااااى ونبيل العربي 
وأحمد أبو الغينا ولمرة واحدة شاااااااااااغلت تونس المنصااااااااااار في 

شاااااخص اللااااااذلي القليبي على مد  علااااار سااااانين بعد تعليق 
عْاااااو ة مصااااار في الجامعة نتيجة أ  الرئيس أنور الساااااادات 

م إتراقية سااااااااالم مع إساااااااارائيل وبما يتناقض مع الذي إختار إبرا
قرري القادة في قمة انلاااااص وإشااااترصوا إلسااااتمرار العالقة جيدة 
مع الوال ااات المتحاادة وبر  ااانيااا عاادم ممااارساااااااااااااااة الاادولتيسن في 

 موضوع فلس ين ما يتناقض مع ما قررويا
ت على تأسااااايس  2018 ذار  /مار   22يوم  تكو  مْااااَ

وسبعو  سنةا وعلى مد  هذي السنوات  الجامعة العربية ثالث
التي عا لااها جيل األجداد ثم جيل الباء وها هو جيل األحراد 
يواكر شاااايخوختهاي هنالك ما  لاااابه اإلجماع على أ  الجامعة 
كيا  أشااااااااااابه بلاااااااااااجرة عمالقة لكنها ال تثمر بدليل أ  الثوابت 
تتراجع إجتمااعاا  بعاد إجتمااع وقماة بعاد قماةي  ماا أ  القماة ال 

ع دولة عْااااااااااو عن إلحاق األذ  بدولة أو دو  ت قو  على ردس
الغر ر الذي ير د هيمنة على أي دولة له  شااااااابيقة ولمصااااااالحة

موصىء قدم ساااياساااي أو مذهبي فيهاا بل ال تقو  على فرس  
م  عقوباااة أو حتى األخاااذ باااالتمني على َمن ال يتوقد عن رجس

ي من بني قومه بالصااااااااااااااوار   برا  وجوا  وتدمير ما يتعماد تدمير 
البنيا  على راو  النا  شاااااايوخا  ورجاال  ونساااااااء وأصراال ي أ  

 يهتدي و كد عن هذا اإليذاءا 
رب قااااائاااال إ  ميثاااااق الجااااامعااااة العربيااااة ال  ملااااك فرس  
عقوبات وأ  أقصاااااااااى ما  مكن أ  يتخذي إجتماع وزاري عادي 
أو مؤتمر قمة إسااااااتثنائي هو تعليق العالقات مع دولة عْااااااو 

تجاوزت بكثير في ممارسااااتها ما بات خرجت على األ اااو  و 
األذ  فواجعا ومع ذلك فإ  عدم إمتالو ساااااال ة القرار الراعل 
لررس  العقاب الزاجر ال  عني أ  تسااااتمر األمور على ما هي 

 الحاكسم بكلعليه فال يتدخل الجمع العربي في شااااااااااااااخص أهل 
ع ساااااااال ة في  موا اااااااالة  دولة عنالمتيساااااااار من الوسااااااااائل لردس

 على قساوته في حق شعراإرتكاب اإلثم بأ
في إنتظااار الحراو المااأمو  من جااامعااة العرب المتعااافيااة 

بعد  «العربية للسااااااااااااااياحةالمنظمة »إختارتها إزاء القد  التي 
عا اااامة السااااياحة »خمسااااة أ ام من القمة العربية في الظهرا  

ي وخصاااو اااا  قبل أ   حقق نتنياهومأربه 2018للعام  «العربية
ل بحيا ال  قتصر عدد الدو    التي يتكل عليها في موضوع نقس

ها نحن اليوم نجعل »السرارات على أربعين دولةي تحبيقا  لقوله 
وإنما اإلعال  عن نقسل سااارارات  «إسااارائيل قوة عالمية  ااااعدة

 أاخر  إلى القد ا وهللا المعينا
 2018أبريل )نيسان(  42 -« الشرق األوسط»صحيفة 
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 الليلة الكورية... 
 اللبنانية -المصرية والبارحة 

ليس وحااادي الخوف من المجهو ي وليسااااااااااااااااات وحااادهاااا 
الخلااااااااية من أ   حذو الرئيس دونالد ترامر حذو السااااااااَلد 
األمير ي  ير الصاااااااااالح الرئيس الثالا والعلااااااااارو  هاري 

 6ترومااااااا  الااااااذي لم يتورع عن  بسس الزر النووي يوم 
و ؤسااس جيال  ملااوها  من اليابانييني  1945 ب  ̸أ ساا س

ة مقتل ثمانين  لرا  وخسااااااااااااااامة وسااااااااااااااابعين ألد جر حي نتيج
ل و كبس هو الخر على الزر  فيترجم التغر ااااااد إلى ِفعااااااس
النووي بعدما إسااااااااترزي حريد  يم إيل سااااااااونغ وعندها  ختلن 
الحابل النووي األمير ي بالنابل النووي الكوريي و نام قر ر 

 العين  احر النووي الروسي فالد مر بوتينا
هد الروسااي المرزع و يس أ  بْااعة كما أنه ليس الملاا

ماليين  وري شااااااامالي م يعين ساااااااينْااااااامو  في حا  بدأ 
التدمير إلى البْاااااعة ماليين ساااااوري الذ  إنتهوا ملاااااردين 
والجئين تتقاذفهم أالعير النظام ومعارضااااااااااااااايه والخارجين 

 على والئهم له على حد سواءا 
 –كما ليس إرتباصا  بالملاااهد إ اي ذلك التهو ل اإليراني 

إلساااارائيلي باإلنتقا  من التهديد باإلفناء إلى  بسس األزرار ا
من  ليهما في لحظة نوازع هتلر ة نتيجة إحسااااااااااااااا  مررط 
بالعظمةا وإلى ذلك ليساااات التوافقات الدولية من أ ااااحاب 
األرقااام الصاااااااااااااااعبااة التي تقتحم األزمااة في لحظااة مااا قباال 
اإلنرجااري هي التي جعلات الزةيم الحرياد  ساااااااااااااااجال خ وة 

ع عن را ااة والاادي وجاادي من قباالي فيقرر التجاااوب مع  تراجا
ترجيح  رة التهدئة من خال  الدبلوماسااااااية الهادئة بلااااااقيسها 
السااااياسااااي والر اضااااي على  ااااخر الو ل والثبور وعظائم 
األمور وإ   ا  مصاااااااير ذلك تح  م العظمةي على الدمار 

 النوويا
هاااذي  اااانااات من جملاااة الموجباااات التي حملااات الزةيم 

أ  يتحو  خ وة تليها خ وة تليها خ وات إلى  «المعبود»
متعبد للساااااااااااااالم  ساااااااااااااود على األر  الكور ة وإلى إحال  

 المحبة بين اللمالي المنغلق والجنوبي المنرتحا
وثمة ما هو أهم بكثيرا إنها أرواح سااااااتة ماليين  وري 
أازهقت ظلما  ذلك أ  أ حابها من أصرا  ونساء ورجا  ال 

غيا  الحرب الكور ة العبثيةا وهذي حو  لهم وال قوة أمام ص
األرواح ال بد تقض مْاااااااااااااجع الحاكم ولو بعد حين فيجد 
نرسااااااه في لحظة  ااااااحوة  قرر أ   كو  إنسااااااانا  بملاااااااعر 

وليس فقن زةيما  بكل ما تحين بزعامته الساااااااااااال ة التي ال 
 راد لمراعيلها بعد أفعالهاا

هااذي الاادواعي و يرهااا ربمااا  ثير جعلاات زةيمااا  معبودا  
عل حديد ة اإلجراءات يتخذها  مالك أوحد للقراري ير  بر

أ  يتحد  في ضااااااوء إسااااااتدراه رئيس الدولة األكثر أهمية 
منهي وهو هنا دونالد ترامري إلى حلبة المكايدة والتحد ات 
متبادال  معه على مد  ثالثة أرباع الوال ة األاولى للرئيس 

لااااااااذم الرابع واألربعين للوال ااااااااات المتحاااااااادة أكثر أنواع ا
والتو ااااااااااااااايرات المهينة ربما إلحراجه بغر  إخراجه من 
نادي مجموعة المسااااااااااااترز ن المسااااااااااااتهينيني  ما حا  إيرا  
الخامنئية ور ثة حا  إيرا  الخمينيةي بالدولة األعلى شاااااااأنا  
وقوة بين الخمس الريتو يني وذلااك  كو  بتااأديبااه إنمااا على 
أسااااااااااااااااا  أ   كو  المتااأذي هو ذلااك الكوري اللااااااااااااااامااالي 

ترزا وهذا إفترا  ليس محسااااااوما  في أي حا ي أل  المساااااا
ذلك الكوري رد على التحدي الكالمي بتجارب  ااااااااروخية 
تر ت وال بد بعض الهلع في نرو  حلراء أمير ا وبالذات 
الكوري الجنوبي الذي نلااااان ساااااعيا  عقالنيا  من أجل إقناع 
أخيااه في الهو ااة وفي اللغااة وفي الخلااااااااااااااايااة ممااا قااد  كو  

عامة على قاعدة السااااااااااااالم والرخاء واألما ي أعظمي بأ  الز 
وهاااذا جلي في التجرباااة الكور اااة الجنوبياااةي أهم بكثير من 
الزعامة على قاعدة  تسم األنرا  وةبادة اللخص والترهير 
واإلساااتغراق في أحالم اللاااأ  النووي الذي ينتهي  وابيسا 
ولقد حقق الجنوبي العاقل تقدما  على صر ق اإلقناعا وها 

الكور ة اللمالية على أهبة  -المسالمة األمير يةهو ق ار 
إصالق الصااااارارة لبدء رحلة من التراو  اللااااااق قد تنتهي 
إلى تهدئة فإقتناع فعالقة تمحو الكالم الذي  اد  لاااااااااااااااعل 

اليااابااانيااة نااارا  ليس باااألمر  -الصاااااااااااااااينيااة –الااد ااار الكور ااة 
الساااااااااااااهل إصراء لهيبهاي وذلك وفق القو  بأ  الحرب أولها 

 كالما
هذا التالقي بين األ  وأخيه والخالي من التصاااااااانع وما 
قيل من  الم يتسم بال يبة والعرو ة و نعش تلك التاربة من 
الجبليسن التي  ارساااااات فيها أرزة المصااااااالحة ال بد ساااااايحرِ ز 
حاالت  ثيرة من العداوة عالقةا ال بد أ  الصيني والهندي 

نرسااااه ساااايرتقا  الثوبا وال بد أ  الرلساااا يني ساااايخجل من 
كما ال بد أ  ا «دولة رام هللا» لتكيد  «دولة  زة»فال تعود 

اإلسااااااااارائيلي ساااااااااير  وإ  صا  به العناد والساااااااااباحة عكس 
لااه إنمااا  اا  لثنيااه عن  التيااار أ  الاذي فعلااه ترامار من أجس
الغ رسااااااة وإرتْاااااااء العيش في أما  وعلى نحو ما أكدت 

ن في الظهرا  وحددي الملك ساااااااالما  ب «قمة القد »عليه 
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عبد العز ز بمرردات ال تترو مجاال  لكثرة اإلجتهاد وحذاقة 
ار األسد مقتبس األسلوب  المجتهدينا وال بد أ  الرئيس بل 
الكوري اللاااااامالي في اإلخْاااااااع بد  اإلقناع ساااااايقو  بينه 
وبين نرساااااااه ما يرددي في مجالساااااااهم أبناء ساااااااور ا المتواصأ 

ار عليهاا لقد  ا   يم جونغ أو  أكثر حصااااااااااافة من ب لاااااااااا 
حافظ األسااااادا على األقل لم يدفع باألمور إلى حد التدمير 
والتهجيرا  ما  ا  أكثر حصاااااااااااااااافة ألنه أبقى القرار مالسك 
يد ه وليس  ما الحا  في سااااااااور ا يتقاساااااااامه الروسااااااااي مع 
اإليراني والتر ي وال يبقى للحاكم السوري سو  اإلرتْاءا 
ي وأما اليمني فهذي فر ااااااااته التي إذا أضاااااااااعها ساااااااايْاااااااايع

خصااااااو ااااااا  أ   ااااااوار   الباليسااااااتي اإليرانية التور د ليس 
أكثر أهميااااة من الصاااااااااااااااوار   التي جرب  يم جونغ أو  
إساااااااااااتعمالها و ا   مكن أ  ترتد عليه لو لم يَر أ  الهدا ة 
إلى سااااااواء ساااااابيل السااااااالم بالتعقل والترهم هي ر يزة البقاء 

 في قمة السل ةا
ي واللمالي الذي حدث على حدود  ور ا بلقيسها الجنوب

ساااااااااااابقه مثيل له مع إختالف الدواعي والظروفا  ا  ذلك 
 ̸مار  25ساااااااانة وبْااااااااعة أسااااااااابيع عندما تم يوم  59قبل 
على نق ة ملاااااااااااااااتر ة من الحدود الساااااااااااااااور ة  1959 ذار 

اللبنانية لقاء قمة بين الرئيس جما  عبد النا ااااااار بصااااااارة 
كونه رئيس الجمهور ة العر ة المتحدة بإقليميسها المصاااااااااااري 

سوري والرئيس فؤاد شهاب أو  عسكري  لغل منصر وال
 رئاسة الجمهور ة اللبنانيةا

 -وللحديا شااؤو  وشااجو  حو  قمة البارحة المصاار ة
اللبنانية التي تصااااااا د في بند األحداث األكثر أهمية إلى 

 جانر القمة الكور ةا 
 2018أبريل )نيسان(  30 بتاريخ« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

ة برْسم م ن يحتاجها: خيمة أمثول
 عبدالناصر وفؤاد شهاب

فجاااأة باااات هناااالاااك في المجتمع الااادولي حاااالاااة إنتقاااا  
متدره لزةيم  مار  أعقد درجات التلاااااااااابا بالرأي ور وب 
األخ ر من التحاااد اااات إلى زةيم  قترب خ وة إثر أاخر  
بااااأماااال إتباااااعهااااا بااااالمز ااااد من الخ وات في إتجاااااي التروي 

م هو  يم جونغ أو  الذي ورث سل انا  يوالحكمةا هذا الزة
لجبروته وإنغالقه وهو في التاساااااااعة والعلااااااار ن وأنجزت له 
المؤسااسااة العسااكر ة ذات اللااأ  الحاكم في  ور ا اللاامالية 

م كس ترساااانة نوو ةي إفتر  بعد سااات سااانوات من تور ثه الحا 
م الجنوب ْاااااأنه بهذي الترساااااانة  سااااات يع قلر المواز ن فين

  بااذلااك إلى نمر  خر في الحااد قااة إلى اللااااااااااااااامااا  و تحو 
سايو ة التي يتصاارع فيها النمر الصايني مع النمر  اللارق 

 وا اااااااااااال التقدمالهندي فيما النمر الياباني ينلاااااااااااان بذ اء ي
ع وفق نظر ة أ  سااااايارة مت ورة أبقى يبالتكنولوجيا والتصااااان

من  اااااارو  باليساااااتيا السااااايارة ذات منرعة والصاااااارو  ال 
دمارا هذا الذي حدث للزةيم مردود له ساااااااااااااااو  الموت وال

ما بين » بق عليه قو  اللاااااعر العربي نالكوري اللاااااب ي
« ر هللا من حااا  إلى حااا  مْاااااااااااااااااة عين وإلترااااتتهاااا  غي ِ 

كَمن ير د إمسااااااااااااااااو نجمة من »والمثل اللاااااااااااااااعبي الكوري 
أسااااااااارل المصاااااااااباح »أو المثل اللاااااااااعبي الخر « الساااااااااماء

 «االمْاء هناو ظالم
تزعم مبكرا  األخاااذ بجوهر  إرتاااأ   يم جونغ أو  الاااذي

ساااااااااااااااااأ  إحتى لو  نااات تعرف ال ر ق »الحكماااة الكور اااة 
وبالذات لَمن  يأي بما معناي  جر أال  تكو  للمرء« مجددا  

وضاااااااااااااااعتسه األقدار أو صقو  التور ا في رأ  السااااااااااااااال ة 
وبصاااااارف النظر عما إذا  ا  أهال  لها أو حتى على درا ة 

تغراق في بمسااااااااااااااااااالكهاااااي الثقااااة المررصااااة بااااالنرس واإلسااااااااااااااا
 ةاإلفتراضااااااااااااات اإل جابيةي ذلك أ  الصااااااااااااادم من المراجاء

   حااااااادث حتى في أعلى درجاااااااات ال ماااااااأنيناااااااة المرترِ 
 حصولهاا

ال لننتخااب وال  ابلكا  ترئيس  يم جونغ أمرا   ير قا
مات الوالدي  يم جونغ إ  »للمناقلاااااااااااااااة و ا  وفق معادلة 

ن إلى حي 1997تلاااار ن األو   ̸أكتوبر  8الذي تزعم من و
ي عال اإلبن  يم جونغ   انو  األو  ̸د سااااااااااامبر 17وفاته 

تا  شاااايئا  من شااااراسااااة  أو  الذي لم تغيِ ر ساااانتاي السااااو ساااار 
وربمااا  ااا  لهااذا التغيير أ   حاادث لو أ  اإلقااامااة  يال بع

التلميذ ة صالت ثالث ساااااااااااانوات أاخر  وبذلك  غلر الت بع 
الكوري  صي اإلنسااااااااااااني على ال بعاالساااااااااااو ساااااااااااري الد مقر 

ن الكثير القسااااوة الرافض أي مسااااءلةي المتعبد لمَ  الياللااام
في قمة الساااال ة إنلااااادا  وإنحناءا  وتبجيال ا هكذا الحا  مع 

ع ال أحد ينازعه وال أحد  ركر الجد  يم ايل سونغ الذي ترب  
ة األرقام فصاااادمفي إنتزاع سااال انه و ا  حوار وي ينلااارو  

فهو  يالتي إرتب ت بلااااااااااخصااااااااااه داللة على التميز الخارق 
رقم  ينا في المرت1994وبقي حتى عام  1949تسااال م عام 
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 1و 4كرر و مااااااااا في المرة األاولى فااااااااإ  الرقميسن يت 9
موجودا ا وبالنسااااااابة إلى شاااااااعر يتعبد شاااااااخصاااااااا  فإ  هذي 

 الخا ية الرقمية لها تأثيرهاا
ت الرتى األ ر ز ن شباب  ور ا داهمالمهم أ  الهدا ة 

ذات قيلولة واضاااعا  الرأ  اللااامالية الذي قد  كو  أ اااغى 
المتميز التساااار حة على وسااااادة هانئة ملااااتَركة مع الزوجة 

ة أ نيات تهد ء حاألنيقة اللابة الثور ة رقة وجماال  الصاد
التحد ات والتهديدات مع رئيس  شاااااااااااار من تبادا  زوجها أ

الوال ات المتحدة دونالد ترامر وترعل الليء نرسه وبتدليل 
جاة المتااأنقااة على مادار المناااسااااااااااااااابااات رهاا الزو األنثى لمااذ   

وعندما قرر ز ن اللااااااااااباب  يم جونغ أو   اوالز ارات إ رانا
و ا  ق ع « الساااااااااااايدة األاولى»ترساااااااااااايم رفيقة الحياة بلقر 

تمتع »شااااوصا  على صر ق ما يوجزي المثل اللااااعبي الكوري 
ي فإنه بهذي الخ وة الترسااااايمية «بساااااعادتك الباقية إلى األبد

نيات رفيقة العمر له والتي تر  أ  كا  ضااااااااااااااامنا  يؤ د تم
 كو  زوجها مثل الزةيم الصيني شي جينينبغ الذي إعتمد 

 التي يتوارثها جيل الحاضاار الكونروشاايوسااية جوهر الحكمة
ليس مقبوال  ألي »وهي المليوني عن جيل الغابر  الملياري 

شاااااااااخص أ  يبني ساااااااااعادته على تعاساااااااااة الخر نا وعلى 
رو المرء في رغباته مع الخر ن العكس تماما  فإنه إذا تلا

إذا »والحكمة األاخر  « فسااااايحصااااال على  ل ما ير ر به
كااا  بااإمكااا  المرء أ   صاااااااااااااااحح األخ اااء بعااد إرتكااابهااا 
فسااااااااايروز إذا  بأعظم فْااااااااايلةا النا  هم أساااااااااا  أي بلدا 

قرا   كو  البلد في سااااااالما إ  ت كو  األسااااااا  مساااااا وعندما
ن معاملة الدو  المجاو  سااااااااااااااس رة  نز أي دولة حر النا  وحا

وإ  منسع النا  من اإلنتقاد هو أكثر خ را  من بناء سااااااااااااااد 
وهكذا نر  الرئيس الصااايني  عتمد جوهر هذي «ا على نهر
الرخاء  بالتدره بذلك فإنه موضااااااااااااع قبو  ينلاااااااااااارو الحكمة 

لللاااااااعر الصااااااايني الذي صالما عانى  ما اللاااااااعر الكوري 
نه وهو لم  ْاااعد شاااأ ياللااامالي التعاساااة في أشاااد و التها

السااااااااااااااايدات  ثوإلى جانر ما تراي أحد اعندما زاري ترامر
األوائل فإنها تحلم ضااااامنا  بوقرة إلى جانبه  ما وقرة زوجة 

ي وهو  ساااااااااتقبل ذات يوم زوجها رئيس الصاااااااااين إلى جانر
البلد المقرل بسااالساال  يوبصااحبته زوجته زائرا   رئيس أمير ا

قرود حتى ال»من العناد  ير  خذ بالحكمة الكور ة القائلة 
أي بما معناي إ  المبالغة في التن ح « تقع من األشااااااااااجار

ؤدي إلى التهلكةي وأ  البديل هو في إعتماد ما تختصاااااااري ت
البدء نصاااااااااد »الحكمة الكور ة أ ْاااااااااا  بثالث  لمات هي 

 «امةمهال

نا الكالم عن الحدث الكوري المهير المتمثل بلقاء أخذَ 
فرضااااها الغر ر الجنوبي مع اللاااامالي إسااااقاصا  أوليا  لعداوة 

نت إرثا  ثمينا  أبناء اللااعر الواحد مع أ  اوتبناها  ما لو  
إرادة  إنتراضا  علىإزالة جدار برلين وإلتقاء األخوة األعداء 

جبروت ساااااكن الكرملين و  رسااااة العم سااااامي  انت  افية 
يز ال  يم الجاد وبعادي  يم اإلبن هاذا الوزر وباذلاك ال  يلك

إلى  ر في زمن الحاجة عود  يم الحريد يتصااااااااااارف  صاااااااااااق
وهااذا مااا فعلااه شااااااااااااااابيقااه الجنوبي الااذي باااتاات  بالباال تغردي

ناهيك ر ية ي اااااااناعة السااااااايارات عندي أهم من مثيلتها األم
ما هو أكثر بوبات  قارع التكنولوجيا المتقدمة بالروساااااااااااااااية 

بات اللااااعر سااااعيدا  تنرره أسااااار ر النا  مقابل  ما تقدما  
بني قوماااه جوي و تق يااار على مااادار سااااااااااااااااااعاااات اليقظاااة ل

 اللرقيينا
الحكمة  ذلك و  فقن  ور ة هي ولكي ال يبدو أ  الر نة

 منذ بأهلنا اليمنيين الذين  مْااااااغو   ماضاااااايا   التي إرتب ت
ي فإننا نسااتحْاار وساايادة  يانهم  رامة بلدهمبْااع ساانوات 

بة للرئيس جما  عبد النا ر يمن الذاكرة تلك المبادرة المه
ومن شااااأ  إسااااتكما   ابقةالتي أشاااارنا إليها في ساااا ور سااااا

اإلشارة قو  لزوم ما يلزم بأ  اإلنحناءة أمام قْية تخص 
 اللعر تجعل قامة َمن ينحني أكثر مهابةا

السااااور ة حاو  أ ااااحاب  –في زمن الوحدة المصاااار ة 
السااااااااااااااوء جعل لبنا  ساااااااااااااااحة إيذاء لهذي التجربة الوحدو ة 
الرائدة و ا  أمرا  يدعو إلى اإلساااااااااااااااتغراب أ  رئيس لبنا  
زمناااذاو  ميااال شااااااااااااااامعو  الممتلىء قبااال الترا  نرحاااات 
عروبية شااجع ضاامنا  لغر  في نرو  أم ارة باإلساااءة إلى 
عبد النا ر مواقد مبغوضة ضد هذي الزعامة التي لقيت 
على الصااااااعيد اللااااااعبي حماسااااااة ال مثيل لهاا ولم قتصاااااار 
األمر على هااااذا الرعاااال المبغو  وإنمااااا إنتهى إلى أمر 

شاااااااكو  إلى األمم « لبنا  اللااااااامعوني» مكروي تمث ل بتقد م
المتحدة ضاااد عبد النا ااار بتهمة التدخل في شاااؤو  لبنا  
الداخليةا رد اللبنانيو  بنساااااااااابة عالية على الرعليسن المكروي 
لجهة التلااااااااااااجيع بعد المبغو  لجهة تقد م اللااااااااااااكو ا ثم 
تحو   اإلنزعاه من اإلساااااءة المتعمدة إلى  ْاااار شااااعبي 

إلى أ  تبدلت األحوا   تقا ى إحعارما وبقيت الصدور عل
 وبات قائد الجيش الجنرا  فؤاد شهاب رئيسا  للجمهور ةا

هنا نجد عبد النا اااااااااار  سااااااااااتحْاااااااااار في لحظات من 
التأمل بعد إصالالت متكررة من على شااااااااااااااارفات قصااااااااااااااار 
الرئاساااااااة في حي المهاجر ن في دملاااااااق بعض ما  ختزنه 

صيِ ر سااتوقره من  الم إفْااال  عما  من أدبيات في الذاكرة
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وأبيات للااعراء  عليه السااالم للرسااو وص  وللساايد المساايح
وأقوا  لحكماء وزعماء تار خيينا وفي ضوء هذي التأمالت 

تسااااااجيل خ وة على  ااااااعيد الحكمة والحنكة وتللد   إرتأ
القلوب لم  ساااااااااااابقه زةيم عربي من قبسل إليها وال حذا حذوي 
من بعدي مع أ  الْااااارورات تلغي المحظورات مهما  انت 
شاااااديدة الوصأة على النرسا لقد إساااااتحْااااار عبد النا اااااري 

َمن هجر »على ما  جوز اإلفترا ي من أقوا  الرساااااااااااااااو  
من أتاي أخوي متنقال  وأي »و « أخاي ساااانة فهو  ساااارسك دمه

بااال ذلاااك محقاااا   اااا  أو مابس ال   ومعهاااا قو  « معتاااذرا   فليقس
صوبى للمتراحمين والمصلحين »السيد المسيح عليه السالم 

و « تواضاااااااااااااااعيني أولئاااك هم المرحومو  يوم البيااااماااةوالم
كما أنه «ا صوبى لصااانعي السااالم ألنهم أبناء هللا يادعو  »

عروتا ولم أحقد على  الم  »إسااتحْاار قو  اإلمام اللااافعي 
وقو  المهاااتمااا « أحااداا أرحااتا نرساااااااااااااااي من همِ  العااداوات

« إذا قابلت اإلساءة باإلساءة فمتى تنتهي اإلساءة» اندي 
أحسااانا وسااايلة للتغلر على الصاااعاب »ا قو  نابليو  ومعه

وِمن نكِد »كما ال بد إساااااااتحْااااااار قو  المتنبي «ا إختراقها
« الدنيا على المرء أ  ير اا عدوا  له ما ِمن  اااااااااااااداقته بد

جاِهدس عدوو ما إسااااااااات عت جهاديااا »وقو  خليل م را  
أهاب »وقو  إبراهيم ناجي « أما أخاو فما إست عت فسالم

نا مناد ضاااام روحيسناا  أ  الحر تيار ساااار  ما بين بنا فلبي
وأما «ا جسااااااااااميسناا يؤجج في نواِظرنا و الااااااااااعل في دماءيسن

ي إتخاذهاا فاإنه تالاذي ختم باه التاأمال فكاا  قرار الخ وة ال
ياااااااادي عن بني مصااااااااااااااار  يهااااااااذ»قو  حااااااااافظ إبراهيم 

 «اتاصافحكمااا فصافحوها تاصافح نرسها العرب
 دة للحكماة والتيسااااااااااااااااِ  تمثلات الخ وة ذات الحنكاة المج

 ااااااااااااااا تها عز مة زةيم بحجم أمته مع خل ة أقوا   انت 
مة الغافرةي بأ  عبد من المرردات المبلسِ « كو تيلب »أشبه 

ا  زمنذاو عبد نيالنا اااااااااار صلر من رجل سااااااااااور ا القوي أم
أحد زعماء الحببة الوحدو ة  نيالحميد السراه وأكرم الحورا

 ر في باا   ال منهماا التاأهار للبياام بز اارة خااصراة لم  خ
ه الر ر إلى نق ة على الحدود أنه سااااااااااااااايقوم بهاا ثم توج  

 يالسور ة الملتَركة وبحيا  كو  نصد الخيمة –اللبنانية 
بها على أر  سور ة  ليلتقي الرئيسا ي داخلها التي تم نصس

والنصاااااااااااااد الخر على أر  لبنانيةا وفي هذي الخيمة تم 
فؤاد شااااااااااااهاب وأز ل أو  لقاء تار خي بين عبد النا اااااااااااار و 

بااالتاادره مااا علق في لوحااة العالقااة من شاااااااااااااااوائاارا وذهار 
ال  في حنكة الزعامة وحكمة مثاللقاء بال قو  التي حدثت 

 اااااااااااحبها سااااااااااواء من حيا مراعاة ظروف ال رف الخر 

ونعني بذلك الرئيس فؤاد شااااااااهاب الذي  ا  عبد النا ااااااار 
يسهم ة اللبنانيين المسيحيين في حا  قام رئمترهما  لحساسي

بز ارة عبد النا ااااار في دملاااااقا أما وقد تمت الز ارة على 
نق ة حدود ة فإ  نها ة سااااااااعيدة ضاااااااامدت جراحا  معنو ةي 
ووضاااااااااااااعت ميثاقا  يؤ د الحرص على توثيق روابن األخوة 
وضااااااااااارورة تدةيم التْاااااااااااامن العربي وإ جاد حلو  إ جابية 
م السااااايادة  للمساااااائل اإلقتصااااااد ة المعل قة والحرص على دعس

 ستقال  والكيا ا واإل
وبعد هذا اللقاء التار خي إختلن الحابل السوري بالنابل 
اللبناني وتناثر الميثاق الذي حدد نقاصه الثالث الرئيسااااااااا  
اللاذا   ادرا الدنياا فيماا ال يزا  قائماا  إفتقاادهماا في لياالي 
الظالم السااااياسااااي والرساااااد المسااااتلااااري في د ار األمة من 

هناااااا الترحم على حكماااااة  ااااال  المحين إلى الخليجا ومن
منهما وحنكته و يس أنه بهاتيسن اللااااااااااميلتيسن تتللد القلوب 

 وتدوم نعمة التراحماا ولو إلى حينا
 2018أبريل )نيسان(  30بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

 «الربيع العربي»توأم  «الربيع اإلنتخابي»
الدولي  -مياإلقلي –العربي  «الربيع اإلنتخابي»ها هو 

يوا ااااااااااااااال التنقلا  انت اإلصاللة األاولى له المتوا ااااااااااااااالة 
تداةياتها ونعني بذلك النتاه األمير ي لهذا الربيع متمثال  
بروز دونااالااد تراماار الااذي ال  كتماال هنااااي بااالترا  نتيجااة 
ما حاق به من  الم  ثير حو  دور لروسااااااايا البوتينية في 

ذ  جهودا  و ااااااااااااااال إلى حد أ  ترامر يب 2016إنتخابات 
إساااتثنائية لترادي إساااتجوابه أمام المحقق الخاص في ملد 

 ااهذ« البوتينيالتدخل »
و مااا ال  كتماال هناااء تراماار فااإ  فالد مير بوتين هو 
د لها وال تكتمل نتيجة  الخر ينلاد الهناء في رئاساته المجدِ 

اإليراني الذي  لاااااااااارف على الوقوع فيه  -الجر الساااااااااوري 
الجاار الساااااااااااااااااداتي يليااه الجاار كمااا وقوع األساااااااااااااااالف في 

األفغاااااانيا وعلى عكس د مقراصياااااة إنتخااااااب الرئيس في 
الوال ااااات المتحاااادةي  ااااا  أمرا  صبيعيااااا  أ   روز بوتين في 

سااااااات سااااااانوات أاخر  تنتهي  2018 ذار  /إنتخابات مار 
ما دام هو الممسك بالسل ة  كو  عندها  2024في العام 

حااا  ال أماال باادأ عقاادي السااااااااااااااااابع من العمر ي وفي هااذي ال
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يارتجى بااالروز لَمن  حلم بااالمنااافسااااااااااااااااة و ت لع إلى تعاادياال 
كم والحكاام وباالاذات أولئاك الاذين ال  جاذري في صقو  الحا
 عيرو  إهتماما  لمبدأ المنافسااااة بين أصراف ال  مار  فيها 
هذا المتنافس أو تلك المتنافساااااااااااااااة المنصااااااااااااااار الرسااااااااااااااامي 
وخصااااااااااو ااااااااااا  المنصاااااااااار األعلىي ذلك أ  رد الرعل لد  

لناخر  كو  مز جا  من التهير والخلاااااااااااااااية وبذلك  قترع ا
 لصاحر السل ة وليس للمنافسينا

ر أردو ااا   مااار تجااديااد  وقباال أ   خو  رجاار صيااِ 
الرئاسة مكل ال  بصالحيات لم  سبق أ  حصل عليها رئيس 
من قبل و ا مئن الرأي العام التر ي بأنه سيكو  بعد الروز 

السااانوات األربع الماضاااية  رئيساااا  مختلرا  عما  ا  عليه في
من دو  اإلفصااااااااااااااااح ولو تلميحا  عن نوع اإلختالفي  ا  
عبد الرتاح الساااااايسااااااي أنجز وهو في ساااااادة الرئاسااااااة تجديد 
م موضاااوع اإلرهاب والتأهر  الوال ة التي  ساااتكمل فيها حساااس
لمواجهة تداةيات إخراق محتمل حتى إشاااااااااااااااعار  خر في 

أ   نتيجااااااة «اإلرهاااااااب المااااااائي»الموضاااااااااااااااوع الخر أي 
مع أثيوبيا بملااااااااااار ة  «سااااااااااد النهْااااااااااة»المحادثات حو  

الساااااااااااااااودا  وعلى مساااااااااااااااتو  القمااة تليهااا إجتماااعااات أهاال 
الدبوماساااااااااية واإلختصااااااااااصي ما أ  تاساااااااااتأند حتى تتعثر 
فتتأجل و سااتمر العمل في بناء السااد فيما الرئيس الساايسااي 
يوا ااااااااااااال التأمل في هذي األزمة محاوال  إ جاد معادلة تقوم 

نظر في اإلتراقية المائية المثلثة المجر  بدءا  على إعادة ال
بأثيوبيا مروراا بالسودا  و وال  إلى مصري وبذلك ال تتأثر 
المحروساااااااااااااااة من هبتها الخالبية والنيل  وبالتالي ال  عود 
واردا  إعتماد الحل على أساااا  ما يؤخذ من حصاااة مصااار 
وإحتياجاتها المائية بمعز  عن التراهم  ساااااااااااتعاد بالتي هي 

ساااااااااني أي التراهم بالتراضاااااااااي فالتحكماا أو بغيرهاي أي أح
ي واأل  هنا  »ب لأخاو ال  مر م« معادلةالمواجهة وفسق 

د بااالتع يش والااذي ال يبغي  هو الجااار المصاااااااااااااااري المهااد 
م  التجني على جاااااري األفر قيي مااااا دام هنااااالااااك عاااادم تره 
ضااااعت في زمن  أثيوبي بأ  إتراقية المحا ااااصااااة المائية وا

كا  مصر ربع ما هو عليه رقمها الذي  قترب كا  عدد س
من المئة مليو  نسااااااااااااامةا ولذا فتعديلها أمر ال بد منه وإ  

 صا  التباصؤا
وفي إنتظار الربيع الرئاساااااااااي الساااااااااوداني المحساااااااااوم 
أمريي يبقى الربيع اإلنتخااااابي في لبنااااا  ونظيري العراقي 
ل مجتمعة  ومثيلهما التونساااااااااااااااي فالجزائري بعدها تلاااااااااااااااكِ 

هد في ذروة التناقض الذي  ْااااااااااااااري على مالمح ملاااااااااااااا
الحياااة الااد مقراصيااة في موضاااااااااااااااوع اإلنتخاااب حااالااة من 

م في أكثر تهم وِمن ورائهم  كس الهلهلاااةي ذلاااك أ  أهااال الحا
ميليلااااايات وأمامهم جموع مساااااتغرقة في عسااااال مكاساااار 
موعودة من التماذهري خا  بعْاااااااااااااااهم وسااااااااااااااايخو  

ة حر ة الباقو  اإلنتخابات البرلمانية والرئاساااااية تحت را 
التعبير واإلختياااراا إنمااا أي حر ااة وأي إختيااار مااا دام 
كم خا  بعْاهم اإلنتخابات وسايليهم  خرو   رموز الحا
فيمااا السااااااااااااااال ااة بكاال مراااتيحهااا بااأ اااديهما وتبقى الحااالااة 
اللبنانية هي الالفتة في هذا اللااااااااأ  ذلك أ  الرئاسااااااااات 
الثالث والجمهور اااااةا النوابا الحكوماااااة  ومع رموزهاااااا 

راء الحكومة خاضوا اإلنتخابات وهم  مارسو  نصد وز 
مساااااااااااااااؤوليااااتهم بماااا لهاااا من تاااأثير  جعااال المماااارساااااااااااااااااة 
الد مقراصية  ير ذات فعالية بالمرهوم التقليديي أي أ  
اإلنتخابات في هذي الحا  لم تعد بين أصياف سااااااياسااااااية 
خاره المساااااااااااااااؤولية الرساااااااااااااااميةي وإنما هي إنتخاب أهل 

أي إنتخابات برلمانية السااااااال ة ألنرساااااااهما وِمن هنا فإ  
أو رئاسااية تكتساار المصااداقية عندما  خوضااها َمن ير د 
مئنا  أو مجازفا  إنما تحت إشراف حكومة ال  خوضها م س
 لااااااااااااارو رئيسااااااااااااها وأعْااااااااااااااها في اإلنتخاباتي  ما ال 
مصااااااااااااااالحااة لهم في أ   روز هااذا ال يس أو  منى ذاو 

 بخسارةا
ية هو ما  أمله المرء لكي تسااااااااااااااتبيم الحالة الد مقراص

أ  تاجر  اإلنتخااااباااات بنوعيسهاااا البرلمااااني والرئااااساااااااااااااااي 
وخصاااو اااا  في دو  المن قة العربية ومحي ها اإلقليمي 
بين مرشاحين ليساوا من أهل السال ة وإ   انوا يت لعو  
إلى إمتالكها وهذا حقهم في حا  الروز  ررضااااااااااه جوهر 
الحياة الد مقراصية الذي  صااااو  الحياة السااااياسااااية وإدارة 

لدولة من الهلهلةا وإلى أ   حداث ما نتمناي فإ  شااؤو  ا
الذي أضااااااااااااااأنا على بعض مالمحه  «الربيع اإلنتخابي»

الربيع »سااااااااايبقى مجرد توأم ما إ ااااااااا الح على تساااااااااميته 
وعند التأمل في الربيع الذي إنقْاااااااااااى و يس ا «العربي

أفرز ما هو بين الساااايء واألسااااوأ وأبد  ما هو عا ااااد 
م باألشاااااد عصااااارا ي في الحياة الساااااياساااااية ومسااااايرات  كس الحا

نر  التوأم الجااديااد يناااجي التوأم الااذي مْاااااااااااااااىا ونر  
األحوا  التي  اااناات على درجااة من الساااااااااااااااوء قااد تزداد 

 سوءا ا َمن  عش يَرا وهللا المعينا

 2018مايو )أيار(  9 -« الشرق األوسط»صحيفة 
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 أْنسنة المدن وغربة اإلعالم: 
 مدن عريقة.. وإنجازات واعدة

امش إنلاااااااااااغا  البا  العربي بما ساااااااااااتنتهي إليه على ه
الحرب األمير يااااة الباااااردة على إيرا ي ومقاااادمااااات الحرب 

اإليرانية الراترة إلى أ   حدث العكسي وما  –اإلساااااااااارائيلية 
بين هااااااتيسن الحربيسن من تاااااداةياااااات حرب إختباااااار القو  
الساااااااااياساااااااااية في  ل من لبنا  والعراق والذي إنتصااااااااار في 

رت في  ال البلااديسن الخ اااب ال ااائري اإلنتخااابااات التي ج
خالفا  لما  ا  متوقعا  أو مأموال ي تساااااااااااااااتوقد المتأمل في 
أحوا  األمة تباشااااااااااااااير إنجازات ورا  من شااااااااااااااأ  رعايتها 
تحقيق إ جابياتي والتأكيد على أ  هموم السااااااااياسااااااااة و ثرة 
اإلنلاااغا  بالصاااراعات الساااياساااية وعدم تغلير التعقل على 

 عني عاادم اإلهتمااام بمااا  صاااااااااااااااحح العناااد والتحااد اااتي ال 
مراهيم و عزز شااااااااااأنا  تراثيا ي على نحو ما شااااااااااهدتسه المدينة 
المنورة التي في رحاااااب أجوائهااااا الرحمااااانيااااة رعى أميرهااااا 

 7الد تور فيصاااااال بن ساااااالما  بن عبد العز ز يوم اإلثنين 
مؤتمرا  جديدا  من حيا الركرة والهدف  2018أ ار  /مايو 

دما  ا  رعى م لع اللهر خ وة على عالم المؤتمراتي بع
 «ملتقى الماااديناااة المنورة للخن االعربي« ڊتنو ر اااة تتمثااال 

األ يل  ي ال يندثر رونقه أمام هجمة إلكترونية الحروف 
الدولي  المؤتمر«  حملهاالعربيةا  ما أنه بالتسااااااااااامية التي 

يبدو إذا جاز اإلفترا  رساااااااالة تنبيه من  «ألنسسااااااانة المد 
وما زا  مساااااااااتمرا  في مد  عربية الحا ااااااااال منذ سااااااااانوات 

تعيش حاااالاااة من التوحشا ولكي ال يبااادو عااادم التحااادياااد 
دا  فإ  مدنا  ساااااااااااااااور ة وليبية و منية  ثيرة تعيش منذ  متعم 
خمس سنوات حالة التوحش الملار إليها والتي تحتاه إلى 

 األنسنةا
ومع أ  المؤتمر الذي شاااااااااااااارو فيه خمساااااااااااااو  متحدثا  

لااااااة بااااااأوراق عماااااال وبحوث وخبيرا  من أربع علااااااااااااااارة دو 
متخصااصااة تتناو   ل ما من شااأنه أنساانة المد ي أي بما 
معناي تصااابح المدينة حاضااانة في منتهى الرعا ة واإلهتمام 
والعنا ة بساااااااكنهاي هو رافد تصاااااار مياهه في بحيرة الخير 

ي إال  أ  ماااا يرمي إلياااه المؤتمر «2030را اااة «التي هي 
تحتاااه ماادنااه هو أ   كو  خااارصااة صر ق لكاال بلااد عربي 

إلى األنساااااااانةا وفي تقديرنا أ   ل المد  العربية في أشااااااااد 
الحاجة إلى هذي األنساانة مع إختالف نساابة اإلحتياهي إنما 
تبقى  ل المد  الساااااور ة والليبيةي ناهيك باليمنية إلى حين 

إكتما  إسااااااتعادة اللاااااارةية المخ وفة وتثبيت دعاماتها في 
 جا ابعض المد  والد اري هي األكثر إحتيا

والقو  إ  إسااااااااااااااتْااااااااااااااافة أمير المدينة المنورة ورعايته 
لمؤتمر األنساااااااااااااانة ليساااااااااااااات فقن من أجل المملكة ورا تها 
الواعااادة وإنماااا إ ْاااااااااااااااااا  ألجااال األماااةي فأل  المملكاااة هي 

ي وبعد هذي القمةا والحاضااانة  »القد  قمة« قبلالحاضااانة 
بمعنى الوقوف مع أي دولة عربية تحتاه إلى المسااااااااااااااااندة 

لمتحرل اإليراني بها ونجدتها في ساااااااعة اللاااااادة لمواجهة ا
تبا تهاي والنصااااااااااااح تسااااااااااااد ه عندما  جتاح العناد أسااااااااااااوار 
البيِ مين على شؤو  البالد والعبادا وها هو الدور الحاضن 

«  باتت سااااااااتقبل حديثا  واجبا  جديدا  و تمثل في أ  الر ا  
وهذا اإلجماع على اإلختيار  «ااإلعالم العربي عا ااااااااااامة

زراء اإلعالم العرب في إجتماعهم الذي إنعقد من جانر و 
في رحااب الجاامعاة في القااهرةي هو نوع من تكليس األمة 
للبيادة الساااعود ة بإعتبار اإلعالم  يانات وأشاااخا اااا  رد را  
للخ وط العر ْاااااااااة التي حددها خادم الحرميسن اللااااااااار ريسن 
الملك ساااااااااالما  بن عبد العز ز أمام قمة الظهرا  التي رفع 

ا »قمة القد «أهميتها بْااع درجات بتسااميته لها منسااوب 
وحيااا أ  المرحلااة المقبلااة دقيقااة بمااا قااد تحملااه األ ااام من 
مراجلت ليسااااااااااااات في الحسااااااااااااابا ي فإ  إ ااااااااااااا راف الدور 
اإلعالمي إلى جانر الدور الدبلوماسي من شأنهما تلكيل 

 سند فاعل للدور السياسيا
 كما أ  إختيار الر ا  عا ااااااااااامة لنعالم العربي من
شااأنه المباشاارة بإنهاء الغربة التي  عيلااها اإلعالم العربيي 
حياا أ  اإلهتماام من جاانار أهال القرار في المملكاة ناأ  
بنساااااااابة ملحوظة عن اإلعالم العربي  يانات وأشااااااااخا ااااااااا  
وإرتأ  التر يز إلى جانر اإلعالم المحلي الساااااعودي على 
وساااااااااااااااااائااال اإلعالم األجنبي وبلاااااااااااااااكااال خااااص األمير ي 

والررنسااااااااااايا وقد أثمر هذا التر يز في ضاااااااااااوء  والبر  اني
اإلصالالت التلرز ونية لولي  العهد األمير محمد بن سااالما  
والمقابالت الصاااااااااااااااحافية التي أاجر ت معهي ذلك أنها من 
المرات القليلة التي تساااااااااااعى وساااااااااااائل إعالم أجنبية إلجراء 
مقابالت  اااااااااااحافية وتلرز ونية مع مساااااااااااؤو  قيادي عربي 

جما  عبد النا اار في الرترة التي ساابقت بإسااتثناء الرئيس 
والرئيس أنور الساااااااااااااااادات بعدما أبرم إتراقية  1967حرب 

كامر د ريدا وبالنسااااااااااااااابة إلى ما يتعلق باألمير محمد بن 
ساالما  فإ  سااعيه إل صااا  أفكار را ته و اادق تصااميمه 
على إحااداث عمليااة ت و ر متعااددة الجواناار في المجتمع 

األوروبية إلتقت مع  –ر ية السعودي إلى المجتمعات األمي
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تحريز لااد   اااااااااااااااحد ت بع بااالماليين ومح ااات تلرز و  
 لاهد برامجها علرات الماليين لكي تعرف منه نوازع هذا 
التوجااه من جااانبااه  ونااه في العقااد الثااالااا من العمر وهااذا 
م في العااالم العربيي عاادا  كس أمر  ير مااألوف في عوالم الحا

لخر في النصااااااااااااد ظاهرة عبد النا اااااااااااار الذي  ا  هو ا
األو  من العقااد الثااالااا عناادمااا أقاادم على خ وات أبرزهااا 
تأميم قناة الساااااو س وبات في ضاااااوء تداةيات خ وته هذي 
ثم إتباعها بالنهج اإلشااااااااااااااتراكي مقصااااااااااااااد اإلعالم األجنبي 
 اااااااااحافة وتلرز ونا ا لكن عبد النا ااااااااار إعتمد معادلة تقوم 

وروبي به األ –على تعز ز حالة إهتمام اإلعالم األمير ي 
 إنما من دو  إ را  دور اإلعالم العربيا

ه المسؤولين ربما ساااااااااير  ولي  العهد األمير محمد بن سااااااااالما  وقد  باتت الر ا  عا مة اإلعالم العربي أ  يوجِ 
السااااااااعوديين وبالذات وزراء الخارجية واإلعالم واإلقتصاااااااااد 

 »2030 را ااااة« برامجوالنرن و ااااذلااااك المساااااااااااااااؤولين في 
اإلعالميين العرب خصااااااااااااو ااااااااااااا  أ  هؤالء على  باإلنرتاح

 حتاجو  أحيانا  إلى ما  ساااااااامعونه من المسااااااااؤو  مباشاااااااارة 
ومناقلاااة  ثير من النقاط التي  ريد  الم المساااؤو  حولهاا 
اإلعالم العربي ال  جر أ  يبقى مو اااااادا  وبحيا تصاااااابح كما ربما سااااااير  ولي  العهد أ  الباب شاااااابه المو ااااااد أمام 

ية به أمرا  متيسرا ي خصو ا  أنه لقاءات رموز عربية إعالم
إثنيسن من اإلعالميين  عااااابرة مععاااادا إصالالت تلرز ونيااااة 

الساااااااااااااااعودييسن والزميال  داوود اللااااااااااااااار ا  وتر ي الدخيل  
وإصاللااااااة عااااااابرة هي األاخر  مع عاااااادد من اإلعالميين 
المصر ين في بيت السرير السعودي في القاهرةي لم  حدث 

 أ  إلتقى بإعالميين عربا
لى ذلك إ  اإلعالميين العرب وعلى مد  سااااااااااااااانتيسن وإ

إزدهرت فيهماااا ظااااهرة إنرراد اإلعالم األمير ي واألوروبي 
بلقاااءات ولي  العهاادي  ااانوا عنااد الكتااابااة عن را تااه و رائااه 
 ساااااااااااااااتندو  إلى ما قاله في مقابالت مع إعالميين أجانر 
 اااااااااااااااحااافيين  ااانوا أو مقاادمي برامج تلرز ونيااةا ومثاال هااذا 

كس إن باعا  بأ  ثمة  ربة  عيلاااااااااااها اإلعالميو  األمر  ع
األجانرا وحيا أ  ولي  العهد ورا ته قْااية عربية عامة من بني قوم ولي  العهد مقابل خ وة يزهو بها اإلعالميو  
فإ  ما ترتقدي تلك القْاااية حتى إشاااعار  خر هو أ   كو  
التراعل اإلعالمي العربي مع ملاااااااااااااروعه حاضااااااااااااارا  و ير 

 عالم األجنبيامقتصر على اإل
في الملااااااااااهد العربي الصاااااااااااخر ثالث مد  سااااااااااعود ة 

 »المد  أنسااانة» فإلىعر قة تعيش تباشاااير أحوا  أفْااالا 

إن لقااات من الماااديناااة المنورة وبهااادف أ  تتمااادد هاااذي  التي
األنسنة من المملكة في إتجاي سائر المد  العربية المكتو ة 
باإلهما  لد  البعض والتوحش لد  بعض  خر والرسااااااااااد 
لد  الجميعي بدأ األخْاار من اللااجر وبمبادرة من شاار ة 

 أخذ صر قه للزرع بدءا  بالظهرا  التي إحتْاانت  » رامكو«
وبحيا ال تنقْااااي ساااات ساااانوات إال  وتكو   »قمة القد «

رعت وسيورق األخْر ومعه  هنالك علرة ماليين شجرة زا
بعض األلوا  الزاهيةا وبين األنسااااااااااااااانة والتخْاااااااااااااااير  حل 

مواكبا   2018ربي ضااااااااااااايرا  على الر ا  للعام اإلعالم الع
للقمة العربية التي حساااااااااااااام الملك ساااااااااااااالما  فيها  ثرة القا  
والقيل في موضاااااااااااوع القد  واضاااااااااااعا  بذلك الرئيس ترامر 

 تحت مجهر اإلختبارا 
و ل رمْاااااااا  ونحن وإ اكم من عواد هذا اللاااااااهر  ااا

الرْيل في ظل رئاسة الملك سلما  بن عبد العز ز لألمة 
 المحين إلى الخليجامن 

 2018مايو )أيار(  51 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 جسر الملك فهد.. يليه جسر بوتين
 /مايو  15فاجأنا الرئيس فالد مير بوتين يوم الثالثاء 

بتدشاااااينه جسااااارا  يربن األراضاااااي الروساااااية مع  2018أ ار 
شابه جز رة القرم التي هي عمليا  مثل األراضاي الرلسا ينية 

وثمة  2014تي تعتبرها أو رانيا أرضاااااا  محتلة منذ العام وال
عقوبات أمير ية وأوروبية مرروضاااااااااااة على روسااااااااااايا نتيجة 
ذلكا تم تدشاااين بدء إنلااااء الجسااار الذي يتراخر به بوتين 
بإعتباري أنه الجسااااااااااااار األ لى واألصو  في روساااااااااااااياي وأنه 

 57أرضااااايا  بأهمية رحلة يوري  ا ار ن إلى الرْااااااء قبل 
ر مكترث بقو  رئيس الحكوماااااة األو رانياااااة ساااااااااااااااناااااةي  ي

فولود مير  رو ساااااااما ي الذي حاله مع روسااااااايا بوتين مثل 
 »القدسية ةالهد «وحا  الرئيس محمود ةبا  مع إسرائيل 

إ  المحتل الروساااااااااي  ساااااااااتمر في «الرئيس ترامر لها  من
 ا»إنتهاو القانو  الدوليي وستدفع روسيا الثمن  اليا  جدا  

مااايو بزائري  9وتااه يوم األربعاااء بعااد أسااااااااااااااابوع من حرااا
بنيااامين نتنياااهو المتباااهي بحصاااااااااااااااولااه من الرئيس دونااالااد 
تراماااار على حق ال  ملكااااه  الهمااااا بلاااااااااااااااهااااادة التااااار   
والجغرافيا ودو  العالم التي تحترم القرارات الدوليةي با تنا 
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الرئيس بوتين بز ارة إمالئية شااااااااكال  وموضااااااااوعا  إسااااااااتادعي 
ار األ ساااد وتمت على وجه السااارعة وبعيدا  إليها الرئيس بلااا 

عن صقو  رسااااامية ولو في الحد األدنى من باب اإلحترام 
لرئيس دولة  امر بها شاااااعبا  وأرضاااااا  ليساااااتوصنها الروسااااي 
واإليرانيا وليس أد  على عدم إحترام الروسااااااااي للسااااااااوري 
من أ  الرئيس بوتين  ستدعي وال يزور دملق وأ  الرئيس 

ار مر م هنا ال مجا  ل  رفسض اإلستدعاءابل 
بصااااااااااارف النظر عن  ر  بوتين من الجسااااااااااار الذي 

م نوازعه البيصااااار ة قا   إ  ربسن األراضاااااي الروساااااية «بحكس
لم الرو  منذ عهود البيا ااااااااااااااارة  ير  »بالقرم  ا  دائما  حا

عااابىء بااأ  شااااااااااااااابااه جز رة القرم أر  إنتزعهااا بوتين من 
أو رانياا على نحو إنتزاع اإلسااااااااااااااارائيلي للجوال  من الوصن 
الساااااااااااااااوريي فإ  مثل هذي الخ وة جديرة باألهمية إنما في 
حا  خلت من تلك النوازع التي نلااااااير إليهاا وأهميتها هي 
في ربسن الجيرا  ببعْاااااهم وبالذات الذين ترصااااالهم حواجز 
مائية مثل بر  انيا وفرنسااااااااااا التي عالجت رئيسااااااااااة الوزراء 
الراحلة مار ر ت تاتلاااااااااار بالتوافق مع الحكومة الررنسااااااااااية 

التوا اااال حا ااااال  بين  فبات »المانش« نرقمر بإنلاااااء األ
الجز رة وبر  انيا  وفرنسااااااااا المتصاااااااالة أرضااااااااها عبسر ق ار 
سااار ع تحت مياي البحر من دو  إلغاء التوا ااال عبسر مياي 
المانش أ ْا  من خال  سرن  غيرةا هذا التوا ل أدخل 
البهجة إلى نرو  البر  انيين وزوار المملكة المتحدة وإلى 

رنسااااااااايين وساااااااااائر األوروبيين الذين أ ناهم السااااااااارر بين الر
مح ة الق ار في بار س وتلك التي في لند  عن شاااااااااااااقاء 
السااااااااااااااارر باااال اااائرات والتكااااليس البااااهظاااة لهاااذا السااااااااااااااارري 
وخصااااااااو ااااااااا  هذي األ ام لمناساااااااابة عر  أعرا  بر  انياي 
زفاف األمير هاري ثاني أبناء الغائبة الحاضااااااااااااااارة األميرة 

  ات المتحدة ميغا  مار لاد انا وسمراء الوال
هااااذا اإلبتهاااااه  عيش مثلااااه الساااااااااااااااعوديو  والبحر نيو  

األر   »جسااااااااار الملك فهد«وزوار المملكتيسن منذ أ  ربن 
السااااااااااعود ة باألر  البحر نيةي وعلى قاعدة من الرضااااااااااى 
فااااالبحر سن ترصااااااااااااااالهااااا مياااااي الخليج عن المملكااااة العربيااااة 

ائر أقاليمها السااعود ة وعلى نحو ما هي عليه بر  انيا وساا
نا  عن القارة األوروبيةا وألنها  يا   عيش حالة العزلة رأيس
اللاااااااااااااااي  واألمير بعاااد إعال  البحر سن مملكاااة  خليراااة بن 
ساااااااالما  رئيس الحكومة  كل د من شاااااااابيقه األمير اللااااااااي  
ةيساااااااااى بن سااااااااالما     خليرة ز ارة المملكة والتباحا مع 

 سن بالساااعود ة الملك فيصااال بن عبدالعز ز بركرة ربسن البحر 
عبسر جساااااااااااااار تتولى إشااااااااااااااادته المملكة  ونها مقتدرة ماليا ا 

وب بيعة الحا  لقيت الركرة التأمل بدا ة ثم األخذ بالركرةي 
 عزز معناها أ  ال رف الذي  عر  هي البحر سن وليست 
المملكاااة وهاااذا يابقي الخ وة في مناااأ  عن الترسااااااااااااااايراتي 

ثنا ا صياته فْااال  عن أ  ال لر موضااوعي وال  حمل في 
 أي تخيالت تتسم بالحساسيةا

قْاااااااااى الملك فيصااااااااال رحمة هللا عليه بعدما  ا  وعد 
اللاااااااااااي  خليرة لد  لقائهما في المن قة اللااااااااااارقية األر  
التي من شااااصئها يبدأ الجسااار المأمو ي وتسااالِ م الملك خالد 
كسم وبين ملراااااتااااه ذات األهمياااة  بن عباااادالعز ز مقاااااليااااد الحا

ق بركرة بناء الجسااااار وما أنجزي الرنيو  اإلساااااتثنائية ما يتعل
الذين  ل رهم الملك فيصااااااااااااااال بالدراساااااااااااااااة إنما بالتعاو  مع 
زمالئهم البحر نيينا وهؤالء وجاادوا في موافقااة الملااك خااالااد 

 /يوليو  8إيذانا  للبدء بالتنريذا و اااااااااااااااادف هذا البدء ويوم 
  ليومااااا  من إنعقاااااد القمااااة األاولى  35  بعااااد 1981تموز 

 25في أبو ظبي و »عاو  لدو  الخليج العربياةمجلس الت«
  برئاسااااااااة اللااااااااي  زايد بن ساااااااال ا     1981أ ار  /مايو 

نهيا  للتوقيع على النظام األسااااااااااااااااساااااااااااااااي للمجلس وتعيين 
األمين العام الذي إرتؤي أ   كو  عبدهللا  عقوب بلاااااااااااااااارة 
الساااااعد األ من لوز ر خارجية الكو ت وأمير الدولة الحقا   

 /حمد الذي  ا  زار موسكو م لع أبر ل اللي   باح األ
نيساااا  من العام لتعر س اإلتحاد الساااوفياتي بما تنوي دو  
الخليج إنلاءيي أي مجلس التعاو ا ولقد زار اللي   باح 
موساااااااااااااااكو وإجتمع لهاااذا الغر  بنظيري وزمناااذاو  أنااادر اااه 
 روميكو على أسااااا  أ  الكو ت هي الوحيدة دو  سااااائر 

التي تبيم عالقات دبلوماساااااااااااااااية مع دو  الخليج وزمنذاو  
 اإلتحاد السوفياتيا

بعد الذي نلاااااأ عن القمة العربية اإلساااااتثنائية في بغداد 
في حق مصر من تداةيات أكثرها إيالما  تعليق عْو تها 
في الجااامعااة العربيااة جزاء إبرام الرئيس أنور الساااااااااااااااااادات 
إتراقية سالم مع إسرائيلي وتلت ذلك تداةيات أولية للحرب 

اإليرانية ومباشااااااااااااااارة الثورة الخمينية صرسح معالم  –عراقية ال
ملاااااااااااااااروع هيمنااائي ال ترتااح لاه دو  الخليجي تبي ن  م أ  
بحر سن اللااي  ةيسااى  انت بعيدة النظر في مسااألة ربس ها 
بجسااار مع شااابيقاتها دو  الخليجي و م أ  الملك خالد  ا  
شاااااااااااااااديد الحرص على أ  يوا ااااااااااااااال من حيا بدأ الملك 

تحققات الخ وات األكثر أهمياة بعاد مباا عاة  فيصاااااااااااااااالا ثم
  حيااا 1982حز را   /الملااك فهااد بن عباادالعز ز ويونيو 

أ  الجسر الذي حمل إسمه إكتسر إلى الدواعي األخو ةي 
المنحى اإلسااااااااتراتيجيا وها نحن في ضااااااااوء إحمرار العين 
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اإليرانية على مملكة البحر سن ومحاولة إرباو إساااااااااااااااتقرارها 
سااواء بالنساابة  »جساار الملك فهد« ل ة نر  أي أهمية سااياد

إلى البحر سن  ي ال تبقى هدفا  لنسترراد بهاي وإلى المملكة 
العربية السااااااااعود ة  واجر ومسااااااااؤولية الدولة المقتدرة التي 
تذود عن شاااابيقة مسااااتهَدفةي فْااااال  عن أ  اإلحمرار الذي 
أشااااااااااااااارنا إليه  أخذ في الخ ن إعتبار البحر سن مع الوقت 

للميليلاااااااايات اإليرانية الهو  والتكليس في  » تترانز «نق ة 
إتجاي إرباو الساااعود ة بدءا  بإشاااعا  بحيرات ذهبها األساااود 
في المن قة اللاااااارقيةا وهذي جزئية من األمر تْاااااااف إلى 

 »جسار الملك فهد« ڊ الجزئية األهم وهي أ  البحر سن باتت 
تمتد أرضااااااااا  من بدا ة الجساااااااار في شاااااااااصئها حتى سااااااااائر 

يجية فدو  الملاااارق العربي حتى  خر نق ة األراضااااي الخل
من األراضي اللبنانيةا وإذا أفْنا أكثر فإ  اإلمتداد  صل 
إلى  خر نق اااة في الجنااااح المغااااربي من األماااة ذلاااك أ  
إرتباط أر  البحر سن باألر  اللبنانية يتيح لها الو اااااااو  
إلى  اال أوروباااي ثم مع زمن إنقلاااااااااااااااااع العمى عن عيو  

ة األوروبيين الذين ال  حسااااااامو  نهائيا  ترامر وساااااااائر القاد
اإلساااااااااارائيلي وهذي مبادرة  –أمر تسااااااااااو ة الصااااااااااراع العربي 

أ  تصاااابح األر  سااااالكة في  -السااااالم العربية حية تارزق 
إتجاي فلسااااااااا ين ومنها إلى سااااااااايناء فإلى قلر المحروساااااااااة 
مصااااار وحدودها مع الساااااودا  وليبيا و اااااوال  إلى ضاااااراف 

الجناح المغاربي من  المتوسااااان واألصلساااااي في ساااااائر دو 
 األمةا

 ا  إنجازا   »جسااااااااااااااار الملك فهد«ما نر د قوله هو أ  
قوميااا  ورمزا  من رموز العالقااة بين سااااااااااااااايااادتيسن  حقق من 
المكاسااار إلى جانر الترفيه ما من شاااأنه تعز ز اإلقتصااااد 
وتمتين الروابني وليس مناسااااااااااااااابة لكي يتباهى فيها صرف 

حا  الرئيس بوتين   حتل أر   يري و نتهك ساااااايادتها  ما
في تراخري بالجسااااااار الذي  حمل إسااااااامها وأ ا   انت أهميته 
فإنه في ساااااجل اإلنجازات سااااايبقى عند إدراجه في الساااااجل 

وبساااااابع وثالثين ساااااانةا رحمة هللا  »جساااااار الملك فهد«يلي 
على رموز إنلااااااااااااء الجسااااااااااار الملوو فيصااااااااااال وخالد وفهد 
 وشااار كهم في اإلنجاز  ااااحر اإلقتراح اللاااي  ةيساااى بن

 سلما     خليرة وحمى الجسر من المكروي الثوريا
 2018مايو )أيار(  19 بتاريخ« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

ة  األمثولة الصدرية في ساعة الِشدَّ
هنالك أمثولتا   ادر تا  في الملاهد العربي الساياساي 
المتأزما أمثولة مرتب ة بالسااااااااايد موساااااااااى الصااااااااادر وأمثولة 

 سيد مقتد  الصدر مسرحها العراقامعا رة مرتب ة بال
 ا  لبنا  المبتلى  1975في مثل هذي األ ام من العام 

بتدخالت الخر ن بلاااااااااااؤونه وببعض أصيافه الساااااااااااياساااااااااااية 
والحزبية الخارجين على قدساااااااااااااااية الوالء للوصن أوال  وثانيا  
ودائما ي  عيش ظروفا  سااااااااياسااااااااية بالغة الحدة نلااااااااأت على 

ساا يني المرتَعلةا و ا  إصالق خلفية حادثة األوتوبيس الرل
النار من جماعات في من قة للتعصااار الحزبي المسااايحي 
فيها بعض اللااااااااااااأ ي على األوتوبيس وتبادا  اإلصالق من 
الر اب وهم فلسااااا ينيو  مسااااالحو  ب بيعة الحا  العائدين 
من مسااااايرة إحترالية نظ مها فصااااايل فلسااااا يني يدين بالوالء 

في سقوط ثالثين قتيال   لنظام الرئيس حافظ األسدي السبر
أقو   »الكتائر«فلساااااااا ينيا  وإثنا  من حزب  26من بينهم 

حزب مساااااااااايحي لبنا  زمنذاو وإثنا   خرا  ال عالقة لهما 
 بال رفيسنا

كانت هذي الواقعة بمثابة اللااااااااااااارارة التي أشاااااااااااااعلت نار 
حرب أهلية أكلت من اإلنسا  وهد مت من البنيا  ما جعل 

حافة الهاو ةا و اد سااينتهي أمري  مكا  لبنا  ومكانته على
في الجاار وال  جااد َمن ينتلااااااااااااااالااه على نحو مااا حاادث مع 
يوساااااااااااااااد الذي رماي أخواي وإدةيا أمام والدهما أ  الذئر 
أكلهي لكن إرادة هللا شاااءت أ  ينتلااله بعض المارة وتذهر 
قصااااااااة يوسااااااااد أمثولة في الحسااااااااد والغدر حتى بين األ  

 وأخو ها
إليها وضااااااعا  سااااااياساااااايا  بالغ  أفرزت الواقعة التي نلااااااير

التعقيدي أبرق  اسااااااااااااار عرفات الذي  ا  شاااااااااااااأنه في لبنا  
خال   »حزب هللا«عسااااااااكر ا   لاااااااابه بعض اللاااااااايء شااااااااأ  

الخمس علاارة ساانة الماضااية وما يزا ي فْااال  عن شاارةية 
لهذا اللأ  نتيجة إتراق  ا  أرادي الرئيس عبد النا ر وتم 

ية لهذا اإلتراق من إبرامه في القاهرة وحما ة معنو ة وشاااااعب
نة وشاااااااايعية ودروز  وبعض  أصياف لبنانية إسااااااااالمية وسااااااااا
المسااااايرة المساااايحية ألسااااباب تتعلق بالمصااااالح السااااياسااااية 
والت لعاااات من جاااانااار البعض إلى الترا ا وفي برقيتاااه 

بد  أ   جبِ رها «كا  عرفات  ما الذي ين بق عليه المثل 
لتدخل ودعا ا ذلك أنه دعا الملوو والراسااااء إلى ا»كسااارها

ا »حزب الكتائر«رئيس الجمهور ة اللبنانية إلى ضااااااااااااااارسب 
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وهنا تصر ف عرفات  زةيم سياسي لبناني  رر المولى له 
 هذي الهروةا

باااادأ الكر الساااااااااااااااياااااساااااااااااااااي والرر الحكومي فيمااااا رئيس 
الجمهور ة زمنذاو ساااااااااليما  فرنجية والجد  قيد العاله في 

نه تبن ى المساااااتلااااارىا أما رئيس الحكومة رشااااايد الصااااالح فإ
موقد عرفااات وتناااو  بااالغمز اإلمتيااازات ال ااائفيااة األمر 
الذي أد  إلى إساااااتقالة نصاااااد أعْااااااء الحكومة ثم تقد م 
رئيساااااها إساااااتقالتهي وهنا دخل الزةيم الدرزي  ما  جنبالط 
م  سير نحوها لبنا ا  كس على الخن وبدأ يتحدث عن أزمة حا

رب عساااكر ة وإزاء ذلك فاجأ رئيس الجمهور ة اللبنانيين بح
برئاساة العميد المتقاعد نور الدين الرفاعي وقوبلت الخ وة 
ل معترضاااة فكانت إساااتقالة الحكومة التي عاشااات  بردود ِفعس

ساااااااعة ولم تالتقن لها حتى الصااااااورة التذ ار ةا هنا بدأ  36
الوضاااااع يتجه نحو ما هو أعظم خصاااااو اااااا  بعد تصااااار ح 

رجر أدلى به هنري  يسااااااااينجر وقا  فيه إ  الوضااااااااع قد ين
و تحو  إلى حرب أهليااااة مقاااااباااال نااااداء من الرئيس أنور 

النرس وتقدير  ضاااااااااااابسن» إلىالسااااااااااااادات دعا فيه اللبنانيين 
الظروف العربية والتوفيق بين سيادة لبنا  ووجود المقاومة 

 ا»فيه
تزايدت حدة األزمة وبلغت اللااااااااااااااادة المجتمعية الذروةي 

 ر وبدأت حبات العقد السااااااااياسااااااااية تتبعثر ر م تكليس الق
السااااااياسااااااي المحنك رشاااااايد  رامي بتلااااااكيل حكومة جديدةي 
ر المتاااار س  وصغااات أخباااار القتااال واإلعتاااداءات ونصاااااااااااااااااس
المااااذهبيااااة وإنتلااااااااااااااااااار الساااااااااااااااالح وحاااادة الكالم التجر حي 

من العباراتي  مغمسااااااااااااااة بالساااااااااااااايءواإلهتمامات المتباَدلة 
ودخل الرئيس حافظ األساااااااااد شاااااااااخصااااااااايَا على األزمة بين 

اسية ودينية وبين إ راد مبعوثين مستقبل زعامات لبنانية سي
من جاااانباااه إلى لبناااا   اااا  األبرز بين هؤالء عباااد الحليم 

 خدام والمدني  وحكمت اللهابي والعسكري ا
هنا ترتساااااااااااام في الملااااااااااااهد اللبناني المتأزم الذي ينزف 
سااااااااااااااامعة وأرواحا  بر ئةي أبلاااااااااااااااع حاالت القتل إلى جانر 

جىء الزةيم التهجير و ااذلااك الهجرة عبسر البحرا وهنااا  رااا
الديني اللاااااااااااايعي اإلمام موسااااااااااااى الصاااااااااااادر بكافة أصيافهم 
ه بعد ظهر يوم  وصوائرهم بما لم يتوقعه أحد منها فقد توج 

إلى مساااااااااااااااجاااد الكلياااة  1975حز را   /يونيو 27الجمعاااة 
العااملياة والصااااااااااااااارح اللااااااااااااااايعي التعليمي الوحياد في لبناا  
زمنذاو وحتى ال   وهو من باب المصاااااااااااادفة الالفتة  قع 

أي الصاااااااااااارح والمسااااااااااااجد  في شااااااااااااارع عمر بن الخ اب و
والخليرااة اإلمااام الااذي مااا زا  يلقى من بعض رجااا  الاادين 

الخميسنيي الوالء تقييما   ير مساااااااااااااتَحر ا  ا  مع السااااااااااااايد 
موساااااااااااااى أربعة من المعاونين ودخل المساااااااااااااجد حامال  بيد 
حقيبااااة وباااااليااااد األاخر  ةباااااءتااااه وإتخااااذ من إحااااد  زوا ااااا 

بلغ الااذين إلتروا حولااه وو نااتا المساااااااااااااااجااد مكااا  جلو  وأ
صوا  يوم الخميس  «بصااااااااارتي الصاااااااااحافية أحدهم  التيا

وليله  نتا أتلقى شااااااااااااااكاو  الرجا  وأساااااااااااااامع بكاء األرامل 
واليتااامى وعلى ر م أنني ساااااااااااااااعيااتا جهاادي ولم أذق صعم 
النوم فإ  القصااااد لم يهدأ واألوضاااااع تزداد سااااوءا  فقررتا 

وأ وم حتى اللهادة  في الثانية بعد ظاهر اليوم أ  أعتصم
عااااتا والاااادتي  أو حتى تعود البالد إلى صبيعتهاااااا وقااااد ود 
وزوجتي وأصراااالي وجئاااتا أ ااااااااااااااالِ ي إلى هللا أ  ينقاااذ هاااذا 

 ا»الوصنااا
أفاادت الخ وة الصاااااااااااااااادر اةي  ونهاا  ااناد اة المنحى ال 
سالح وال مكايدة وال تهديدات وال إجتياحاتا لمجرد سماع 

المسااااااااااااااجد ثم بدأ رموز  نبأ اإلعتصااااااااااااااام تقاصر النا  إلى
لو   العمل السااياسااي والحزبي من مساالمين ومساايحيين  صااِ

نة إلى المسااااااااااجدا و ا  الفتا  منظر ثالثة زعماء من  السااااااااااا
رشااااااايد  راميا  اااااااائر ساااااااالما عبدهللا اليافي   ررشاااااااو  و

األر   حي و  بالصاااادر ثم تقاصار شااااخصاااايات مساااايحية 
ر ن خ وة اإلعتصااااام مسااااتحْاااار ن وق رة جاءوا أ ْااااا  مقدِ 

الساااااااااايد موسااااااااااى ذات يوما  خ يبا  على منبر  نيسااااااااااة في 
 بيروتا

ل الَصدري ساعد في أ  رشيد  كما  ا  واضحا  أ  الِرعس
كرامي إست اع تلكيل حكومة من ستةي  انت نوا ا هؤالء 
ته لكن المحنة  انت أقو  من النوا ا  إنقاذ الوصن من شاااااااااد 

أ  قْاااااي وبقيت حا  لبنا  تتأرجح بين الرناء والبقاء إلى 
األمر إنقاذا  من خال  المسااااااعى السااااااعودي العربي ال يِ ر 

في مدينة جدة مساااااااء  وإعالنه »ال ائدإتراق » أثمرالذي 
ا حقااائق 1989تلااااااااااااااار ن األو   /أكتوبر  22يوم اإلثنين 

المداوالت في ذمة وذاكرة الصدري العر ق ورئيس البرلما  
 السابق السيد حسين الحسينيا 

ى األمثولة الصاااااااااااااادر ة األولى تلك  انت إضاااااااااااااااءة عل
 43الساااياساااي السااايد موساااى الصااادر قبل  -ورمزها الديني

ساااانة في لبنا ا في إنتظار ما سااااتحققه األمثولة الصاااادر ة 
السااااياسااااي الساااايد مقتد   -الثانية في العراق ورمزها الديني

 الصدرا وهذي حولها حديا  خرا
 2018مايو )أيار(  22 -« الشرق األوسط»صحيفة 
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 عراق وأمثولة السيد مقتدىال
السااااااياسااااااي العراقي الساااااايد مقتد   -لد  الزةيم الديني

الصاااادر شاااامائل  ثيرة لعل أهمها أنه  قرأ جيدا  اللااااخصااااية 
العراقيةا وهو في قراءته هذي ينسجم مع الباحا المخْرم 

 في صبيعة هذي اللخصية الد تور علي الورديا
لخاصر قرأ الساااااااااايد مقتد  الصاااااااااادر جيدا  ما يدور في ا

العراقي من تساااااااااااااااالت  ثيرة حو  الحرب التي خاضاااااااااااااها 
ام حساااين و ااانوي في المكابرة اإلمام الخميني  الرئيس  اااد 
وهل  ا  من الْاااروري أ  تدوم ثماني سااانوات وال تْاااع 
أوزارها إال  بعد ضااااااااااااحا ا بمئات األلوف وخسااااااااااااائر بمئات 
المالييني وإنتهى إلى أنه ال بد من أ  يرمم العراق نرساااااااااه 

تخلص من تااااداةيااااات عمليااااة الثااااأر اإليراني من الااااذي و 
حاااارباااه والعراق  يتوالهاااا الاااذين خلروا الخميني في البياااادة 
اإليرانيةا ونقو  ذلك على أسااااااااااا  أ  النظام اإليراني راح 
يتعامل مع العراق بأسلوب مخملي من اإلخْاعي وبحيا 
باتت اإلرادة الساااااياساااااية العراقية حبيساااااة مزه مغامر ن في 

رة اإليرانية و رضااااهم من ذلك فك أوا اااار اللااااخصااااية الثو 
 العراقية العروبيةا

امي اإلرتياح  من ال بيعي أ  يلقى إسقاط النظام الصد 
الْامني في نرس السايد مقتد ي فالصادر و  لهم في عنق 
النظام ذاو ثارات  ثيرةي لكن هذا اإلرتياح ال  عني إعتبار 

 ر ما ي بل إنه في وقوع العراق في الببْاااة البوشاااية إنجازا  
واقع األمر ندبة في جبين اللاااخصاااية العراقية وإسااااءة إلى 
لوا على  عروبة هذي اللاااخصاااية ومواقد رموز  ثير ن ساااج 
مااااد  سااااااااااااااانوات فَلكيااااة وجمهور ااااة مواقد تعكس روحيااااة 
اللاااااااااخصاااااااااية العراقية التي يوجز تلخيص الد تور الوردي 

يدعو إ  العراقي ذو شاااااخصااااايتيسن فهو إذ «صبيعتها بالقو  
إلى الماثل العليا أو المباد ء السااامية مخلص في ما  قو  
جااااد في ماااا ياااد عيا أماااا إذا بااادر مناااه بعااادئاااذ عكس ذلااك 
فمردي إلى ظهور نرسس أاخر  فياااها ال تااادري مااااذا قاااالااات 

ا وفي ضاااااااااااااااوء هذي النظرة من »النرسس األاولى وماذا فعلت
ي جانبه تصر ف السيد مقتد  بمرهوم الجانر الخر مما ف

النرسي وباادأ  خو   مااار مواجهااة الوجود األمير ي في 
العراق إنما بساااااااااااااالح التعبئة الساااااااااااااياساااااااااااااية واإل مانية بد  
المنازالت السااااااالحية التي ال مردود منها سااااااو  المز د من 
قتسل نرو  حر م هللا قتسلهاا وبهذي المواجهة التي  ا  الكرن 

مق بعض األحياا  عناد الْااااااااااااااارورة والكالم المعبِ ر عن عا 

اإلحسااااااا  بحبيقة العراق  دولة عربية من معالمهاي أنجز 
السيد مقتد  حالة من الرضى وال مأنينة مقرونة باإل ما  
في نرو  األكثر ااااااااة في العراق ومن مختلد هو اااااااااتهم 
ومذهبياتهما وعندما نْاااااااااجت الحالة الملاااااااااار إليها وحا  
جنسي ثمارها بدأ  كتر في الصااااااااارحة التالية من ملاااااااااروعه 

لااااجيع إسااااتعادة العروبة للعراق الذي هو أحد أبنائها وهو ت
البررةا وفي هذا اإلصار  ا  تلاااااااااااااجيعه الْااااااااااااامني لبدا ة 
محاوالت اإلقتراب خ وة خ وة من األشاااااااااااااقاء العرب بدءا  
لى بالتعاو ي أي المملكة العربية الساااااااااااااااعود ة  باألقربين أوس

تموز  /يوليو  30التي عندما زارها السيد مقتد  يوم األحد 
ولقي خير ترحير من ولي  العهد األمير محمد بن  0172

 »األمثولة الصاااااااادر ة«ساااااااالما  فإنه  ا  بهذي الز ارة يبلور 
ر التحر م اإليراني  التي بدأت تكتمل في خاصري وهي  ساااااااااااس
في مسااااااااألة اإلنرتاح العراقي على السااااااااعود ة الذي بدأ مع 
ملاااااار ة رئيس الجمهور ة الد تور فؤاد معصاااااوم في القمة 

 /مايو  21األمير ية في الر ا  يوم األحد  –سااااااالمية اإل
و اااناات مناااسااااااااااااااابااة صيِ بااة للتحااادث مع الملااك  2017أ ااار 

سلما  بن عبد العز ز في أمور  ثيرة وتحت عنوا  رئيسي 
ال بد للعراق من اإلهتمام بدو  الجوار «لخصاااااااااااااااه بعبارة 

ي ثم مع »و حااو  جاادا  بنااء عالقاات جيادة مع هاذي الادو 
م بها رئيس الحكومة حيدر العبادي وز ارة قام بها ز ارة قا

 رئيس البرلما  سليم الجبوريا
وعندما نقو  إ  ز ارة الساااااااااااايد مقتد  والمحادثات التي 
معناي ألهل العراق إ  الذي مْااااى صو ناي وساااانبدأ الكتابة أجراها مع ولي  العهد األمير محمد  انت بمثابة القو  ما 

متعاو  مع أشاااااااااقائه العرب في  ااااااااارحة العراق المتوافق ال
فهذا ما بدا ملموساااا ا وتثبيتا  لكالمه هذا وبما  ع ي ساااعيه 

التي هي برساام مرجعيات دينية  »األمثولة الصاادر ة« اارة 
تحتاااه إلى الكثير من إعااادة النظر في القو  وفي الرعاال 
ياد اللبنانييني رأيناي  قو  لصاااااااااااااحيرة  وبالذات بعض الساااااااااااااا

 2017 ب  /أ سااا س 11 عدد الجمعة »اللااارق األوسااان«
ناقلااااااتا مع األمير محمد جميع الملرات ومنها ما  خص «

العراق وو اااااااااااالسنا إلى را  متلااااااااااااابهةا  ا  األمير محمد 
 اااااااااار حا  جدا  معنا  ما  نا معها هناو ملااااااااااار ع إلحال  
السااالم ونبسذ ال ائفية في المن قةي وحْااوري  لاايعي إلى 

نية  خيس  ثيرا  من األعداء لذلك  سوف تاستهدف من قة سا
الساااااااااااااااعود ااة على إثر هااذي الز ااارةا الااذي  عنينااا هو إنهاااء 
النَرس ال اااائري الاااذي  حااااو ِمن خلسد الحااادود وهاااذا جااادا  
مهم خصااااو ااااا  أ  ت لعات السااااعود ة جميلة وجيدة وإنني 
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مترائل بأنه ساااااااااااااااتكو  هناو ملاااااااااااااااار ع جديدة وتعاوا  مع 
ي العراق وفي عموم المن قةا نحن نحترم اللاااعر الساااعود

برمتااااه ال نررِ ق بين أحااااد ونر ااااد ت بياااار العالقااااة مااااا بين 
األخوة خال  هذي الرترةا وفي السااااااانوات العلااااااار الماضاااااااة 
كا  هناو شيء من الحساسية  جر إزالتها والتخفيس من 
حدة التوتر شااااايئا  فلااااايئا  ومن الْاااااروري إعادة العراق إلى 

 ا»الحاضنة العربيةااا
من الذين يوجزو  ما  قوله عارفو السااااااااااااااايد مقتد  أنه 

في الكالم عن رااهما وفي تقديري أ  ما قاله في مجالس 
تياري بعد ز ارته الملاااااااااااااااار إليهاي والتي أتبعها بز ارة دولة 
اإلماااااراتي  ااااا  نوعااااا  من التنو ر بعوائااااد اإلنرتاااااح على 
نةي  األشااااقاء العرب وتعبئة الجمهور العراقيي اللاااايعة والسااااا

هبي اإليراني عن في إتجاااااي نرض غبااااار اللاااااااااااااااحن المااااذ
العباااءة العراقيااة بااه من دو  أ   ساااااااااااااااتهاادف النرسض هااذا 
د النظااااام اإليراني  عااااداوةي ذلااااك أ  فترة التحر م التي تعماااا 
تكبيل اإلرادة العراقية به أساااااااااءت وأضاااااااارت و انت ضااااااااد 
اللااااااااخصااااااااية العراقيةي والصاااااااارحات المْاااااااايئة من التراث 
العراقيا ومن هنااا فااإنااه عناادمااا خااا  التيااار الصاااااااااااااااادري 
اإلنتخابات وحقق فوزا  ملحوظا  من ال بيعي أ   صااااااااااااااادم 
أاولي التحر م و ثلج  اااااااااااااااادور الااذين  علِ قو  المااا  على 

العراقية التي ساااابقتسها في لبنا   »األمثولة الصاااادر ة«عوائد 
وبصاااااااااااايغة مختلرة أمثولة بالروحية نرسااااااااااااها هي تلك التي 

 إرتب ت بلخص السيد موسى الصدرا
ياد في لبنا  وحيا و بقى التمني أ  يتأمل  ببية الساااااااااااااااا

وجدوا في األمثولتيسن وبذلك تصااا لح أمور العباد و تساااارع 
عهاااااااد تعمير البالدااا وهاااااااذا ماااااااا ينتظري العراقيو  من 

 ا »الصدر ة األمثولة
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ْلماٌن يصونه  للتراث المعرفي والثقافي س 
ة التوز ر ة في لبنا  بعد على هامش فصاااااااااااااااو  الذبيح

لهما التخر جة الرئاسااااااااااااااايةي ثمة  الكوميد ا اإلنتخابية وما قبس
ظاهرة تلرت اإلنتباي وتكتسااااااار  ااااااارة المأسااااااااة الثقافية إذا 
كانت لن تجد َمن  عالجهاي وتكو  لد ه المقومات الثالثة 
للعالها الحكمة واإلقتدار والحرص على  ل ما يتصااااااااااااااال 

عااااه العلمي والركري والرلساااااااااااااااري بااااالركر والتراث على أنوا 
حز را   /والقانونيا وعندما  صاااادر يوم الجمعة أو  يونيو 

األمر الملكي بااإنلاااااااااااااااااء وزارة للثقااافااة في المملكااة  2018
وبذلك ال تعود  يانا  ملحقا  بوزارة اإلعالمي فإ  هذي الخ وة 
تلااجع على أ  نتمنى على خادم الحرميسن اللاار ريسن الملك 

ز ز إدراه عاله تلك الظاهرة في سااااجل ساااالما  بن عبدالع
إنجازاتها ونقو  ذلك على أساااااااااااااااا  أ  المقومات الثالثة 
المتوافرة أ ااال  في شااخصااه ثم هذا الحرص على أ  تأخذ 

" 2030الثقافة مداها الرحر في المملكة إنسااايابا  مع "را ة 
الحااافلااة بااالكثير من األمااانيي تحقق للظاااهرة اإلنتقااا  من 

 ار إلى الثبات منارة للعلم والمعرفةاالخوف على اإلندث
الظاهرة التي أشاااير إليها تتمثل في أ  هنالك في لبنا  
العلرات من رجا  الركر والعلوم والقانو  والرلسرة والتار   
الذين شااااغلوا منا اااار أكاد مية في الجامعات وقانونية في 
لسك القْاااااااااء ومن السااااااااياساااااااايين الذين جمعوا بين الرقه  سااااااااِ

قه الدسااااااااااتوريي باتوا في ذمة هللاي وهنالك السااااااااااياسااااااااااي والر
األحياااء منهم في أعمااار متقاادمااة و ااانوا قباال أ  تااداهمهم 
اللاااااايخوخة أدوا على مد  عقود صو لة  عود بعْااااااها إلى 
حببة الملك عبدالعز ز رحمة هللا عليه أدوارا  بالغة األهمية 
كل في مجالها و انت المكتبة الخا اااااااااااااااة لكل من هؤالء 

ماء الذي يروي تحوي علااااااااارات بل مئات من بمثابة نبع ال
الكتر وبأكثر من لغة إلى جانر اللغة العربية التي باتت 
هي األاخر  تحتاه إلى إنتراضاااااااااااااة من جانر مجمع اللغة 
العربية في القاهرة ورئيساااه الد تور اللاااي  حسااان اللاااافعي 
إلى إنتراااضااااااااااااااااة ترتكز إلى را ااة لااه أوردهااا قباال أ ااام في 

شاااأ  حما ة اللغة العربية في مصااار   اااحيرة "األهرام" في
 وسائر أق ار األمةا ولنا في هذا الموضوع  الم الحقا

والذي  حدث بالنساااابة إلى تلك المكتبات يبعا األسااااى 
في النرسا بعض الورثة من أبناء وبنات وأحراد ال  عنيهم 
أمر هذي الكتر التي تر ها الراحلو  منهم وساايحداث األمر 

وا على قيد الحياةي وال أخذ هؤالء في نرسااه بالنساابة لَمن زال
اإلعتبار الجهد الذي بذله هذا المركر أو ذاو المساااااااااااااااؤو  
السياسي وذاو القاضي أو المحامي وذاو المؤر  وال ذاو 
الريلساااااااااااااااوفي صوا  عقود في الحرص على هاااذي الكتااار 
عها على  ول الما أوجبت العنا ة بها تجليدها وترتيبها ووضس

ها من ضااااااااامن أفراد األسااااااااارةا والدليل األرفد وإعتبارها  أن
على عاادم األخااذ في اإلعتبااار أ  الوارثين الااذين خ راات 
وسائل التوا ل اإلجتماعي مسألة اإلهتمام بإقتناء الكتاب 

في  اااااااارحات الكتابي  األفكار التيوقراءته وإسااااااااتخالص 
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إما  كدساااااااااااااااو  هذي الكتر في  اااااااااااااااناديق  رتونية تمهيدا  
عه منها  للتخلص منهاي أو إنهم  عرضاااااااااو   ما يتيسااااااااار جمس

على مكتبات جامعات وهذي تتعامل مع هذا العر  و ما 
لو أ  الكتاب مثل معلبات قاَرَب تار    اااااااااااااالحيتها على 
اإلنتهاءا وهذا نوع من اإلذال  للذين أمْاااوا سااانين صو لة 
 قتنو  هذي الكتر وهم فعلوا ذلك على أسااااااااااااااا  أ  الجيل 

 ز د المعرفة التي الذي ساايرث ساايجد أمامه ما ينير عقله و 
 كو  إكتساااااار بدا اتها على مقاعد الدراسااااااةا وإلى اإلذال  
الملااار إليه هنالك ما هو أشااد مرارة وهي أ  بعض الورثة 
يبيعو  هاذي الثروة المعرفياة باأي ثمن على أسااااااااااااااااا  أنهاا 
عرء ير دو  التخلص منهااا هذا إذا لم تنلاااااااااااااااأ ظروف 

 /أبر ااال  ومنكتلاااك التي حااادثااات خال  الحرب اللبناااانياااة 
  عندما 1992تلااااااار ن األو   /إلى أكتوبر 1975نيساااااااا  

شااملت الميليلاايات الثور ة ال سااامح هللا قادتها ومساايِ ر همي 
في إجتياااحاااتهااا المكتبااة الوصنيااة وإنتهاات العلااااااااااااااارات من 
المؤلرات والمراجع والمجلدات على األر اااارة وساااان الر ام 

باعة   لاااااعلونها بغر  التدفئة أ ام اللاااااتاءي وعلى عربات
 متجولينا

نا مالمح عن  ما يتمناي المرء  عاله للظاهرة التي أوردس
مصااااااايرها المأسااااااااوي المحتَمل هو أ   صاااااااار إلى إنلااااااااء 
 ااااااااااااااارسح معرفي في بيروت تأخذي على عاتقها همة الملك 
سلما  سواء من حيا إنلاء هذا الصرح الذي  حمل إسم 
سااااااااااااااالماااا  بن عباااد العز زي ومن حياااا إقتنااااء المكتباااات 

خصااية ذات اللااأ ي وتكو  مثل "مكتبة فرنسااوا ميترا " اللاا
على ضراف نهر "السين" منارة في العا مة بار س ومثل 
"مكتبة اإلسااااااااااااكندر ة" منارة أاخر  على ضااااااااااااراف األبيض 
المتوسني وتأخذ مكانتها  ما تلك المكانة التي خصت بها 

"جادة الملك  ڊبيروت خادم الحرميسن اللاااااااااااااار ريسن والمتمثلة 
 4بن عبد العز ز" التي تم تدشااااااااينها يوم األربعاء ساااااااالما  

وأوجز أهميتها المعنو ة الرئيس سااعد  2018نيسااا   /أبر ل
الاااادين رفيق الحر ري بعبااااارة "إ  اللبنااااانيين وأهاااال بيروت 
 علمو  المكانة الخا اااااااااااااااة في قلر وذاكرة خادم الحرميسن 
اللااااااااااااااار ريسن و علمو  مقدار المحبة التي  كنها لللاااااااااااااااعر 

وللبنااااا  الوصن الااااذي عروبتااااه تتقاااادم على  اااال  اللبناااااني
الوالءات والمعادالت" والقائم بأعما  السرارة السعود ة وليد 
البخاري بعبارة "  انت الساااااااعود ة وساااااااتبقى ضااااااانينة على 

على وحدته ساااااااااااااااالمة لبنا  وأمنه وإساااااااااااااااتقراري والمحافظة 
اللبنانية راساااااااااااااااخة  –الوصنيةي وإ  العالقات الساااااااااااااااعود ة 

 متجذرة"ا وستبقى  األرز

وثمة مساااااااألة الفتة وهي أ   ثير ن من أاولي المكتبات 
لهم من ذوي النرو  األمارة  هذي وبالذات األحياء منهم وجا
بالرضاااااااااى والقناعةي سااااااااايجدو  في ما  خصاااااااااهم به الملك 
سااااااالما  من لرتة  ر مة مقابل هذي المكتبات ما من شاااااااأنه 

ية رد الْاااايم المعيلااااي عنهم وهنا تصاااابح المبادرة الساااالمان
عالجا  مزدوجا  في الوقت نرساااااها عاله الحرا  على تراث 
معرفي وفكري وعلمي وعاله تخفيس الوصاااأة على رموز 

 إشتدت عليهما
ومرة أاخر  تكو  إحد  شاامائل ساالما  بن عبد العز ز 
وهي عالقتاااه باااالكتااااب والمعرفاااة والتاااار   الااادافع إلى أ  
نااا اإلضاااااااااااااااااءة حولهااا أمااامااهي  نْاااااااااااااااع الظاااهرة التي أوجزس
مت لعين إلى أ  نر  على ضااراف بحر بيروت العا اامة 
التي تبادله الملاااااااااااعر ال يبة " اااااااااارح الملك ساااااااااالما  بن 
عبااادالعز ز" مبنى متميز من عااادة صبقاااات َ  مِئن التراث 
الركري والمعرفي واألدبي والرلسااااااااااري والقانوني إلى أنه في 

 الحرظ والصو  ولكل األجيا  جيال  بعد جيلا
لسماٌ   صاااااااونهي  وهكذا فكما للتراث الثقافي والمعرفي ساااااااَ

فااإ  للغااة العربيااة َمن  جاار أ  يهتم بهااا ول ثااار المنهوبااة 
 َمن  جر أ   سترجعهاا وحو  ذلك حديا  خرا

 2018يونيو )حزيران(  2 بتاريخ« األوسطالشرق »صحيفة  لُكتبت 

   

 رمضان الكريم بأنواع من المبادرات
ن جانر مقامات عو ضت بعض المبادرات واللمسات م

سياسية ومرجعيات دينية سجلوها في شهر رمْا  ما في 
النرو  عااااماااة من إحتقااااناااات وماااا في بعض الااادماااار من 

 ملسي اإلقتتا ا
ولقاااد أثلج النرو  اللبناااانياااة التي بااااتااات على شااااااااااااااارير 
اإلنهيار نتيجة أ  التالعر بات هو الملااااااروع السااااااياسااااااي 

يتقدم على وأ  الصااااااااراع على مغانم حكومة قيد التلااااااااكيل 
النظرة المترفقااااة بااااأحوا  البالد والعبااااادي وأ  المرجعيااااات 
الااادينياااة أخاااذت وللمرة األولى بوحااادة عياااد الر ر فلم  عاااد 
ني  ساابق عيد ف ر شاايعي وإنما هنالك  هنالك عيد ف ر سااا
عيد ف ر واحد وعيد أضاااحى واحد و ذا  واحد وقلر واحد 

أق ار  لكل الوصنا وعندما  كو  هذا التوافق شااااااااااااامال   ل
األمااااة من المحين إلى الخلج فااااإ  ذلااااك يترو في النرس 
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بعض التساااااااااالت ومنها على سااااااابيل المثا  ال الحصاااااااري 
لمااااذا ال  كو  تاااأليس الحكوماااة في لبناااا  على نحو ماااا 
حدث في مصااار ِعلسما  بأ  في المحروساااة أصيافا  ساااياساااية 
وحزبيااة مثاال التي هي في لبنااا ي وإذا  اااناات ذر عااة إنرراد 

بااأنااه بلااد د مقراصي وأ  اللعبااة الااد مقراصيااة ترر   لبنااا 
الكثير من األخااااذ والرد والتر ااااا والتااااأجياااال تلو التااااأجياااال 
بالنسبة إلى تأليس الحكومةي فإ  في مصر مناخا  سياسيا  
وسااااااااجاالت على  اااااااارحات الصااااااااحد وعبسر الرْااااااااائيات 
والتلرز و  األرضااي تؤ د أ  الد مقراصية ليساات حكرا  على 

الررق هو أ  الصااااااااراعات تتراجع في مصاااااااار لبنا ي ولكن 
عند تلااااااااااكيل الحكومة أو إجراء تعديل في بعض الحقائر 
بل أل  مهمتها إذارة  وتتلاااااااااااااكل الحكومة على أهو  الساااااااااااااا
شاااااااؤو  البالد ومعالجة قْاااااااا ا اللاااااااعر وليسااااااات سااااااااحة 
نزاالتي وأنه إذا  ا  ال بد من المنازلة فإ  ساحة البرلما  

 تتسع لعلرات المتنازلينا
ن هنا  صااااابح لزاماا بالنسااااابة إلى المعاناة اللبنانية في م

موضااااااوع تلااااااكيل الحكومة إعادة النظر في ما هو سااااااائدي 
وبحيااااااا تكو  الحكومااااااة ةبااااااارة عن عاااااادد من الوزراء 
التكنوقراط و ل من هؤالء بدءا  برئيساااااااااهم يلتزم بالحياد فال 
تعود الحقيبة التي  لاااااااااغلها الوز ر  ما هو الساااااااااائد ق اعا  

له ولمن  مثِ لا وأما المنازالت الساااااااااياساااااااااية فتاترو  خا اااااااااا  
للبرلما ا و ساااااتوقد المرء وهو يتابع المبادرات واللمساااااات 
تلك العرو ة من جانر الرئيس دونالد ترامر الذي أضااااااارى 
على مااأدبااة اإلف ااار األولى في عهاادي تميزا  الفتااا ا بحيااا 
أنهااا لم تااأِت تقليااد ااة  تلااك التي دره البياات األبيض على 
إقامتها منذ إدارة الرئيس الثاني واألربعين بيل  لنتو  وهذا 
لم  رعلااه الرئيس الحااادي واألربعو  جوره بول األب مع 
أ   االته بالعالم اإلسااالمي  انت قو ة وربما ألنه لم  احن 
نرساااااه بمن يوضاااااح له أهمية المساااااألة الدينية بالنسااااابة إلى 

قة ليساااااااااات القادة واللااااااااااعوب في المن قة العربية وأ  العال
فقن مصاااااااااااااااالحا ومثل هذا األمر لم  ساااااااااااااااتوةبه بما  كري 
الرئيس الثاااالاااا واألربعو  جوره بول اإلبن الاااذي  اااانااات 
مأدبة اإلف ار الرمْاااااااااااااانية في عهدي شاااااااااااااكلية  ما مأدبة 
الخلد باراو أوباما ربما أل  األ اااااو  اإلساااااالمية للرئيس 
الرابع واألربعين أوجبت عليه التعامل بحساااااااابات دقيقة مع 
المأدبة التقليد ةا ثم نجد الرئيس الخامس واألربعين دونالد 
ترامر  رصااااااااااح عن الملاااااااااااعر والدوافع بكثير من العرو ة 
و جد في المأدبة الرمْاااااااااااااااانية للتعبير عما في النرس من 
ملااااااااااااعر  ساااااااااااجلها عن إقتناع وليس عن مساااااااااااايرة وليس 

لتساااااااااااجي ولقد تبين للقا اااااااااااي والداني من  لمته أ  القمة 
العربية ومن هيأها له الملك سااااااااااااااالما  بن  – اإلساااااااااااااااالمية

عباااااادالعز ز  والتي يتعااااااذر على  ير المملكااااااة العربيااااااة 
السااااااااعود ة إنجازها ليس لجهة التحْااااااااير فقن وإنما لجمع 

العربي على النحو الااذي جر   –اللاااااااااااااااماال اإلساااااااااااااااالمي 
ل مراجأة للرئيس ترامرااا إ  هذي القمة  واألرجح أنه شاااااااك 

ر ة وهذا لمسااااااااااااناي  قوله في أحدثت في را ته تعديالت جذ
المأدبة الرمْااااااااااااااانية "قبسل عام قْاااااااااااااايسنا بعض الوقت في 
المملكة العربية السااااعوديى و ا  ذلك من األ ام العْاااايمة 
في حياااتيي   ااا  ذلااك أكثر األوقااات روعااة و ناات فخورا  
ببياامي برحلتي الخاارجياة األولى  رئيس للوال اات المتحادة 

تا أمام تجم ع ألكثر من إلى قلر العالم اإلسااااااااااالمي وتحدث
 خمسين من قادة الدو  ذات األ لبية المسلمة"ا

وعندما  قو  الرئيس ترامر هذا الكالم فليس مسااااااااااااايرة 
لألمير محمد بن سااااااااااااااالما  بن عبد العز ز سااااااااااااااارير خادم 
الحرميسن اللااااااااااااااار ريسن الااذي  ااا  إلى جاااناار الرئيس على 

تلك القمة المادة الرئيساايةي وإنما إلقرار في النرس بأنه بعد 
كا   يري شاااااااااااأنا  وتأثيرا  بالنسااااااااااابة إلى "أجندة" اإلهتمامات 
داخليا  وخارجيا ي أي بما معناي إ  تلك القمة شاااااااااااااااد ت من 
عز مته السااااااياسااااااية وصرسح رااي والتي أحدثها وأكثرها أهمية 
اإلنجاز الكوري الذي لعله  لاااااااااااااكل وقرة مسااااااااااااااءلة للنرس 

م الثوري اإلير  كس انيي ووقرة تأم ل في بالنساااااااااااااابة إلى أهل الحا
ح  ار األساااد يرجِ  واقع الحا  الساااوري من جانر الرئيس بلااا 
فيها حنكة والدي على ما عدا ذلك من الرهانات واإلرتهانات 
وموا ااااااااالة الساااااااااباحة عكس التياري وتبدأ في ضاااااااااوء ذلك 

 –إنكراءة إختيار ة له فال  عود أساااااااير  اااااااراعات روساااااااية 
صن والدور على حساااب إساارائيلية على سااور ا الو  –إيرانية 

 اللعر ومستقبل األجيا ا
و ما المبادرة الرمْاااااااااانية للرئيس ترامر بالعرو ة التي 
الحظها القا ااااي والدانيي هنالك اللرتة الرمْااااانية ال يبة 
من جانر رئيساااااااة الحكومة البر  انية تر زا ماي التي لبت 
دعوة عائلة إسااااالمية في بورتسااااوث وجلساااات على األر  

مته كما أفراد ال عائلة الصااااااااائمين و  ت رأسااااااااها بلااااااااا  قد 
سااايدة البيت المساااتْااايس لها فبدت بهذي العرو ة المتناهية 
أنها معنو ا  واحدة من علااااااااااااااارات األلوف من المسااااااااااااااالمين 
االسااااااايو ين والعرب الذين بات معظمهم من الذين أقساااااااموا 
اليمين على أ   صااااااااونوا المملكة المتحدة و دعو  إلى هللا 

ا وبهذي اللرتة ال يبة بدت الرئيساااااااااة تر زا أ   حرظ المملكة
ماي ترصر أجواء لد  المسلمين حاو  بعض المتعصبين 
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تعكيرها بممارسات تناقض سماحة الد مقراصية البر  انيةا 
ثم تأتي من جانر عر س المملكة األمير هاري الذي رأ  
وهو  قوم برحلة شهر العسل في سنغافورة أ   قصد عائلة 

صعام اإلف ار إلى مائدتها و صااااااغي مثل إسااااااالمية لتناو  
ر  أفراد العااااائلااااة إلى القااااار ء الااااذي يتلو   ااااات من الااااذ س
الحكيمي وعناادمااا يؤذِ   المؤذ  للحظااة الغروب بااالقو  هللا 

 أكبر ينحني األمير هاري إحتراما  وتقديرا ا
و بقى أنااه  ااا  مااأموال  من الرئيس الررنساااااااااااااااي مااانو اال 

في المناساااابة الرمْااااانية  ماكرو  أ   سااااجل مبادرة نوةية
األولى لااه  رئيس على نحو مااا فعاال الرئيس تراماارا لكن 
الرئيس ماااكرو  ليس فقن لم  راااجئنااا بمبااادرة وإنمااا  اااب 
ية للد انة  عن حرل اإلف ار السااااااااااااااانوي للمجلس الررنسااااااااااااااا
اإلسالمية تار ا  ستة ماليين فرنسي مسلم  أملو  تصحيح 

ة وللمرة األولى ذلك في رمْااااااااا  المقبل وبحيا  بيم مأدب
 في قصر اإلليز ه  ما المأدبة التقليد ة في البيت األبيضا

 2018يونيو )حزيران(  91 -« الشرق األوسط»صحيفة  

   

 التاريخ يعيد نفسه.. 
 وللحزم أكثر من أسلوب 

عندما تراجئنا في الزمن الحاضاااااااااااار أحداث من النوع  
عيد نرسااااااااااهي الصااااااااااادم نجد الذاكرةي وعمال  بمقولة التار    

تسااتحْاار ما  لاابه تلك األحداث وقعت في الزمن الغابرا 
وهذا ال  قتصاااااار على األحداث الصااااااادمةي ذلك أ  هنالك 
وقائع راهنة تتلابه مع وقائع سابقة و انت صر قة التعاصي 

 معها ومعالجتها الفتةا
ما أر دي من  المي هذا أنني عندما أتأمل  باحا في 

من حروب وأزمات إنساااااااااااااااانية الذي  جري في أ امنا هذيي 
ومتاااااااعاااااار مجتمعيااااااةي فااااااإنني أعود إلى أوراق تحو هااااااا 
إضاااااااااااااااباااارات مكتبي وإلى مؤلراااات باااأمااال أ  تحوي بعض 
 ااارحاتها ما أنلااادي لجهة المقارنة وفسق مقولة التار    عيد 

 نرسها
إننا على سااااااااااااابيل المثا  ال الحصااااااااااااار نعيش تداةيات 

  األوروبية ملسااااااي النزوح ومخاصر الهجرة تهر با  إلى الدو 
و يس أ  المئاااات قْاااااااااااااااوا  رقاااا  خال  محااااوالت إبحاااار 

بواس ة زوارق ال تصلح لمثل هذي المغامراتا وحتى ال  
ال معالجة جادة لهذي الظاهرة وبذلك فإ  تهر ر البلر من 
افارقة وساااااااااااااور ين ب ر قة بدائية يتوا ااااااااااااال أل  المهم هو 

ه الم ملكة الكساااااااااااااااار الحراما هاذا النوع من التهر ار واجهتاس
العربية السااعود ة قبل خمس وسااتين ساانة وتمكنت بإعتماد 
الحزم تنريذا  لتوجيهات الملك المؤساس عبد العز ز بن عبد 
ع حد لهذي الظاهرة  الرحمن    سااعود رحمة هللا عليهي وضااس

ه وزارة الااداخليااة بتااار     14من خال  اإلجراء الااذي أنجزتااس
 ا1953حز را   /يونيو 25الموافق  1372شوا  

أنقل هنا نص البالغ الذي يتْمنه وعلرات البال ات 
المنلااااااااااورة في  ااااااااااحيرة "أم القر " أي الجر دة الرساااااااااامية 
للدولةي  تاب "البال ات الرسااااااااااااااامية الموث قة في جر دة أم 
القر " الصادر عن "جداو  للنلر والتوز ع" أعدي وخصني 

 بنسخة منه ملكورا  األ  قاسم بن خلد الرو سا
 ة الداخلية البالغ اآلتي:من وزار  "جاءنا

نه بالنظر ألن ُأناسًا فقدوا عاطفة الدين واإلنسانية إ
يقومون بتهريب ُأناســــــــًا قصــــــــدوا حج بيت هللا الحرام 
بطريقــة غير مشـــــــــروعــة يحملونهم من الســـــــــواحــل 

عية ويرمونهم في الســــــــواحل ااألفريقية بســــــــفن شــــــــر 
الســعوديةو ويعرِّضــونهم بذلك إلى الموت والهالكو وقد 

ررت هذه الحوادث ومات بســـــببها مئات من األبرياء تك
وبــالرغم من كــل التــأكيــدات  .رجــال ونســـــــــــاء وأطفــال

نذار لهؤالء الذين يقومون بأعمال التهريب فإنهم  واإل
 لم يمتنعوا عن القيام بهذه الجرائم التي ال موجب لها.

وإن الحكومة العربية الســــــــعودية قد ألغت رســــــــوم 
لت لحجاج بيت  هللا الحرام كل الوســـــــائل الحجو وســـــــهَّ

ألداء هذه الفريضــــــة المقدســــــة فال يوجد مبرر لهؤالء 
المجرمين أن يقوموا بهـذا التهريـب الـذي يودي بحيـاة 
األبرياءو ولذلك فإن التعليمات صــــــدرت بالموافقة على 

 ما يأتي:
أواًل: توضــع لنشــات مراقبة بدقة وإهتمام بالى على 

صــــرامة في طول الســــاحل تســــتعمل منتهى الشــــدة وال
ب المهربين.  هالميا  اإلقليمية في تعقُّ

ر جميع األموال من اللنشات أو السفن  ثانيًا: تصاد 
الشـــــــراعية مع حمولتها التابعة للناقلين ســـــــواء كانوا 

 رين.مالكين أو مستأجِ 
بة )إن( ثالثًا: يعاق ب ألول مرة أرباب الســــــفن المهرِّ 

بالحبس من خمس ســـــــــنوات إلى  ُوجدوا في المملكـة 
عشـــــــــر وإذا كـــانـــت لهم أموال في المملكـــة العربيـــة 
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ر وإذا ُأثبت من أصـــــحاب تلك  ألحد الســـــعودية تصـــــاد 
ــة  ــة في المملك ــة أو منقول الســـــــــفن أموال غير منقول
العربية الســــــعودية ُتصــــــادر وإذا تكرر ذلك فيمكن رْفع 

 عقوبة السجن إلى عقوبة اإلعدام.
 رابعًا: ُيحكم بالعقوبة نفســـــــــها على ســـــــــائر بحارة

 السفن والمالحة والسماسرة.
خامســـــــــًا: إذا رافق التهريب أعمال أدت لموت أحد 
بين فيجوز رْفع العقوبة من الحبس  من الحجاج المهرَّ

 إلى اإلعدام.
ســادســًا: ُتنشــر هذه التعليمات في الصــحف وُتطبع 
وتبلَّى لجميع الجهات المختصـــة بالســـودان والحكومات 

على ِعْلم منها  المســـــؤولة في ســـــواحل أفريقيا لتكون 
ولتوزيعها على ســائر أرباب الســفن ووســائل النقل في 

 جميع سواحل السودان".
ة تتساااااااااااام بالحزم إعتمدتسها المملكة في زمن جوثمة معالَ 

الملااك عبااد العز ز و حتاااجهااا الزمن العربي عمومااا  والزمن 
الساااااااعودي الحالي في شاااااااكل خاصي أل  ظاهرة السااااااارعة 

ال تقتصااااااااااااااار على إزعااااه البهلوانيااااة من جاااااناااار البعض 
الخر ن وإرباااكهم وإنمااا تتساااااااااااااااباار بحوادث مؤلمااة وأحيااانااا  
إزهاق أرواح ِفتية في م لع شااابابهما  ما أ  اإلحتياه إلى 
المعاَلجة الملااار إليها ضااروري بعدما أهد  الملك ساالما  
بن عبدالعز ز للمرأة الساااااعود ة حق قيادة السااااايارة وأضااااارى 

ساااااااااااااااحة فقهية األمر الذي ترحير هيئة العلماء بالخ وة م
 ختصاااااااااااار األخذ والرد في المسااااااااااااألةي وعلى نحو ما جر  
بالنسااااابة إلى الهد ة الساااااابقة للمرأة من جانر الملك عبدهللا 

 /ينااااير  11بن عباااد العز ز رحماااة هللا علياااه يوم الجمعاااة 
والمتمثلااااة بتعيين ثالثين إمرأة من  2013كااااانو  الثاااااني 

ي مجلس اللور  ذوات اإلختصا ات النوةية عْوات ف
مرفقا  أمر التعيين بالتنسااااااااااااااايق مع المرجعية الدينيةا وأما 
المعاَلجة التي نستحْرها أ ْا  من "أم القر " فتتمثل في 

ه وجااااء فياااه  1354ا 1ا 16البالغ الصاااااااااااااااااادر بتاااار   
"بالنظر لتكرار وقوع الضرر من بعض سائقي التيا

 الســـــــيارات فتأمينًا لســـــــالمة األرواح ودفعًا للخطر
المزم ع وقوعــه على المــارة من الســــــــــائقين أثنــاء 

 وســــــيرهم داخل البلدة بســــــرعة زائدة تخاِلف النظام
نية على مدير الشرطة العام  فقد صدرت اإلرادة الس 

حكومية كانت أم أهلية  -بضـــْرب كل ســـائق ســـيارة
 خصــــوصــــية كانت أم تابعة لشــــركة من الشــــركات

الثانية ثالثين ســـــــــوطًا في المرة اأُلولى وفي المرة 

ف عليه الجزاء وفي الثالث ُتســـــــحب منه  ةيضـــــــاع 
 رخصته وُيمنع من السوقة كليًا...".

أما لماذا الحاجة إلى المعاَلجة وبالحزم فأل  شاااااااااااااااوارع 
المد  الساااااااعود ة وبالذات العا ااااااامة الر ا  التي تلاااااااكو 
وصأة اإلزدحام سااتزداد إزدحاما  مع دخو  المرأة حلبة قيادة 

الحا  من شااااااأنه التساااااابر بإرتباكات  الساااااايارة وهذا ب بيعة
 وحوادث سيرا

و بقى اإلساااتحْاااار بما  خص عالم الصاااحافة والنلااار 
وإحتماالت تقليص الحجم أو إختصااااااااااااار الصاااااااااااارحات  ما 
الحا  مع  اااااااااااااااحيرة "النهار" أو اإلنتقا  إلى اإللكتروني 
على نحو الخيار الذي أخذت به  حيرة "الحياة" و حد 

 اااااااااااااااحد عربياااة إلى  دولياااة مرموقاااة وربماااا إضااااااااااااااا رار
اإلحتجاب على نحو ما حصاااااااال مع  ااااااااحيرة "الساااااااارير"ي 
خصاااااو اااااا  أ  أ اااااواتا   ثيرة علت في هذا اللاااااأ  أكثرها 
تأثيرا  ما قاله زميلنا خالد المالك رئيس تحر ر  اااااااااااااااحيرة 

التي نصاااااااااااااااااها  62"الجز رة"ا فري "أم القر " البالغ رقم 
ـــات الورق الموجودة في هـــذه  ـــاء على نْقص كمي "بن

ـــة توقيف صــــــــــــدور جميع البال ـــد قررت الحكوم د فق
الصحف والمجالت في هذه الظروف الحاضرة وسيدوم 
هذا التوقف إلى نهاية هذه األزمة وُتســـــــتثنى من ذلك 
جريدة "أم القرى" التي ســـتكون بنصـــف حجمها الحالي 

 وتصدر في مواقيتها المعتادة".
التار    عيد نرساااااااااها وما أوردناي قليل من  ثير الوقائع 

 لتي تحتاه إلى الحزم بأعد  مقتْيات ت بيقاتهاا
 2018يونيو )حزيران(  62 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 جولة الحفيد الواضحة 
 وجولة الصهر الغامضة

حز را  الماضاااااي ساااااجل األمير  /يونيو  24يوم األحد 
وليم حريد الملكة اليزابيت الثانية ونجل ولي  العهد األمير 

 –األولى له لساااااااااااااحة الصااااااااااااراع العربي تلااااااااااااارلز بالز ارة 
اإلسااااااااااااااارائيلي الاااذي تتحمااال بر  اااانياااا وزرا  ماااا زا  مرجاااأ 
التصحيح إلى أ  يرتأي الجيل الذي يرمز إليه األمير وليم 
الذي ساايكو  وليا  للعهد أو ربما ترتأي جدته وبالتعاو  مع 
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كم أ   كو  هو الَمِلكي تصاااحيح هذا الوزر  مؤساااساااات الحا
ا لللاااااااااااااااعر الرلسااااااااااااااا يني بعض حقه بإجتهادات تع ي م

ولللااااااااااااعر اإلساااااااااااارائيلي ملااااااااااااروةية ةيسش  من ال تعتدي 
 حكوماته على جيرانها وال تمس المقدساتا 

على وقسع مصاااالحة بدت مساااتحيلة لكن إعتماد المرونة 
والحااجاة إلى التهادئاة من جاانار الرئيس األمير ي والزةيم 
الكوري اللاااامالي جعلها ممكنة وتؤسااااس لمصااااالحات  تيةي 

 تمت جولة األمير وليم بدءا  باألرد ا
 مااا تماات الجولااة على وقسع إفتراضااااااااااااااااات ومااداهنااات  

ومغر ات و الم معسااااو  في الليل  محوي النهار من خال  
تغر دة من ساايد البيت األبيض ألحقها ببوسااتر "الساارارة في 
القد " حامال  توقيعهي أو  ااااااااااورة ضااااااااااخمة للقد  تاظهر 

نقا  الحرم القدساااي اللااار س الهيكل المزعوم قائما  على أ
تساااااال مها من يد إساااااارائيلية وعرضااااااها بعد القبو  بإبتسااااااامة 

 خبيثة السرير األمير ي لد  إسرائيل د ريد فر دما ا
قااات التي  كااذلااك تماات الجولااة على وقسع تلااك الملاااااااااااااااوِ 
حاااادثاااات قباااال أ  يتوعااااك الرئيس محمود ةبااااا  ثم بعااااد 

 " التي التعافي وإساااااااااااااتئناف األخذ والرد في " ااااااااااااارقة القر 
 كتنرها الغمو  والتي عند صرسحها بغر  التساااااااااااااااليم بها 
م خرائن  حال  ال حل  يري لن تلبي في أي حا  وأي رساااااااااااااااس
الحد األدنى الذي هو الدولة الرلساااااا ينية على حدود الرابع 

وعا اااااااامتها القد  اللاااااااار سا  1967حز را   /من يونيو 
كما تمت الز ارة بعدما  ااا  وجا  جار د  وشاانر الصااهر 

ر بمااا حظي بااه من ثقااة ا هس لمحظو  الااذي لم  حظ  اااااااااااااااِ
وتدةيمي عدا  اهرنا اللبناني جبرا  باسايلا وبين  اوالت 
ر الرئيس ترامر في المن قة با تتنا مندوبة  وجوالت  ااااااااهس
الوال اااات المتحااادة نيكي هيلي الااادائماااة اإلبتهااااه بمواقرهاااا 
داخل المنظمة األممية إلى جانر الباصل اإلسااارائيلي ضاااد 

يونيو  20رلسااااااااااااااا يني بااااااااإلعال  يوم األربعااااااااء الحق ال
عن أ  الوال ات المتحدة إنسحبت من "مجلس األمم 2018

المتحااادة لحقوق اإلنسااااااااااااااااااا " وذر عتهاااا المتجنياااة أ  هاااذا 
المجلس "مرتع للتحيز الساااااااااياساااااااااي وحامي منتهكي حقوق 
اإلنساااااااا  وإ  إلتزامنا ال  سااااااامح لنا بأ  نظل أعْااااااااء في 

ا الخا ااااااااااااة وتحوِ   حقوق منظمة منافقة تخدم مصااااااااااااالحه
اإلنساااااااا  إلى مادة للساااااااخر ة"ا ومن ال بيعي أ   كو  رد 
فعل رئيس الحكومة اإلسااااااارائيلية بنيامين نتنياهو على هذي 
الخ وة الصااااااااااااااااادمااة لمغبوني الحقوق في العااالم وبااالااذات 
اللاااعر الرلسااا ينيي الذي أ اااال  ال ينا  من هذا المجلس 

ة لمغتصااااابي حقهي الحقوقي اإلنسااااااني ساااااو  إدانات معنو 

متجاااااوزا  الترحياااار إلى القو  "إ  قرار الوال ااااات المتحاااادة 
ل تصاااااار حا  ال  اإلنسااااااحاب من هذي المنظمة المنحازة  لااااااكِ 
لبس فيه بأنه قد صرح الكيلي فعلى مدار سااااااااااااااانوات صو لة 
أثبت المجلس أنه جهة منحازة وعدائية ومعاد ة إلساااااااارائيل 

 ا ااا"اتخو  مهمتها وهي الدفاع عن حقوق اإلنس
بااادت جولاااة األمير وليم  اااأنهاااا لوحاااة متقناااة اإلعاااداد 
الر ااااااااااااااين وتبعا ال مأنينة في النرو ا بدأها في األرد  
و انت ز ارة لمدة يومين ظاهرها إجتماةية سااااااااياحية لكنها 
في جوهرها مناساااابة لبناء  ااااداقة بين ولي  عهد حالي هو 

مة األمير الحسااين بن عبدهللا الثاني حريد الملك حسااين رح
في المملكاااة المتحااادة باااذلاااكا  الهماااا من موالياااد شاااااااااااااااهر هللا عليهي وولي  عهد  ت عندما تأذ  مقتْاااااايات الظروف 
واحااادويونيو ا األمير وليم بن تلاااااااااااااااااارلز من موالياااد اليوم 
الواحد والعلااااااااار ن واألمير الحساااااااااين بن عبدهللا الثاني من 

 مواليد الثامن والعلر نا
نا بالترساااير الرل  كي لألبراه فإ  األمير سن وإذا نحن أخذس

همااا من بره السااااااااااااااارصااا ا ومن معاااني هااذا البره أ  من 
األفْل لصاحبه عدم فرس   رائه على الخر ن وممارسة 

 سل ته بالقوةا 
ومن دالئل الرغبة الملااااتر ة بهذي الصااااداقة أ  األمير 
اللاب ولي  العهد جا  في مدينة جر ش األثر ة والتار خية 

ذي ساااايصاااابح وليا  للعهدا هذا إضااااافة مع األمير اللاااااب ال
إلى مواقع ومراكز إجتمااااةياااة وتربو اااة وعساااااااااااااااكر اااةا وفي 
جوالته هذي  ا  إلتراف النا  حوله عرو ا  يتباسااااااااااااااان في 
الحديا معهم و تذوق صعامهم و لمِ ح إلى أنه صالما روت 
لااه جاادتااه الملكااة اليزابياات الثااانيااة عناادمااا زارت برفقااة جاادي 

ل أربعاااااة وثالثين عااااااماااااا  أحلى األمير فيليااااار األرد  قبااااا
 الذ ر ات عن األرد  شعبا  وبلدا  وأسرة  حاكمةا

الجزء الثاااني من الجولااة حماال في صيااات ساااااااااااااااااعاااتااه 
الحافلة بالنلاط والمبادرات اللخصية أكثر من معنىا في 
د لقااااءات  تااال أبيااار خلااات ز اااارتاااه لهاااا من الحميمياااةا عقاااَ

دولااة رساااااااااااااااميااة مع رئيس الحكومااة نتنياااهو ومع رئيس الاا
ر رلين الذي زودي "رسالة سالم" إلى الرئيس محمود ةبا  
وساااااامع من اإلثنيسن  الما  لم يراد عليه بالمثلا زار نصاااااار 
المحرقااة وتوجااه بعااد ذلااك إلى اللااااااااااااااااااصىء مرتااد ااا  ثيااابااا  
ر اضية وَلِعر  رة القدم مع حار  مرمى في الثالثة علرة 

ت لع "إلى من عمري وقااا  قباال أ  ينتقاال إلى رام هللا إنااه ي
م الكثير عن المن قة"  ما يت لع "إلى المسااااااااااااااااعدة في  فهس

 تحقيق السالم فيها"ا
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م اإلسااااااااااااااارائيلي يت لعو  إلى أ  تكو   كس كااا  أهاال الحا
ز ارة األمير وليم مناساااااااااااااابة لتوظيرها في موضااااااااااااااوع هد ة 
ل السااااااااااااااارااارة  الرئيس تراماار  ير المكتملااة ونعني بااذلااك نقااس

ماااة البر  اااانياااة و اااذلاااك األمير ياااة إلى القاااد ي لكن الحكو 
الملكة اليزابيت الثانية تنب ها إلى األمر سااااااااااااااالرا  وإلى عدم 
توظيس إسرائيل للز ارة  و  الزائر هو أو  شخصية مهمة 
في العااائلااة الملكيااة البر  ااانيااة تزور إسااااااااااااااارائياال ومناااصق 
الساال ة الوصنية الرلساا ينيةا بل قد  جوز القو  إ  األمير 

ا ت اإلسرائيليين بأكثر من وليم عن قصد أو  ير قصد ب
لرتةا زار المسجد األقصى وبدا منلرح الصدر في الصورة 
التي إلتاق ت له أمام المساااااااااجد ووضاااااااااع إكليال  من الزهور 
على ضااااااااااااااار ح الجااادة الكبر  األميرة أليس المااادفوناااة في 
ال ور والتي من مالثرهاا إنقااذ عاائلاة يهود اة من المحرقاةا 

من خال  الجولة في وتصااااااار ف  مسااااااايحي مساااااااتبيم الرأي 
شوارع البلدة القد مة في القد  بعدما زار المسجد األقصى 
و نيساااااااااااااااة البيامةا وتباد  مع الرلسااااااااااااااا ينيين الود وتذ وق 
مأكوالتهم وحلو اتهم اللاااااااااااااعبية وأنصااااااااااااات إلى موسااااااااااااايقى 
وأ نيااات فلسااااااااااااااا ينيااةا وعناادمااا  ااا  ال بااد من  الم فااإنااه 

ى خاااااصاااار الرئيس محمود ةبااااا  بعبااااارة "أشاااااااااااااااكر م عل
الترحير و ساااااارني جدا  أ  بلديسنا  عمال  معا  بلااااااكل وثيق 
وأنهماااا حققاااا نجااااحاااات في المااااضاااااااااااااااي في مجاااا  التعليم 
واإل اثةااا"ا وقبل ذلك قا  مخاصبا  الرلساااااااااااا ينيين"إنه لن 

 يتم تناسيكم"ا
من ال بيعي أ  تثور ثااااائرة نتنياااااهو وَمن حولااااه وهو 

بير "دولااة  سااااااااااااااامع حرياااد الملكاااة اليزابيااات الثاااانياااة يلرظ تع
"دولة بر  انيا" و قو  بصر ح العبارة إ   لفلس ين" مرادفا  

الصااااااارحة الرلسااااااا ينية لن تا و  وهذا معنى ةبارة "إنه لن 
يتم تناسااايكم  ا فلسااا ينيين"ا  لمات فيها الكثير من جوهر 
مواقد عادلة وموضااااااااااااااوةية لوالدي األمير تلااااااااااااااارلز لعلها 

و ااأخااذ جياال تنْاااااااااااااااج في الزمن البر  اااني القر اار التي 
األحراد على عاتقه تصاااااااااااااااحيح وزر إرتبن باألجداد عندما 
إرتأ  أرثر بلرور بمبادرة شاااااااااااااااخصاااااااااااااااية أحرجت الَمِلك أو 
بالتلاااااااور معه ال فرق تحبير تلك الرسااااااالة المؤرخة الثاني 

والموجهة إلى اللورد روتلاايلد وبموجبها  1917من نوفمبر 
إفتعلت  أهدت بر  انيا دولة إحتلتها صو ال  إلى عصاااااااابات

عليها إنلااء دولة تساتنزف األمتيسن العربية واإلساالمية منذ 
 ا1948العام 
فيه أ  جولة الصاااهر  الذي نسااامعوإلى أ   أتي اليوم  

المحظو  جااااار ااااد  وشااااااااااااااانر على دو  المن قااااة لم تعااااد 

 امْة بمثل جولة الحريد األمير وليم التي  انت واضحة 
بر  ساايبقى وتمت مصااادفة في شااهر الوعد الملااؤوم ونوفم

الحااااذر على حااااالااااه ممااااا  جريااا و حاااااولو  بااااأكثر من 
 ملعوب فرسضه على المن قةا

 2018( تموز) ليويو 1 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 رونق المجاورة للرئيس التسعيني
من محاساان الصاادف أنني في بيروت أةيش في مبنى 
واحد مع الرئيس الد تور سااااااليم الحص الذي نكتساااااار من 

ثوالت خال  الساعة التي نكو  فيها مرة أو أكثر مجلسه أم
في األسااااااااااااااابوع نحن زواري في مكتباه المتواضاااااااااااااااعي والاذي 
 كتلاااااااااااااد المرء عند المقارنة مع بعض من أهل الجاي في 
الحكم مد  حرص ساااااليم الحص على أ   كو  في حياته 

 واحدا  من أكثر ة النا  في ةيليه البسينا
غرب بعض في سااااااعة الصاااااراء  جلس على  نبة  سااااات

زواري  يس أنها بساااااااااااااااي ة وعاد ة  ما  رفة المكتر التي 
على جاادرانهااا بعض الصاااااااااااااااور العااائليااة وبعض اللوحااات 
الحروفيةي و ساااااااااتمع إلى أحد أشااااااااارصة م ربه األقرب إلى 
مزاجه الموسااايقار محمد عبد الوهاب  غنيا و ا   صاااعر 
علي   ما على مرافقه و اااااد قه العميد فار  فار  ساااااؤاله 

ْااااال أ نية "كل عمري عا ش لوحدي" على  يرها لماذا  ر
 من أ اني الموسيقار الراحلا

هال هي رغبااة في العزلاة بعااد رحياال رفيقااة العمر ليلى 
مع أ  اإلبنة الوحيدة وداد تمأل وإبنها الذي  حمل إسااااااااااااااام 
جاادي وعلى أهبااة أ   كو  صبيبااا  واعاادا ي بياات الوالااد رعااا ااة 

م الظروف الصحية  متزه فيها حنا  اإلبنة الوحيدة مع تر ه 
للوالد وما تت لبه هذي الظروف من رعا ةا وعندما تت لر 
الرعا ة تمْية بْعة أ ام في المستلرى فإ  وداد المديرة 
العر قة في "اإلنترناشاااااونا   وليج" إحد  أرقى الكليات في 
لبناااا  تتحو  إلى إحاااد  الممرضاااااااااااااااااات واألصبااااء الاااذين 

أتعبه "زنار النار"   ساااااااااااااهرو  على حالة الوالد الذي صالما
الذي  عاني من  المه بين وقت و خري و ذ ر بالخير أمام 
زواري وأحاادثهم القااائم باااألعمااا  الساااااااااااااااعودي وليااد البخاااري 
كيس أ  الملك عبدهللا بن عبدالعز ز رحمة هللا عليه أرسل 
ه في مرحلااة دقيقااة من التوعااك  إليااه صااائرة خااا ااااااااااااااااة نقلتااس
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 الصحي إلى الر ا  للعالها 
لى جاااناار اللاااااااااااااااعور بااالعزلااة وترجمتهااا  نااائيااا  وهاال إ

بالنسااااااااااااااابة إليه "كل عمري عا ش لوحدي"ي هو عدم وفاء 
البيارتة لمن ال  عود في الساااااااااااال ة حيا ينصاااااااااااارفو  عنه 
و مارساااااااااااااااو  والءهم العابر ب بيعة الحا  لَمن  حل محل 
المنصااااارفي وفي حا  إساااااتعاد من جديد مكانه السااااال وي 

ي حبهم لها وعندما أقو  ذلك فإنهم  عودو  إليه وإ راقه ف
فألنني على ماااد  سااااااااااااااانوات من مجااااورة الرئيس الحص 
ستاه في الرترة  تا عن  ثر هذا السلوو البيارتي  ما لمس لمسس
التي سااااابقت إختيار تمام  اااااائر ساااااالم لرئاساااااة الحكومة 
و يس أ  قناديل الدار اإلساااااااااااااااالمية  انت في تلك الرترة 

ي ولمجرد أ  تم خااافتااة و ااأنمااا اللمبااة ةبااارة عن شااااااااااااااامعااة
اإلعال  عن أ  سااااااااااايد الساااااااااااراي بات تمام ساااااااااااالم حدثت 
إنتراضااااة حر من البيارتة ونلاااا ت الذاكرة التي  انت في 

 إجازة صوةية وشعلعت األضواء في الدار اإلسالميةا
وقد نجد َمن  قو  إ  صبائع اللاااااااااااااااعوب عامة ترر  
المباااااالغاااااة في اإللترااااااف حو  َمن يتزعم ي  ماااااا تحاااااداث 

لاااااااااااااااكل عكساااااااااااااااي عندما  رقد المتزعم والمترئس المبالغة ب
بالتدره ذلك اإللترافا ولكن الذي حصاااااااااال للرئيس سااااااااااليم 
الحص  ا  بالغ القسااااااااااااااااوةي ربما أل  الرجل عندما ترأ  
الحكومة خمس دورات لم يتجاوب مع صالبي اإلنتراع من 
سااااااال ته الرساااااااميةي وتلك من سااااااالبيات الرئيس الحص في 

تبر تلاك من اإل جاابياات نظر الناا  لكناه ير  العكس و ع
التي على َمن يتساااااااااالم موقعا  رسااااااااااميا  في الدولة أ  يتحلى 
بهاااا ونراي تبر را  لااذلااك  عتز بتو ااااااااااااااايس البعض لااه بااأنااه 
 ااااااحر ضااااامير في لبنا  الذي تتكاثر فيه قلة أ اااااحاب 
الْااااااميرا  ما  عتز بأنه نأ  وهو في قمة ساااااال ة المغانم 

ع حواجز ب ينه وبين عن إرتْااااء إساااتغال  المنصااار وضاااس
 مت لعين إلى مكاسر من خاللها

كل الذين يزورونه للمرة األولى وبالذات السااااااااااااااارراء أو 
بعض اللااخصاايات السااياسااية العربية العابرة  سااتغربو   م 
أ  مكتبه بهذي البساصة المتناهية قياسا  بمكاتبهم ومنازلهما 
ر ن  ثير التقااادير  ولكنهم  خرجو  من إجتمااااعهم باااه مقااادِ 

 المه معهمي و يس أنه لم  سااااااجل على شااااااخصااااااه وهدوء 
 نرسه ألراظا  تتسم بالحدة والخلونةا

وحتى في  تاااابااااتاااه  اااا  هكاااذاا ولوال قساااااااااااااااوة الحاااالاااة 
الصحية على مزاجه لكا  وا ل الكتابة التي صالما أ نى 
أدبيات العمل الساااااياساااااي بالكثير منهاا و ساااااتحْااااار المرء 

من مثاال حااالي بصااااااااااااااارااة الجااار والكاااتاار الااذي قرأ الكثير 

كتابات الرئيس الحص في  حيرة "السرير" التي إحتجبت 
و "الخليج" اإلمااااااراتياااااة و "العرب اليوم" وقبااااال ذلاااااك في 
 ااااااااحيرة "النهار" التي توا اااااااال مواجهة العساااااااار بأمل أ  
 حل اليساااار بعد حيني بعض رااي وإسااااتنتاجاته في  تاباته 
التي  ااادرت في مؤلرات مثل قوله "إنني من المؤمنين أ  

ح ال يتحقق إال  في ظل قيادة إسااااااااتثنائية أو برأي اإل ااااااااال
عام ضااا ن وال مرد للتغيير في حا  تقاصاع الظاهرتيسن" و 
"تعل منا من التجارب أ  الحبيقة تعمِ ري أما نصاااد الحبيقة 
فيدمِ ر" و "نحن في لبنا  ما تصااااااااااار فنا يوما  وال نتصااااااااااارف 

قاتال  اليوم  لااااااعري بل  ببائل" و"إ  خيِ رتا بين أ  أكو  
أو أ  أكو  مقتوال  فاااااإنني أختاااااار أ  أكو  القتيااااالي وإ  
باااا  فاااإنني أاثر أكو   خيِ رتا بين أ  أكو  معاااذ باااا  أو معاااذِ 
معذ با ا إ  أعظم العقوبات هو الندمي أي وخز الْااامير" و 
"كااا   قااا  إ  لبنااا  يتميز عن محي ااه العربي بمااا يتمتع 

من الذين به من حر ة ود مقراصيةي و نتا شاااااااااااااااخصااااااااااااااايا  
يرددو  هذا القو ا إال  أنني بعد دخولي المعترو السااياساي 
ساااااارعا  ما تنب هتا إلى الواقع والمرارقةا إ  في لبنا   ثيرا  
من الحر ااااة وإنمااااا قلياااال من الااااد مقراصيااااة" و" خ ىء َمن 
يتحدث عن تعارا  بين اإلسااالم والد مقراصيةي فنحن نر  

ور  في اإلساااالم" و في الد مقراصية الترجمة العصااار ة لللااا
"العولمااة لعبااة متوحلااااااااااااااااة ال ترحم يتبااار  فيهااا الكبااار وال 
حساااب فيها للصااغار" و"أو  الثوابت في السااياسااة اللبنانية 
باااأ  ال ثوابااات فيهاااا ولقاااد عل متناااا التجاااارب أ  التقلااار في 
الموقد هو اللاا ارة في السااياسااة بل هو ميزة السااياسااة" و 

و "سااامة العصااار هي صغيا   "ال حق  للقوة أمام قوة الحق"
غراها" و"نحن  براها و ا اإلستخبارات على سياسات الدو   ا
في لبنا  نعيش حالة إفال  سياسي ي حيا نجوم الساحة 
ز م سبق عن الوفاء بأقل واجباتهم  السياسية بلغوا حالة عجس
تجاي المواصن والمجتمع والوصن" و "يبقى المساااااااااااااااؤو  قو ا  

وأدهى ما حل بلبنا  أ  إستلر  إلى أ    لر أمرا  لنرسه 
الرسااااااااااااااااد في مجتمعه وتغلغل في ثقافته فبتنا نتحدث عن 
ثقافة الرسااااااااد حيا اإلختال  واإلحتيا  والنراق وتساااااااخير 

م الل ارة"ا كس  الْمير  لها في حا
موالد وتساااااعينيته ما زا  وهو على مساااااافة أساااااابيع من 

  على قناااعاااتااها القناااعااة الساااااااااااااااياااسااااااااااااااايااة والقناااعااة 1929
صية والقناعة المعيليةا ونراي حامدا  شاكرا  يتمنى لو اللخ

كا  في إسااااات اعته الساااااير من دو  مسااااااعدين في حد قة 
ميت بإسمه عرو ا   دارته في ضاحية قر بة من العا مة سا
"دوحة الحص"  ما التسمية العرو ة الثانية لللارع البيروتي 
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ص" الذي في أوله مبنى سكنهي إذ التسمية شعبيا  "نزلة الح
فيما هي بلد ا  "شااااارع اإلسااااتقال "ا  ذلك يتمنى لو تسااااعره 
الحا  الصااااااااااااااحية للتنزي على  ورنيش بحر بيروت المقابل 
للجامعة األمير ية التي له عنها ذ ر ات من الزمن العربي 
الجمياااااال  مااااااا لااااااه في نرو   ثير ن تلسمااااااَذهم في بعض 
 المراحل  أسااااااتاذ في الجامعة ومنهم الرئيس فؤاد الساااااانيورة

 أصير الذ ر اتا
عندما  سااااااتعصااااااي علي  ترسااااااير لغز من ألغاز أحوالنا 
اللبنانية البالغة التلابك وبالذات هذي األ ام حيا المنازالت 
على أشااادها في موضاااوع المحا اااصاااة بنكهة مذهبية فيما 
البلد على ملارف الوقوع في جر اإلفال  وال َمن ينتللهي 

ه واألدر  أجد نرساااااااااااي أساااااااااااأ  األثبت حْاااااااااااورا  إلى جانب
بأحواله ومرتِ ر لقااءاته الزميال رفعات بدوي إذا  ا  دولة 
الرئيس في مجلسااااااااااااااااها ثم  كو  اللقااء المثمر معاه بعض 
الترسير من جانبه لما هو مستعص ترسيري لمواقد أق اب 
السااااااااياسااااااااة وبعض الذ ر ات التي تجعلنا نعيش في الزمن 
 العربي السااااااااااياسااااااااااي األقل عتمة مما هي عليه الحا  هذي

 األ اما
نية  من بين الثالثة والعلااااار ن شاااااخصاااااية ساااااياساااااية ساااااا
تعااااااقبوا على ترا  الحكوماااااة في لبناااااا  مناااااذ الحكوماااااة 
اإلسااااااااااتقاللية األولى في شااااااااااخص ر ا  الصاااااااااالح وحتى 
الحكومة الحالية في شااااااااخص سااااااااعد الدين رفيق الحر ريي 

وحتى  1976كا  سااااااااااليم الحص منذ تراسااااااااااه األو  عام 
يساااااااا  على جانر من الررادة رئ 2000الترا  األخير عام 

إ  لجهة ممارسته الكتابة السياسية واإلقتصاد ة التي يبدو 
فيهااا حااامال  قلم النقااد الااذاتي والمعااارضاااااااااااااااااة الهااادفااة إلى 
التصاااحيحي وإ  من حيا الحالة اللاااخصااايةا وهذي بالذات 
تبدو بمثابة رفسض للعراو ال وائري والمذهبي المتوا اااااااااااااال 

زواجااااه التي تعكس ال  في لبناااااا ا وناااادعااااه يروي واقعاااااة
سااااانة  12صائريته وسااااابق أ  أشاااااار إليها في مقالة له قبل 

في  ااااحيرتيس "الساااارير" و "الخليج" وبالساااا ور التيةا "أنا 
مساااالم من لبنا ا تزوجتا من ساااايدة مساااايحية من بلدة دير 

ت هي والقمر  ليلى فرعو   أحببتاهاااااا حباااااا  جماااااا  وإحترظاااااَ
ية السااااااااعيدة التي دامت بعقيدتها الدينية صوا  حياتنا الزوج

أكثر من ثالثااة عقود من الزمني ولم  كن في األمر أدنى 
إشاااكا  أو ملاااكلةا وما  ا  هذا خروجا  على اإلساااالم من 
قر ر أو بعيد فقد  انت إحد  زوجات الرساااااااااااااااو  قب يةا 
ل أشاااااااااااااااهر من وفاااتهااا رحمهااا هللا و اااناات على فرال  وقبااس

َهت المر  العْاااااااااا  في حا  من المعاناة اللاااااااااديدة  توج 

إلي  بكلمة مقتْاااااابة تنم عن تصااااااميم قاصع قائلةا أر د أ  
تقرر ن ذلك ال ؟ هل  مللتوا لِ أعتنق اإلسااااااااالما فسااااااااألتاها 

مهاااا  ررتا  أناااِت مقتنعاااة بماااا تقولين؟ وعنااادماااا أكااادتس عزس
الساااااااااااااااؤا ا هال أناِت واثقاة مماا ت لبين؟ فاأفحمتسنيي ال بال 

فن في قبر سحقتسنيي ببساصة الجوابا  ممتا على أ  أاد
 واحد معكا وأنا اليوم على موعد مع الغائبةااا"ا

أصا  هللا عمر الد تور سااااااااااااليم الحص الذي مناساااااااااااابة 
كتااااابااااة هااااذا المقااااا  يتلخص في عنوانااااها رونق مجاااااورة 

 الرئيس التسعينيا
 2018يوليو )تموز(  17 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

عندما يحزن الرئيس الماروني على 
 يالرئيس الُسن

في تااار   الحياااة الرئاااسااااااااااااااايااة اللبنااانيااة ومااا حوتااه من 
 اااااااااااراعات ومكايدات وتحالرات ومناورات وتعجيزات على 
النحو التعجيز الراهن في موضاااااااااااوع تلاااااااااااكيل حكومة تنقذ 
الوصن من الوقوع في حررة لم  عاااد بعيااادا  عنهاااا  ثيرا ي لم 
 حدث مثل هذا الذي فعله اللاااي  بلاااارة الخوري مع توأمه 

ت "إترااااق ال اااائد" جوهر في "المي ثااااق الوصني" الاااذي ثبااا 
 اااااايغته عميد راساااااااء الحكومات اللبنانية ر ا  الصاااااالح 
 داة إسااااااتلااااااهادي في عما  في مثل هذي األ ام من شااااااهر 

إ  لجهة التلااااااااااااااييع وإ  لجهة المرثية  1951تموز  /يوليو
التي فاضااات أدبا  رفيعا ا ربما تمنى اللاااي  بلاااارة أ   كو  

لَمن يليااها ولكن ليس  اال مااا يتمنى المرء مااا فعلااه أمثولااة 
ياادر ااه حتى إذا  ااا  رئيسااااااااااااااااا  للجمهور ااةا وفي التي من 

 الس ور إضاءة على ذلك الرعل األمثولةا
 /يوليو  16فيما اللااااااااي  بلااااااااارة بعد ظهر يوم اإلثنين 

في مكتبه في منزله الصاااااااايري في بلدة عاليه  1951تموز 
رات قبل أ  تسلك يتصرح ملد أوراق وبيانات وملار ع قرا

صر قهااا إلى التنريااذ حاااملااة توقيعااه بااالموافقااة عليهاااي تلق ى 
إتصاااااااااااااااااال  هاااتفيااا  من ملااك األرد  عباادهللا واألو   ليبلغااه 
بصااااااااوت متق ع الكلمات وحز ن إ  ر ا  الصاااااااالح الذي 

يوليو قد إ تيل وهو  13كا  سااافر إلى عما  يوم الجمعة 
د  وأ  أحد القتلة على صر ق الم ار للعودة من ز ارة األر 
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رع على الرورا  قد  ا
كا  ر ا  الصاااالح قبل تلك الز ارة  عيش حالة إحباط 

" اللااااااااي  1943اللااااااااعور بأ  رفيق اإلسااااااااتقال  و "ميثاق 
بلارة الخوري إستبدله بعبدهللا اليافي نتيجة أ  شأ  ر ا  
الصااااااالح عال  ثيرا  وبات في نظر العرب والمجتمع الدولي 

الحر ري الذي أ ااااااابه هو الخر  زمنذاو مثل شااااااأ  رفيق
من عهد الببْااااااة األسااااااد ة على لبنا  ما أ اااااااب ر ا  
الصااالحا وتلااااء األقدار أ   قْاااي اإلثنا  إ تياال ا ر ا  

عااامااا  ورفيق  57الصااااااااااااااالح على صر ق م ااار عمااا  عن 
عن ساااااااااتين عاما   2005شاااااااااباط  /فبراير 14الحر ري يوم 

 على  ورنيش بحر بيروتا
ت الظروف والتعقيدات والمكايدات وما  عنيني هنا ليسااا

وال موحات التي خال اااااااااة خل تها تساااااااااببت في ضااااااااارب 
عالقة أهم ق بيسن سااياسااييسن  ااا ا للبنا  سااياسااة وضااعت 
الوصن الصغير ضمن ملهد الدو  ذات التميز والقدرة من 
جاااانااار الرئيس األو  على بنااااء العالقاااة مع الخر ن بماااا 

ي  عنيني هو  جعاال ساااااااااااااااماااء العروبااة دائمااة الزرقااةا الااذ
التعامل الالئق مع واقعة أاولى اإل تياالت الرئاساااية و يس 
أ  إسااااااااااااتحْااااااااااااار ذ ر ات الجهاد السااااااااااااياسااااااااااااي من أجل 
اإلسااااااتقال  حر زت الرئيس اللااااااي  بلااااااارة الخوري على أ  
 جعل من الواقعة حدثا  وصنيا  بإمتياز و تصاارف على نحو 

شاااادة ما فعله الحقا  الرئيس جما  عبد النا ااااري الذي من 
حزنه ووصأة الصااااادمة على نرساااااه قرري وهو اللااااااكي من 
متاعر  حية شديدة الوصأة على قدميهي السير في جنازة 
رئيس أر ااا  الجيش الرر ق أو  عبااد المنعم ر ااا  الااذي 
صالما عل ق عليه الما  لتحقيق إنتصاااااااااااار على إسااااااااااارائيل 

ي والذي  ا  ضااامنا  يراي 1967يونيو  5يز ل ندوب هز مة 
هي لكن إساااتلاااهاد عبد المنعم ر ا  في أحد مواقع خليرة ل

التحْاااااااااير للمواجهة على ضاااااااااراف قناة الساااااااااو س أحدث 
إعااااادة نظر في األمر ثم جاااااءت الوفاااااة المراااااجئااااة لعبااااد 
النا اااااااااار تْااااااااااع أمر الوراثة في سااااااااااياقها التقليديا نائر 

 الرئيس والحي   خلد الرئيس والمتوفي ا
لاااهاد رفيق أما  يس جعل اللاااي  بلاااارة من واقعة إسااات

 ااااوالته وجوالته السااااياسااااية لبْااااع ساااانواتي قبل أ   لااااتد 
عود الحاشاااااااية وتتسااااااابر في إقصااااااااء ر ا  الصااااااالح عن 
كرسي الزعامة رئيسا  للحكومة ونائبا  في البرلما  وخسرانه 

ي حدثا  وصنيا  بإمتيازي فهي أنه 1951في إنتخابات ربيع 
بعد و اااااااااو  جثما  ر ا  الصااااااااالح إلى منزله األو  في 

ه إلى المنز  الصاااااااااااالحي  ير عابىء مح لة رأ  النبع توج 

بنصااااااااائح أهل األمن وبعض رموز الحاشااااااااية الذين حذ روي 
من تعر ضاااااااااااااااه إلعتداء وذلك على خلفية عملية التهميش 
السااااااااااياسااااااااااي لصااااااااااد قه ر ا ي ونصااااااااااحوي بتكليس رئيس 
الحكومة عبدهللا اليافي اإلنابة عنه في تقد م واجر العزاءا 

لذهاب ثم  رر المحذِ رو  خلااااااايتهم من لكنه أ ااااااار على ا
ملاااااااااار ة الرئيس في تلاااااااااييع الجنازة ومع ذلك ساااااااااار مع 
الملااااااااااااااايعين متبااادال  التحسااااااااااااااار مع بنااات ر ااا  تتقاادمهم 
كبيرتهم عليااااء ومع قاااائاااد الجيش فؤاد شاااااااااااااااهااااب والرئيس 
الثالا الحقا  بعد بلاااارة الخوري و ميل شااامعو   و ااابري 

ر الملااااايعين وإنتظر حمادة ودخل الجامع العاَمري مع ساااااائ
في ر ن منه إنتهاء الصاااااالة على الميتا و ا  ال بد عند 

نة في  بيروت مواراة الجثما  الثر  في مدافن البيارتة الساااااااااا
جب انة الباشاااورة  من مرثية تغسااال ما علق في القلوب من و

عتر لد  البعض وضاااااااااااااغائن لد   خر ن و ااااااااااااادمة في 
ذلك إلى ما  نرو  العائلة الصاالحيةا ونترو اإلضاااءة على

أوردي اللااااي  بلااااارة في مذ راته وما رواي لي أ ْااااا  المؤر  
يوسااااااااد إبراهيم يزبك مدقق المذ رات خال  جلسااااااااة لكليسنا 
مع اللاااااي  الرئيس في منزله في ضااااااحية الكساااااليك وقرب 
بلدة جونية   انت مناسااااااااااااابتها إجراء حديا معه  ا  مادة 

لو إلى في أو  مؤلِ د لي وهو "راساااااء لبنا  من شااااار  ح
شااااااااار  دبا " بتقد م من  سااااااااا  تو ني ناشاااااااار  ااااااااحيرة 
"النهار" التي أمْيت فيها نصد عمري الصحافيا ومما 
قاله الرئيس األو  للبنا  المسااااااتقل اللااااااي  بلااااااارة الخوري 
بعااد الخروه من المساااااااااااااااجااد ثم مواراة رفيقااه في السااااااااااااااار اء 
اإلستقاللي والْر اء السياسي ر ا  الصلح الثر ا "خره 

عو  إلى الباحة وعددهم ال  حصاااااااااىي ووقرستا أاِبن الملاااااااااي
ر اا  الصااااااااااااااالح والماذ ع أمااميي وعلى مقرباة مني بنااتاه 
لترتَن إلي  شااَذرا  وعيونهن  تقدح شااررا   أنني أنا  َني و س ِهمس ياهمس
الجانين فتغاضْتا عنهن  ولرظتا خ ابا  خره من فؤادي 

ي وساامعتا   ات التكبيري وق د قلتا قبسل أ   خره من شاارتي 
 فيما قلتا

 " ا أكرم الراحليني  ا فقيد البالدي  ا رفيق الجهادن
سااااااااااااااابحااااا  من َوهبااااك بغير حساااااااااااااااااااب وإد خرو لليوم 
العصااااااااايري وتقب لك في اليوم العصاااااااااير شاااااااااهيدا  خالدا  في 

 جنات الخلودا
وهبك ساااابحانه وتعالى حساااابا  ونساااابا ي دينا  ودنياي جاها  

عاع من نوري وقلبا  فيه ورتبا ي ماال  ورزقا ي ذ اء فيه إشااااااااااااااا
جذوة من ناري وإ مانا  عامرا  باهلل وبالوصنا برا  بالوالديسني 
وحنااانااا  بااالبنيني ساااااااااااااااخاااء يااد وساااااااااااااااخاااء فؤادي ع رااا  على 
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المعوز ن وحادباا  على المحروميني يادا  للقلم و ادا  للزعاامةي 
بهاء صلعة وساااااناء وجهي سااااارعة في الخاصري  اااااالبة في 

كيري وعينيسن تنظرا  إلى األفق العقيااااادة ومروناااااة في التر
القر ر وإلى األجواء البعيدةي وصنية  انت لك جلبابا  ودو  

 من تتقي درعا  وِمِجنا ا
تحدرَت  ماء المز  ما في نصابك  هامي وحملَت سيرا  
ماضايا  به من ِقراع الدارعين فلو ي فجعلك سابحانه وتعالى 

دهم من أكبر رجا  لبنا  قيمةي وأمْااااااااااااهم عز مةي وأشااااااااااا
شاااااااكيمةي وأعزهم بأساااااااا ي وأشاااااااع هم نبراساااااااا ي وألينهم عر كةي 

لقا ي وأبهاهم َخلسقا ا  وأودعهم خا
ااا وإدخرت لليوم العصااااااااااايري فما أ  إساااااااااااتتر األمر 
وشااع بر ق األمل في لبنا  حتى إنصاارفَت بكلسيتك إلى هذا 
البلد الكر م ورضااااااااايَت أ  تدخل المعترو اإلنتخابي لثماني 

ذوو الساااااااااال ة إذ ذاو ينظرو  إليك ساااااااااانوات خلتي و ا  
بحذر مقرو  باإلحترام العميقي فتالقيسنا بعد أ  َتاق أحدنا 
إلى الخري و ااأ  العنااا ااة االلهيااة جعلاات من هااذا اللقاااء 
د  لمااة اللبنااانييني  باادا ااة عهااد جمع شاااااااااااااااماال الوصني ووحاا 
ورص  ااااااااروفهم ر ااااااااا ي فإنبثق الميثاق المقد  الذي هو 

نااا والااذي يبقى بعاادنااا لبنيناااا ولقااد حياااة لبنااا ي والااذي هو ل
ر فإنبلج  ري معكِ  أردناي صاهرا  ال تلااااااااااااااوبه شااااااااااااااائبةا وال  عكِ 
ال ي ودخلسنا القلعة سجناء وباعثنا منها أحرارا ا   الدستور معد 

ااا فياااااا أكرم الراحليني و اااااا فقياااااد البالدي و اااااا رفيق 
الجهااااادي أيهااااا اللبناااااني الخااااالااااد والوصني الاااادائم اللمعااااا  

 شعاعي بأي  الم تارثى وبأ ة ةبارات تابكىاواإل
وأ م الحق  ااا  الصاااااااااااااااماات أجاادر في مثاال هااذا المقااام 
وأمام هذي العبري ولوال أنها عاصرة جياشاااة تدفع بنا لنتوجه 
إليك بالوداع األخير مسااااااااااااتم ر ن على ضاااااااااااار حك الغالي 
شاااالبير الرحمة والرضااااوا ي ولنتوجه إلى عائلتك المرجوعة 

عز ة الحارة إلى أقربائك وأنساااااااااابائكي بصااااااااااميم العزاءي وبالت
وأهلك وذو كي ومدينتيس  ااااااايدا وبيروت واللاااااااعر اللبناني 
بأساااااااااااااااريي ودنيا العرب بأجمعهاي إلكترينا بأ  نحني الرأ  
أمااام جثمااانااك الكر م إيااذانااا  بااالرراق الصاااااااااااااااااماات على أمال 
البعا اليقيني مرددين حكمة اللاااااااااعر العربيا و انت في 

 وأنت اليوم أوعظ منك حيا "احياتك لي عظات       
عسى ولعل يتمعن ذوو المقامات الرئاسية اللبنانية من 
كل المذاهر والذين  حلقو  في فْاااااااااءاتهم بهذا الصااااااااراء 
في القلوب والنقاااء في العقو  عناادمااا تعصاااااااااااااااد بااالوصن 
عوا اااااااااااد هوجاء أو إ تياالت للصاااااااااااالحين أمثا  ر ا  

يلي الصاااااااااالحي رشاااااااااايد  راميي ر نيه معو ي بلااااااااااير الجم

ورفيق الحر ريا وفي التمعن ما من شاااااأنه  اااااو  النرو  
الم ارة بتعكير الصرو  الما  يتجنى أو تغر دا   سترزا وهللا 

 المعينا
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 لطمأنة النفوس« فنجان قهوة»دبلوماسية 

 الحكومةي في الوقت الذي يتعثر فيه الساااااااعي لتلاااااااكيل
داد بالتالي التعسااااااير في اسااااااتيالدهاي وتتكاثر الهواجس و ز 
اللبنانييني وبالذات نصااااااااااااارهم الذي لم  قترع ألحد من  لد 

لالنتخابات النيابيةي احتجاجا  على واقع  قوافل المرشاااااااااااحين
السباق االنتخابي من  الحا ي واستهجانا  بأ  ال أحد خا 

 د ةأجل النا ي في الوقت نرساه تساجل الدبلوماساية الساعو 
من الخ وات الت مينية ما من شاااااااااااااااأنه زرسع األمل بتبديد 

هذي الخ وات بالقو  ال يِ را  ملااااااااااااااااعر اإلحباطا وتأخذ
الدبلوماسية السعود ة  ولقد سجلت«ا تراءلوا بالخير تجدوي»

 الت مينياااة خ واتهاااا بكثير من الكيااااساااااااااااااااااةي وبااااألكثر من
م التحملي على مد  سااانتيسن تبعتا االساااتحقاق الرئاسااايي وت

اإلنجازي وبات الجنرا  ميلااااااا   إنجاز ما بدا مسااااااتعصااااااي
بعااااااد  ي«اتراااااااق ال ااااااائد»عو  الرئيس الرابع في حببااااااة 

الراساااااءا إليا  الهراويي وإميل لحودي وميلااااا  سااااليما ي 
حببة لبنا  المستقلي بدءا  باألو  اللي   والحادي علر في

شاااامعو ي وفؤاد شااااهابي  بلااااارة الخوريي فالراساااااءا  ميل
 لوي وسااااااليما  فرنجيةي وإليا  ساااااار يسي وأمينوشااااااار  ح

الجميلااا مع مالحظة أ  العدد سيصل إلى ثالثة علري 
الجميل مباشاارة بعدما أقساام اليميني  لو لم يتم ا تيا  بلااير

لبنا  من  ور نيه معو ي بعدما بدا أ  انتخابه ساااااااااااااااينقل
 .البغْاء إلى التوافق

لر حانيي تكن حراوة الدبلوماسااااية السااااعود ة بأمين ا ولم
الملك عبد العز زي وبكثير  أحد رموز النخبة من جلسااااااااااااااااء

في  من المناسااااابات والز ارات ارتب ت بلاااااخص َمن  مثلها
لبنا  وليد بخاري القائم باألعما ي شااااااااااملت معالم وحاالت 

شاااااااااماله إلى جنوبه إلى بعلبكه إلى أرزي  في  ل لبنا ي من
التراثي الثقافي و  وجبلهي  انت في معظمها تكتساااااار ال ابع

والروحانيي ساااااو  رساااااالة ود تْااااااف إلى خ وات قام بها 
وشاااااعرا  ونثرا ي السااااارير عبد العز ز خوجةي وأثراها  تصااااار حا  
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عساااااااااايريي ضاااااااااامن معادلة  الساااااااااارير الد تور علي عوا 
  احر التجربة الدبلوماسية ذات النكهة العسكر ةا وحتى
عناادمااا قااام وليااد بخاااري بز ااارة  ير مسااااااااااااااابوقااة من جاااناار 

لمتحد ثالا راسااااااااااااء لبنا   ساااااااااااي عربي أو أجنبيدبلوما
ما  الجنرا  فؤاد شاااااااااااااااهابي فإنه بهذي الز ارة  ا  يرمز إلى

قاله الحقا  األسااااابوع الماضااااايي وخال  ز ارة  ير مسااااابوقة 
الذي  ا  لبْاااااع سااااانوات رمزا  « بيروت بيت»أ ْاااااا  إلى 

الغربيةي في  بين بيروت اللاااااارقية وبيروت« حدود ملتِهبة»
دها المخرهزمن الحرب ال  تي ال أعادها هللاي وسبق أ  جس 

الساااااااااعودي المتألق عبد هللا المحيسااااااااان في شااااااااار ن توثيقي 
حظي بتقاااادير وجوائز في  ي«ا تيااااا  ماااادينااااة»بتساااااااااااااااميااااة 

 مهرجانات سااينمائية عربية ودوليةا و ما ذلك اللاار ن  ا 
حزنااا  على لبنااا  و ااااااااااااااارخااة لعودتااه معااافى بعااد المبااادرة 

دبلوماسااااية »ي فإ  «تراق ال ائدا»باااااااااااااااااااا العالجية المتمثلة
هدفها التنبيه  ي التي باتت مثل دبلوماسااااااااااااايات«فنجا  قهوة

دبلوماسااااااية »والتوفيق وتقد م الخير على اللااااااري من بينها 
الصااااااااينيةي تتوا اااااااال وتأخذ في  ل  –األمير ية « اليد كرة

  .مرة مالمح جديدة
نا أ   وفي أو الذي بعدي « 4فنجا  قهوة »حا  ساااااااااااامعس
االساااااااااااااااتقال  اللبناني في  ولة بخار ة على أب ا تمث ل بج

ع أكاليل على ناصااااااااااار  مناسااااااااااابة عيدي الماسااااااااااايي ووضاااااااااااس
االساااااااااااااااتقاللي األو  بلاااااااااااااااااارة الخوريي ورفاااق المسااااااااااااااايرة 

ن ساااااااس حظ لبنا  الناشاااااااد ال مأنينة  االساااااااتقاللية الذي من حا
ال » واالساااااااااااااااتقرار أنهم  مثلو   ااال صوائراااهي وعلى قااااعااادة

فإننا لن « لى االستقال  وت  علو على  وت الحرا  ع
الدبلوماساااااية التوفيبية هو تقد م  نساااااتغرب ذلكم أل  جوهر

منااأ  عن دائرة  كاال مااا  ريااد تقااد مااه للبنااا ي  ي يبقى في
المخاااصرا وذلااك  كو  أوال  في تكر س اساااااااااااااااتقاللااهي باادءا  

أدوار أداها أهل االساااااااااااتقال  الذين  ادروا  باساااااااااااتحْاااااااااااار
عليها و صاااااااااااااغي إلى  تار ين الود عة لَمن  جر أ   حافظ

ن يااااااانااااااابااااااااه إلاااااااى ماااااااحاااااااااذيااااااار الاااااااتااااااارااااااار ااااااان فاااااااياااااااهااااااااا   .ماااااااَ

المملكة العربية السااعود ةي ومنذ عهد الملك  وتار خيا   انت
هي وهي العين التي تراقااري والصاااااااااااااااادر  عبااد العز زي المنبااِ 

 الرحر الذي يتساااااااااااااااع للجميعا والذي قاله وليد بخاري في
ب اليوم ونحن نر  ثقو »ز ااااااارة الرمز للخراب البيروتيا 

جااادرا  وبيااات بيروت ي نوجاااه  نااادوب الحرب  ماااا هي في
العربياااة  رساااااااااااااااااالاااة إلى العاااالم باااأناااه ال يهمناااا في المملكاااة

السااااااااعود ة سااااااااو  أ  يبقى لبنا  ساااااااايدا  حرا  مسااااااااتقال   منا  
هو الذيي إذا جاز التحديدي إشاااارة إلى  ل من  ي«...مزدهرا  

 .هااااااااااو لاااااااااابااااااااااياااااااااار بااااااااااأماااااااااال الاااااااااارااااااااااهاااااااااام والااااااااااتاااااااااارااااااااااهاااااااااام

 اااا   عنياااه عنااادماااا أدره في  وهاااذا في تقاااديرنااااي ماااا كمااااي
الت مينية المتعددة األوجهي ومنها  الدبلوماسااااااااية السااااااااعود ة

شااااااااااااااهابي  وز ارة متحد فؤاد« دبلوماسااااااااااااااية فنجا  قهوة»
و رس  نصاااابة أرز في حد قة مبنى الساااارارةي وترق د الرئيس 

ع اللاااااااامل في  التسااااااااعيني الد تور سااااااااليم الحصي وفي جمس
مااا هي عليااهي  علىالباااقيااة ثقوب جاادرانااه « بياات بيروت»

ليس من باااااب التزخرفي وإنمااااا للتااااذ ير بااااأماااال أ  تنرع 
في وي المتحا صو   رحة اللراهةي و رتْو   الذ ر ي

مهابته بجراح بعض  تلاااااكيل حكومة تْاااااع لبنا ي المثخنة
بني قومااهي على صر ق خلااااااااااااااايااة هللاا وعناادهااا تتالشاااااااااااااااى 

 –والمخاوفا وسااااااااااقى هللا التلاااااااااااور السااااااااااعودي  الهواجس
الملاااك عباااد العز ز  الاااذي بااادا اااة رونقاااه في زمن اللبنااااني

 .واللي  بلارة الخوريا ولنضاءة عليه حديا  خر
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 صبايا النضال بأصول
هناااالاااك أ اااام "أحاااد"  ثيرة مؤلماااة في مسااااااااااااااايرة العمااال 
ل إساااااااااااااااتعادة بعض الحق من خال   الرلسااااااااااااااا يني من أجس

"مبادرة  ڊة والتخر جة الموضااااوةية المتمثلة الصاااايغة الدولي
السااااالم العربية" بعدما باتت إسااااتعادة وصن الباء واألجداد 
ورقة على أهبة أ  توضاااااع في إضااااابارة المؤج الت إلى أ  
 ساا ع في السااماء السااياسااية العربية نجم جديد بموا اارات 
 اااااااااااااااالح الاديني أو تقرر إدارة أمير ياة ماا وباالتعااو  مع 

انية ما التكرير عن إثم إهداء وصن إلى شتات حكومة بر  
يهوديي  ا  تار خيا  للاااااااااااااااعر فبات نتيجة لذلك بال وصن 
وأ اااااااااابح الرلساااااااااا يني هو التائه المغلوب على أمري بعدما 

 كا  اليهودي هو التائها
ن عتمة إنلاااااغا  عربي بأزمات ساااااببها الجار  لكن وساااااس

ذات اإليراني المتحرل وإنلاااااغا  األصياف الرلسااااا ينية وبال
ال يريسن األكثر فعاااليااة وتااأثيرا  في الحراو الساااااااااااااااياااساااااااااااااااي 
بمنازالت من التحدي ورفسض مساعي التوفيق بينهما بذلتسها 
بكل حرص المملكة العربية الساااااااااااااااعود ة ثم مصااااااااااااااار لكن 
منسااوب الصاادق في نوا ا أق اب الخالف الرلساا يني  ا  
دو  المااأمو ي  حاال "أحااد" جااديااد و باادو  مااا لو أنااه نبتااة 
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 وأزهرت فجأة في أر  قاربت على التصحراإخْرت 
 /"أحد" اليوم قبل األخير من شاااااااااااااااهر يوليو لفي هذا ا

خرجت من الساجن اإلسارائيلي فتاة فلسا ينية  2018تموز 
من محاساااااان الصاااااادف أ  إساااااامها "عهد" بما تحمل الكلمة 
من معنى الثقة بالنرس والتصميم على موا لة السعي من 

ي ما يتصاال بأسااباب أجل قْاايةا ومن محاساان الصاادف ف
ل المقاومة على  إيداع هذي الصاابية السااجن أنها مارساات ِفعس
النحو الذي ال عالقة له باإلرهاب وال حتى بالعندا فهي 
هاات بيمينهااا ل مااة إلى وجااه جناادي في جيش إحتال   وج 
أساااااااااء إليها وإلى بني قومهاا لم تلااااااااارو في خ سد صائرة 

من التنديد  ر اب  ما سااااااااااااااابق وفعلت ليلى خالد لكي تنا 
الدولي ما جعل  ااااااورتها تبدو  ما لو أنها مارساااااات عمال  
إرهابيا  وضاااااااااااااااد أبر اء  ا   مكن للرعل الذي قامت به أ  
يهدد حياة هؤالءي مع مالحظة أ  تلك الصاااااااااابية الحيراو ة 
المتلربة أفكارا  ثور ة من أحد أنقى الثور ين الد تور جوره 

تخ د صائرة  حبش والمنتظمة في "جبهته اللاااااااااااااااعبية" لم
رهاااا لل اااائرة  "العاااا " بغر  اإلياااذاء وال هي بمعااااودة خ س

ت  TWA األمير ية   انت تمار  هوا ة وإنما من أجل لرس
أنظار المجتمع الساااااااهي ليس فقن عن فلساااااا ين  قْااااااية 
وإنما عن مئات المعتقلين من الرلساااااااا ينيين في السااااااااجو  
 اإلساااااااارائيلية بتهمة التمسااااااااك بإ مانهم أ  فلساااااااا ين وصنهم
وليسااات وصنا  أرادي المجتمع الدولي بدهاء بلروري مساااتوصنة 
مم أمير ي وصنا  يهود ا   ثم  يانا  لينتهي بقرار ليكودي و ااااَ

 بعد سبعين سنةا
في العملية األاولى للنْااااااا  األنثوي الرلساااااا يني  انت 
ليلى خالد التي صالما  ابدت حياة اللجوء في أحد مخيمات 

عهااد التميمي بثمااانيااة أعوام الرلسااااااااااااااا ينين في لبنااا  َتكبار 
األمر الذي  عني إنخرا  ساااااااان النْااااااااا  وبأ ااااااااو  من 
جانر  ااااابا ا فلسااااا ينيات سااااايلاااااكل على ما  جوز التوقع 
ظاهرة إنسانية الفتةا وهذا ما يتمناي جيلنا الذي عا ش  ل 
أنواع النْاااا  الرلسااا ينيا وبذلك ال تعود أذرع اإلسااارائيلي 

دها وال تعود ذرائع الم جتمع الدولي بأ  النْا  توا ل تمدس
  ستهدف أمن شعر إسرائيل مقنعةا

كاانات الصااااااااااااااابياة عهاد التميمي بماا فعلات مثال جميلاة 
الجزائر ااة وبوحيرد  في الخمساااااااااااااااينيااات و اااناات مثاال مالال 
الباكسااااااتانيةا  ل واحدة من الثالث عب رت عما من واجبها 
البيام به ومن دو  إلحاق األذ  ترجيرا ا جميلة بوحيرد بما 

ل أ  ال تساااااااااتمر قبْاااااااااة أد ته من واجر نْاااااااااالي من أجس
فرنسااااااا المسااااااتعِمرة في إنتظار أ  تحداث  ااااااحوة فرنسااااااية 

شجاعة و أنما  ا  ذلك العسكري البعيد النظر والمنصد 
الذي إساااااااااامه شااااااااااار  د غو  حاضاااااااااارا  في بالهاا ولقد أد  
الجنرا  الواجاااار على أكماااال وجااااه وأزا  الببْااااااااااااااااااة عن 

ة مساااااااااااااااتقلااةا وتحولاات جميلااة األعناااق وباااتاات الجزائر دولاا
بوحيرد إلى أ قونااة لقياات من قااادة األمااة وبااالااذات من أهال 
م الساااااااااااااااعودي وشاااااااااااااااعر المملكة ومن الرئيس جما   كس الحا
عبدالنا اار واللااعر المصااري وسااائر شااعوب األمة حراوة 
ال مثيل لهاا أما مالال الباكساااااااااااااااتانية فلم تمار  الواجر 

ميمي وإنما النْاااااااااااااااالي بلكمة على نحو ما فعلت عهد الت
بتحديها جاهلية "حر ة صالبا " التي تحرِ م ذهاب الرتيات 
إلى الماادار  و كاااد التحاادي  قْاااااااااااااااي على حياااتهااا بعااد 
إساااتهداف رأساااها بثالث ر اااا اااات صالبانية شااااء المولى 
عز وجل أ   لاااااااااريها لتكو  أ قونة إساااااااااالمية سااااااااامراء في 

 األفغانيةا  ما أ  المولى عز وجل –الد ار الباكسااااااااااااتانية 
أساااااابغ على عهد نعمة تحم ل وصأة األساااااار وتأخذ اإلثنتا  
المتقاربتا  عمرا  مكانتهما الالئقة في الملااااااااااهد النْااااااااااالي 
بأ ااااااااااو ا أ قونة ساااااااااامراء لقيت التكر م بأعلى درجاته من 
حيا التغ ية اإلعالمية دوليا  و اااااااااااوال  إلى التكر م بجائزة 

من  نوبلا وأ قونة ذات مالمح أوروبية متوسااااااا ية لن تنا 
المجتمع الدولي إعالما  وجوائز ما نالته مالالي ربما ألنها 
إبنة فلسااااااا ين التي لن تْااااااايع ولو  ري العم ساااااااام وتملعن 
أحراد بلرور ولم  صااااااااااااااادر عن "بوتين العرب" توأم "لورنس 
العرب" الكالم الذي يربك الصاااااد الصاااااهيوني ومعه رد ره 

لة "دو  ڊالمتصاااااااااهيني وهو أ  إعتراف اإلتحاد الساااااااااوفياتي 
إساارائيل" مسااتبقا  إعتراف الوال ات المتحدة و يرها  ا  أمرا  
متعجال  إال  أنه قابل للتعديل في حا  لم  أخذ  اااااااااااااااد قه 
نتنياهو وساااائر الذئاب الليكود ة بصااايغة الدولتيسن وهذا هو 

 الحل الذي ال مجا  لغيريا
وإلى أ  نلااااااااااااهد والدة هذي الصاااااااااااايغة سااااااااااااتبقى ظاهرة 

با ا فلساااا ين بالذات مثل النْااااا  بأ ااااو  من جانر  اااا
اللااعلة األولمبيةي مرردة جديدة في قامو  العمل الوصنيا 
ن حظ عهد التميمي أ  اإلعالم األجنبي بلاااااتى  ساااااس ومن حا
وساااائله وخصاااو اااا  الرْاااائيات   ى قْااايتها من لحظة 
األسااااااااااار إلى يوم اإلفراه فكا  له التأثير الذي أحدثه على 

لى اللااااصىء نحو ما حصااال مع منظر ال رل المجروف إ
والرتى الذي  ااااااارعته ر اااااااا اااااااة جندي وهو  حتمي إلى 
جانر والديا ومثل هذي التغ ية اإلعالمية لم ينلها األكثر 
إسااااااااااااااتحقاقا  لها مروا  البر وثي توأم نلسااااااااااااااو  مانديال في 
النْا  بنكهته الغاند ة والصامد في األسر  مود شعر 
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 فلس ين على إسترجاع حقها وهللا المعينا
 2018أغسطس )آب(  7 -« الشرق األوسط»صحيفة  أرسلت إلى

   

 اللبناني -ذروة الرقي في التشاور السعودي
عندما  انت المخاوف والهواجس تلغل البا  اللبنانيي 
كما الحا  المستمرة بكثير من التعقيد منذ سنتيسن عجافتيسن 
ر  على اللااعر الساااكت على الْاايمي  انت البو االة تؤشااِ 

ة العربية السعود ة بأمل وصلر في الوقت في إتجاي المملك
 نرسها األمل باإل غاء الجيد واإلسراع في التجاوبا

تلااك  اااناات قاااعاادة باادأت مع باادا ااة عهااد اإلساااااااااااااااتقال  
أرساااااااها الرئيس اإلسااااااتقاللي األو  اللااااااي  بلااااااارة الخوري 
رحمه هللا وأضاااااااارى عليها الملك المؤسااااااااس عبد العز ز بن 

 ثراي المز د من التعاصد عبد الرحمن    ساااااااااعود صي ر هللا
وسعة الصدر بإعتبار لبنا  أ غر األشقاء وَمن هذا حاله 

 فإ  مكانه في  دارة قدرات  بير القوم العربيا
رحل الملك عبدالعز ز وبقيت مدرساااااااااااااااته وو اااااااااااااااا اي 
وأمثوالتها و ادر الرئيس اإلسااتقاللي األو   رسااي الرئاسااة 

شاااااهاب إلى  لكن الذين تعاقبوا من  ميل شااااامعو  إلى فؤاد
شاااااااااااااار  حلو إلى ساااااااااااااليما  فرنجية إلى أمين الجميل إلى 
اليا  ساااااااااااار يس إلى اليا  الهراوي إلى إميل لحود وعلى 
مْاااااض  إلى ميلاااااا  ساااااليما  و اااااوال  إلى ميلاااااا  عو  
وعلى مْااااااااااااااض ونصااااااااااااااد  لم  خرجوا عن ثوابت قاعدة 
قوامهاااا األ  الصاااااااااااااااغير يت لع عناااد تزاياااد القلق وإرترااااع 

أل  األكبر مقاما  فيجد الذا  منساااااااااااااااوب الخلاااااااااااااااية إلى ا
 اااااااغية والقلوب حانية والعقو  مترهمةا ولنا على ساااااابيل 
المثا  ذاو الحل التوافقي للمأساة اللبنانية و يس أ  الملك 
فهاااد بن عباااد العز ز رحماااة هللا علياااه وإخواناااه ِمن حولاااه 
وشااااعر المملكة الذي أضااااناي اإلقتتا  في لبنا  على مد  

م بملااااااااااااااااعر األاخو ة التي إنتهت إتراقا  ثمانية أعوامي أمكنه
ع لبنا  على ساااااكة الساااااالمةي  كأنه الدساااااتور المتجدد وضاااااس
مدرجين في  تاب الحلو  المتجردة  ير المتصاالة ب قو  
المصااااااالح  اااااايغة الحل الذي  ْااااااري على العالقة المز د 

 من ال مأنينةا
مبيا  تحقيق ذلك مرتبن بصااااااااااااااادق النوا ا من جانر 

تحو ل الوصن إلى ساااااااحة  ااااااراعات  األ  الصااااااغير وعدم

و ذلك بقاء رئيساااااااااااه بإعتبار أنه الرمز لللااااااااااارةية وللوصن 
شاااااعبا  وأرضاااااا  منز ها  عن التعصااااار والهو  الخارجي على 
حساااااااااب المبدئيةا أما من جانر األ  الكبير فإ  المبيا  
هو ساااااااااااااارعة التجاوب وإسااااااااااااااقاط المكاساااااااااااااار أ ا   ا  نوع 

 المكسرا
ضاااااااااااااااوء إختالط الحابل  مثل هذا األمر لمساااااااااااااااناي في

اري بغر  إبقاء إساااااتقرار لبنا  رهن  اإليراني بالنابل البلااااا 
ملاااااااااااايئتهما ومحاولة النيل من الدور التوفيقي السااااااااااااعودي 
المتعاصد مع لبنا  منذ أ  نا  إسااتقاللهي وتصااو ر إتراق 
ال ااائد على  ير نوا ااا أبناااء الملااك عبااد العز ز حااافظي 

ذلااك من خال   و ااااااااااااااايااة الوالااد المؤساااااااااااااااس ودليلنااا على
إسااتحْااار أدبيات الرئيس اإلسااتقاللي األو  اللااي  بلااارة 
الخوري وبالذات مراساااااالت ومواقد له  ثيرا  ما أوردها في 
مذ راته والتي في بعض  اااااااااااارحاتها يتبين لنا أ  شااااااااااااجرة 

اللبنانية الوارفة الظال  بدأت قبل  –العالقة الساااااااااااااااعود ة 
الرئيس األو  ثالثة أرباع القر  ومن معالمها رسااااااااااااالة من 

للبنااا  المساااااااااااااااتقاال إلى الملااك عبااد العز ز رد عليهااا الملاك 
 متعاصرا  مترهما  ثم أتبعها ببرقيةا

تحادث اللي  بلارة  1947تموز  /يوليو  23فري يوم 
على مد  سااااااااااااااااعة مع الوز ر البر  اني المرو  وصلر 
مناااه إبالغ الحكوماااة البر  اااانياااة عااادم اإلقااادام على تغيير 

غرافيا  وساااااياسااااايا  في اللااااارق العربي أل  الوضاااااع الراهن ج
مثل هذا العمل  خلق ملااااكل ال  اعرف مداهاا وفي ضاااوء 
المحادثة وقو  الوز ر "إ  من مصااالحة بر  انيا المحافظة 
على إسااتقال  لبنا "ي بعا اللااي  بلااارة عن صر ق رسااو  
ثقة إلى الملك عبد العز ز بالرسااااااااااالة التيةا"ال  خرى على 

إليه الحالة في اللاااارق العربيا إ  إ تيا  جاللتكم ما  لت 
المرحوم ر اا  الصااااااااااااااالحي وإ   اانات تنحصااااااااااااااار نتاائجاه 
المباشااارة بالساااياساااة الداخلية اللبنانيةي إال  أنه سااايكو  بعيد 
األثر  ير المباشااااااااااااااار في العالم العربيا وأو  أثر بنظرنا 
تجرا  اإلرهاب الرلس يني على إ تيا  الملك عبدهللاا وقتسل 

دث ملكلة داخلية أردنية من حيا وراثة العرلي الملك  اح
و غيِ ر مر ز اإلنكليز في هاااذي البقعاااة من األر ي و ز اااد 
 عوبة على الصعوبات التي تالقيها هذي الدولة في إيرا  

 ومصرا
أما ساااااااااااااور ا فالحالة فيها  ير مساااااااااااااتقرة وقد تتأثر بما 
حصااااااااااااااال إلحداث إنقالب جديدا أما لبنا  فاإلساااااااااااااااتقرار 

جود فيه والحمد مي  ير أ  العوامل الخارجية السياسي مو 
قد  كو  لها مرعولها في سااياسااته الداخليةا و ل تغيير في 
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الوضااااااع الجغرافي أو السااااااياسااااااي العربي سااااااوف َ حدث له 
ر عواقبهاا وقد ينتظر العراق مثل هذي  مصااااااااااااااااعر ال تاقد 
الرر ااااااة السااااااانحة لتغيير الوضااااااع الراهنا فإذا  انت فكرة 

  قد إساااااااااتابعدت نوعا  ما بعد مصااااااااارع الملك ساااااااااور ا الكبر 
عبدهللا فركرة الهال  الخصااااااير قد  كو  لها نصااااااير أكبر 
أ  تتحقق في مثاااال هااااذي الظروفي رضاااااااااااااااااااء أو عنوةا 
والْااااااارورة تقْاااااااي أ  تتعاو  المملكة العربية الساااااااعود ة 
ومصاااار ولبنا  على تر يز الحالة في اللاااارقي خصااااو ااااا  

للغااا ااةا والعلااة الكبر  أ  وأ  العااالم يرتقاار أحااداثااا  خ يرة 
عالقات مصاااااار ساااااااءت مع اإلنكليز لدرجة تلااااااغل البا ا 
فعدا عن م الر مصاار األساااسااية من جهة الجالء ووحدة 
وادي النيلي نلاااااااااأت مصااااااااااعر أاخر  منها مرور ناقالت 
البترو  عبسر القناااا ي وترتيش البواخر اإلنكليز اااةي مماااا قاااد 

ضااات األساااساايةي جعل اإلنكليز  ركرو  جد ا  بوقد المراو 
على كما أنهم ساااااااايهدفو  إلى إضااااااااعاف النروذ المصااااااااري 

العربياااةي وقاااد  حااادو بهم الظرف إلى تلاااااااااااااااجيع أو  الااادو 
باألقل إلى  ض النظر التي  قتْاااايها الوضااااع الراهن في 

 اللرق العربيا
 فاإلقتراحات التي  قتْيها الظرف الحاضر هيا
لغربية إتصاااا  جاللتكم باإلنكليز وبَمن يلزم من الدو  ا

 إلبقاء القد م على ِقَدمه في هذا اللرق العربيا
إتصاااا  جاللتكم بجاللة ملك مصااار بال ارق التي تراها 
مناسااااااااااااااابةي وبأسااااااااااااااارع ما  مكن من الوقتي وأ  تاظهر له 
المخاصر الناجمة عن الموقد العموميي وضااااااااارورة ترادي 
أزمااة حااادة بين مصااااااااااااااار وبر  ااانيااا بااإ جاااد حلو  مؤقتااة 

ي  ي ال تتوقد المراوضااااات أو تاق ع في للمسااااائل الررةية
 ما يتعلق بالم لر األساسي"ا

ثم تسااااااااال م اللاااااااااي  بلاااااااااارة جواب الملك عبدالعز ز عن 
الرساااااااالة ومن خال  "الرساااااااو  األمين" على حد تو ااااااايره 
و ااااا  الرد بااااالنص التيا"إص لعنااااا في  تااااابكم على  راء 
ي فخامة الرئيس بلارة الخوري السديدة في الوضع الحاضر

ر الموقد على ضااااوء األحداث األخيرة  ما هوا  وقد  ااااو 
ر لرخامته باعد نظري وحنكته السياسية  ما  جري  ونحن ناقدِ 
ونلااااترو معه تماما  في خ ورة الموقد والمسااااتقبل المليء 
بالمراجلتي  ل ذلك نظر واقعي ال ملاااحة فيهي ولكن في 
 الموقد نرسااااااه نر   موضااااااا  وفترة من اإلندهال والتوقد
في األفقي وهذي الحالة ال بد أ  تنجلي بصاااااورة واضاااااحةي 
وبعدها  مكن لننسااااااا  أ  يتجه إتجاها   سااااااير فيه بخ ى 

 ثابتةا

وإذ نذ ر له نظرتنا هذي فليس معناي أننا لم نلاااااااااااااااترو 
معه في تقدير خ ورة الوضاااع الحاضاااري وأ  نبقى مكتري 
األيديي ولكن نعتقاد بوجوب ترق ر األحوا  عن  ثار إلى 

  َتحااااااداث بعض البوادر التي تنير األهاااااادافي وحينئااااااذ أ
يتسااانى لنا وجهة العمل وال نخ ي خ وات فاشااالةا هذا ما 
نرتئيااه ال  في الظرف الحاااضاااااااااااااااري ومع هااذا فااإ  اإلبن 
فيصاااااال سااااااوف  سااااااافر إلى لند  في هذي األ ام وال بد أنه 
ر ما  ينتهز الرر اااااااة إذا بدت له و تكلم مع اإلنكليز حساااااااس

والظروف في الوقاات الااذي  كو  فيااه هناااوا تكو  الحااالااة 
ونحن نلاااااااااااكر فخامة الرئيس على حسااااااااااان ظنه وإعتماديي 
ونبادله أصير اللااااااااااااااعور وأجملها  ما نرحر بتباد  الراء 
من حين لخر حسااار ما تقتْااايه األحوا ا وندعو هللا أ  

 23لهم ما فيه الخير والصاااااااااااااالحا  العرب و قدر أخذ بيد 
 "ا1370شوا 

الوضااااااااع ألحق الملك عبدالعز ز   ورةوإسااااااااتلااااااااعارا  بخ
 رسالته ببرقية هذا نصهاا

موا فخامة الرئيس بلاااااااااارة الخوري بمْااااااااامو  هذي "أعلِ 
البرقية ب ر قة سر ة وخا ةي إلحاقا  لكتابنا والملحق تار   

 شوا  المرسل إليكمااا 22
بعد  تابة  ل ما ذ رناي رأينا من الصواب البدء بإتخاذ 

حاااال  وعملسنااا برأي فخااامااة الرئيس بعض التاادابير الالزمااة 
نا ممثلهم هنا و اااااااااارحناي بعدم موافقتنا  الخوريا وأحْااااااااارس
على إتخاذ أي تدبير  خل بالوضاااع الحاضاااري وأفهمناي أ  
من مصاااااااالحتهم المحافظة على األوضاااااااااع الحاضاااااااارة في 

وإننا  ل رنا ال   البالد العربيةا وصلبسنا ليرهم حكومته بذلكا
ال  عن وجهة نظرناا أ ْاااااااااا  فيصااااااااال ليبحا معهم ما  رصااااااااا 

نا األمير اني وأفهمناي  ل ذلكا وز ادة حذ رناهم من  أحْرس
النتائج وصلبسنا أ  يبحا مع حلرائهم و نصااااااااااحوهم أ ْااااااااااا  
للسااعي بالتراهم مع مصاارا وقد رت بسنا المخابرة مع  اااحبنا 
ال  عن األخ ارا  حيا هو وملك مصااااااااار  وأفهمناي مرصااااااااا 

درته على العملي خصاااااااااو اااااااااا  ولكن نحن في شاااااااااك من ق
در على  ورجاااا  حكومتااااه مت رفو ا وال أعلم إذا  اااا  َ قااااس
إقناااعهم باااإلعتاادا ا هاادانااا هللا وإ اااهم إلتِ باااع مااا فيااه خير 

 العربا
 "اعبدالعز ز

و لير اللي  بلارة إلى أنه في تلك الونة "كا  بعض 
األمراء من أبناء الملك عبد العز ز مصااااااااااا افين في عاليه 

إلى تناو  ال عام على مائدة الرئاساااااااااة و نساااااااااتهم  فدعوتهم
 حتى شعروا أنهم في بيتهمااا"ا
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عساااااااااااااااى ولعاال يهتاادي العااابثو  بااأحوا  لبنااا  بعااد أ  
اللبناني  –يتمعنوا في هذا الرقي من التلااااااااااور الساااااااااعودي 

الذي يابقي العالقة في  ااااااااااراصها المسااااااااااتبيمااا و رد أذ  
 التحرل عن الوصن المستَْعدا

 2018أغسطس )آب(  12 -« ق األوسطالشر»صحيفة 

   

 عوائد التفهم والتفاهم شعبيًا وترؤسياً 
بالترهم والتراهم بدأت  ااااااااااارحة مساااااااااااتقرة من العالقات 

السااودانية لعبت الحساااسااية المتأ االة الجذور  –المصاار ة 
شاااااعبيا  ورساااااميا  دورا  في أ  العالقات  انت تتجاوز العتر 

الساااااااابق إبراهيم  ندور قاد أحيانا  بدليل أ  وز ر الخارجية 
نيساااا  الماضاااي حراكا   /في الثلا األخير من شاااهر أبر ل

دبلوماسيا  أخذ صابع اللكو  ضد مصر إلى األمم المتحدة 
ألنها شملت في إنتخابات الوال ة الثانية للرئيس عبد الرتاح 

 ذار مثلا "حالير" المن قة المتناَزع  /الساايسااي في مار 
لغني بالمعاد   عتبري الساااااااااودا  جزءا  عليهاا وهذا المثلا ا

ساااااااانة يوم رفع الرا ة  62من أرضااااااااه منذ اإلسااااااااتقال  قبل 
ي 1956اإلسااااتقاللية أو  الراساااااء إسااااماعيل األزهري عام 

فيما تتمساااك مصااار بهذا المثلاا وأل  اللاااكو  ذات صابع 
م اللكو  إبراهيم  أخوي فإنها إنتهت تسجيل موقد وأ  مقدِ 

  ندور إستابد  بلخراا
من مالمح الصاااااااارحة المسااااااااتقرة أ  عمر البلااااااااير زار 
مصر وأ  الرئيس السيسي رد الز ارةا وفي ضوء الز ارتيسن 
باتت الرا ة متقاربة في شأ  القلق المصري الناشىء عن 
"سااااااد النهْااااااة" الذي قارب على اإلنتهاء وإرترع تبعا  لذلك 
منساااااوب الخلاااااية المصااااار ة من تأثير الساااااد على مصاااااري 

لمحروسااااااااة تقترب من المئة مليو  عددا  خصااااااااو ااااااااا  أ  ا
للسكا  ومثل هذا األمر  جعل أي تعديل في حصة مصر 

 من مياي النيل مسألة بالغة الحساسيةا
وبالترهم والتراهم حقق الرئيس البلااااير المصااااالحة التي 
كادت تبدو مستعصية بين ق بيس الزعامة والتأثير في دولة 

نائبه قبل اإلنقالب جنوب السودا  سيلراكير رئيس الدولة و 
عليه ر او ملاااااااارا وأهمية المصاااااااالحة أنها عمليا  بين أهم 
إثنتين من قباااائااال دولاااة الجنوب والااادينكاااا والنو ر ي وأنهاااا 
ساااااااااااترساااااااااااح في المجا  أمام اإلساااااااااااترادة العادلة من الثروة 

النر يةي فْاااااال  عن أنها رسااااامت إصارا  لممارساااااة السااااال ة 
ري ر او ملااااار على قاعدة المحا ااااصااااة بحيا عاد النو 

نائبا  أو  للرئيس  2013إلى  رساااااااااايه اللااااااااااا ر منذ العام 
الدينكاوي سااااااااااااايلراكير إلى جانر أربعة نواب رئيس  خر ن 
من الجماعات السااياسااية والقَبليةا وبذلك فإ  هذي الصاايغة 
م والحكومات بأنها المرة األولى التي  كس ساااااااااااااتدخل  تاب الحا

ة المحا صة  كو  لرئيس الدولة خمسة نوابا تلك ضر ب
التي  عيش لبناا  دو   يري من سااااااااااااااااائر األق اار العربياة 

 و الت تعقيداتهاا
الذي جعل الرئيس البلااااااير يبذ  هذا السااااااعي من أجل 
المصااااالحة في دولة جنوب السااااودا  ليس فقن ألنه عر اب 
قيام هذي الدولةي وإنما أل  اإلسااااااااااااتقرار اللاااااااااااامالي هو من 

ا من اإلسااااااااااااااتقرار اإلسااااااااااااااتقرار الجنوبي وبالعكسي و الهم
ل  ااال ذلاااك وعلى نحو ماااا بااادأناااا باااه هاااذي  الااادارفوريي وقباااس
المقالةي إ  إسااااتقرار السااااودا  من إسااااتقرار مصاااار وهذا ما 
حسااام أمري الرئيس السااايساااي وتمث ل ذلك بكتابات إساااتعادت 
حميميتها في الصاااااااااااااااحافة المصااااااااااااااار ة وبالذات بعد تبادا  

الدخو  إلى مصر الز ارتيسن اللتيسن أنسستا السودانيين مسألة 
بالتأشااااااااااااااايرة وهم الذين  انوا يرو  أ  اإلنتقا  إلى القاهرة 
وسائر المد  المصر ة من الخرصوم هو مثل إنتقا  شقيق 
من شاااااقته إلى بيت شااااابيقه المجاور له في العمارة الواحدة 
عمال  باللااااعار القد م"مصاااار والسااااودا  حتة واحدة" ولكنها 

نكليز وزادتها تأ ااايال  الحسااااساااية المتأ ااالة التي أورثها اإل
 اإلجتهادات الثور ة المتعاقبةا

وإلى ذلك قد نجد من ير  أ  الرئيس البلاااااااااااااااير الذي 
سااااااااال د الجنوبيين موقرا   ير مسااااااااابوق في تار   تأسااااااااايس 
الكيانات عندما إحترم اإلساااااااااترتاء الجنوبي لمصااااااااالحة قيام 
دولة مسااااااااااااااتقلة بديال  عن إسااااااااااااااتمرار الصااااااااااااااراع والجوالت 

لقتا  وما ينلأ عن ذلك من إستنزاف بلري المتق عة من ا
و الجنوبيين على ما هم عليه  وإقتصااااااااااديي من المتوقع ترس
من إقتتا  جزاء إنرصاااااااااالهم عن الوصن الكبيري ولكن بيت 
اللااااااااااعر القائل"إذا إحتربت يوما  فسااااااااااالت دمااهااا تذ  رت 
القربى فراضاااااات دموعها" لم  رارق وجدانه وبذلك تصاااااار ف 

س اللااااعبي السااااوداني أل ااااحاب الهمم على نحو التو ااااي
 والمراات "أخو إخوا "ا

ثم إنه منذ أ  بات أمر تجديد الوال ة الرئاساااااااااااااااية على 
بساااااااااااااااااط البحااا في األوساااااااااااااااااط"اإلنقاااذ ااة" الماادنيااة منهااا 
والعسكر ة وبينهما األوساط اإلسالمو ة التي هي النبع في 
زمن والراحل  الد تور حسااااااااااااااان الترابي ثم هي الروافد بعد 
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إلى أ  بدأت ترتساااااااااام في الملااااااااااهد مالمح الصاااااااااايغة  ذلك
الواقعيةي رأيسنا الرئيس البلاااير  معن تركيرا  بما سااايتر ه في 
كتاب تار   الرئاسااااااااااااة في السااااااااااااودا  من أعما  وإنجازات 
خصاااااااااااااااو اااااااااااااااا  أ  الذين سااااااااااااااابقوي من جنراالت ترأ ساااااااااااااااوا 

سااااااااااااااانوات والملاااااااااااااااير  6الساااااااااااااااودا والرر ق إبراهيم عبود 
نة واحدة واللواء جعرر نميري عبدالرحمن ساااااوار الذهر سااااا

سنة  أودعوا في ذلك الكتاب ما  جعل السوداني جيال   16
بعاااااد  خر ياااااذ رهم باااااالخيري من دو  أ   عني ذلاااااك أ  
الرصااااال المتصااااال بالراسااااااء المدنيين وملاااااار يهم راسااااااء 
الحكوماتي وبالذات الصادق المهدي ومحمد محجوبي لم 

ال بد من وقرة أمام   كن حافال  بالمواقد واإلنجازاتا وهنا
ما ساابق و ااوال  إلى ما أرادي الرئيس البلااير و كري الحببة 
الرئاساااااااااية المدنية مجدا  أ  ساااااااااودا  الرئيس المدني األو  
إسااااااااماعيل األزهري الذي تمتزه في شااااااااخصااااااااه الصااااااااوفية 
باألر حية بالحس القومي المرهد أدره السودا  في الئحة 

خال  القماااة اإلساااااااااااااااتنهاااا  القومي الوصني العروبي من 
 29العربيااة التي إنعقاادت منااذ ثمااانيااة علااااااااااااااار أسااااااااااااااابوعااا و

  من 1967أيلو   / ب إلى األو  من ساااابتمبر /أ ساااا س
من خال  مساااااندة  1967يونيو  5أجل إمتصاااااص هز مة 

مليار ة من دو  النرن السعود ة والكو ت وليبيا إلى مصر 
واألرد  إلى حين إزالااة  ثااار العاادوا  وموقد وصني حكيم 

الالءات الثالث التي بعاادمااا لم تصااااااااااااااامااد جاااءت  ڊل تمثاا  
المبادرة العربية للساااااااالم بمثابة نعم ملاااااااروصة بقبو  دولي 
وإنصياع إسرائيلي لصيغة الدولتيسنا وأما الذي ير  الرئيس 
البلاااااااااير تحبيقه تعو ْاااااااااا  على ما تعث ر إنجازي على مد  

سااااااااااانة مْااااااااااات فهو تحقيق الوفاق الوصني من خال   29
تة الترهمي وإتاحة الررص أمام اإلسااااااااااااااتثمار مصااااااااااااااالحة ثاب

الوصني واألجنبي في إنلااااااااء مد   اااااااناةية وترعيل إنتاه 
النرن فال تعود ظاااااااهرة ال وابير أمااااااام مح ااااااات الوقود 
وتنلااااااااااااااين عمليات إنتاه المعاد  وبالذات الذهر ليتجاوز 
اإلنتاه منه مائة صن أي ما  حقق عوائد تصااال إلى أربعة 

المحاوالت اإلساااااااااتنهاضاااااااااية ما  انت  مليارات دوالرا وهذي
لتحدث لوال المسااااااااااااعى النخوي واألخوي لولي  العهد األمير 
محمد بن سااااااااالما  بن عبدالعز ز تنريذا  قياسااااااااايا  لتوجيهات 
خادم الحرميسن اللر ريسن الملك سلما  بن عبد العز ز الذي 

 /أكتوبر  9كانت مكالمة الرئيس البلااااااااااااااير له يوم اإلثنين 
لللاااكر على الدور الساااعودي الراعل  1720تلااار ن األو  

في قرار اإلدارة األمير ياااة رفسع العقوباااات اإلقتصاااااااااااااااااااد اااة 
المرروضة على السودا ي إنما هي بإسم اللعر السوداني 

الذي صالت معاناته من العقوبات اإلقتصاااااااااااااااد ة األمير ية 
المرروضة عليه والتي  حتاه اللعر اإليراني أشد الحاجة 

الحقا  إلى مثل هذا المسااااااااااااعى من  وربما اللااااااااااااعر التر ي
جانر المملكةاا إنما في حا  إنتهى األمر بهما في شاااااأ  
م من  الساااااااااااالوو الساااااااااااايء على نحو ما إنتهى إليه عن تره 
جانر النظام في الساااااااااااااودا  وبذلك بات من  ساااااااااااااعى إلى 
ر  حقق الرفسع الااذي  ر والمعاااقااَ تحقيق التراااهم بين المعاااقااِ

ا بين يوم و خر ر اااح يباادأ عصااااااااااااااارااه بااالعملااة التي تااذروهاا
 قرارات العقوباتا

في ضاااااوء الترهم والتراهم مع مصااااار ومثيله مع اإلدارة 
األمير ية و ذلك في ضاااوء ساااعي ساااعودي ملاااكور شاااعبيا  
من الساااااااودا  بلاااااااماله وجنوبه و ربه وشااااااارقه بات من بيا  
لتثبيت المصاااالحة بين اللااابيقتيسن الدينكاوي رئيس الجنوب 

األو  ر او ملار بما  عني أ  ال  سيلراكير والنو ري نائبه
مجا  إلرادة السااال ة األحاد ة بعد ال ي و ذلك في ضاااوء 

االر تر ة التي شااد الملك ساالما  بن  –المصااالحة األثيوبية 
عبد العز ز إزر صرفيسها ودعمها بحكمة وحنكة المتبصاااااااااار 

األفر قي فإلتقى األثيوبي مع االر تري  –بالمسااتقبل العربي 
يقيسن السااااوادنييسن الجنوبيينااا إنه في ضااااوء كما لقاء اللااااب

هذي الت ورات اإل جابية الساااااااااااااار عة اإل قاع وجد البلااااااااااااااير 
وهو  عيش سااااااااانوات العمر  1989يونيو  30المترئس منذ 

 ي وبعدما 1944 انو  الثاني  /يناير 1الماسااااااااااااااي ومواليد 
 ب  /أ سااااااااااااااا س  10أ ااااااااااااااادر حزبه الحاكم يوم الجمعة 

بلااااااااير مرشااااااااح لوال ة ثالثة تبدأ الجاري "إ  الرئيس عمر ال
وتم إتخاذ اإلجراءات الالزمة"ي أ   حذو حذو  2020عام 

نظراء له أوجبت الظروف فْاااااااااااااااال  عن الرغبات ب بيعاة 
الحا  تجديد واليتهم الرئاسااااااااااايةاا حتى إذا هم خرجوا على 
ما سااابق أ  قالوي من أنهم لن  جددوا رئاساااتهم وال ة جديدة 

رورة إتاحة الرر اااااااااة أمام أو حتى خرجوا عن إقتناع بْااااااااا
جيل شااااااااااااابي ومن هؤالء المحتذ  بهم الرئيس الروسااااااااااااي 
فالد مير بوتين الاااذي  حمي باااالتجااادياااد مغاااامراتاااه الحربياااة 
الساااور ةي والرئيس السااايساااي الذي  انت خلاااية المصااار ين 
من المجهو  هي ورقة اإلقتراع في الصاااااااااااااااناديقي والرئيس 

العالء  مهاااتير محمااد الااذي ير  ردا  على اللاااااااااااااااااعر أبو
المعري أ  السااااااأم ليس في التسااااااعين حوال  وليس حتى في 

ما كس  الثمانيناا وبالذات لَمن هم من أهل الحا
وعلى هذا األسا  فإ  الجزائر التي يترأسها عبدالعز ز 
بوترليقه منذ علاااااااار ن ساااااااانة على موعد مع وال ة رئاسااااااااية 
خامسااااااااة له اا وعلى قاعدة الترهم والتراهم و ذلك خلااااااااية 
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عربا  وأماز غا  من المجهو   ما حا  المصاااااااار ينا  الجزائر
وفي هذي الحا ي بعد رحيل المعمِ ر ن الخمسااااااااة جما  عبد 
النا ار وحافظ األساد وجعرر نميري ومعم ر القذ افي وعلي 
عبدهللا  ااااالحي وإسااااقاط حسااااني مبارو فإ  الرقم البياسااااي 
للترا  ساايقتصاار وحتى إشااعار  خر على الرئيساايسن عمر 

ر وعبدالعز ز بوترليقها أعانهما هللا وأ  هللا حسااااااااااان البلاااااااااااي
 شعبيهماا

 2018أغسطس )آب(  81بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

 حج سلمان بن عبد العزيز ... 
 أمثولة ُتروى 

كاتر لي أ  أادي فر ْاااااااة الحج قبل ثالث وخمساااااااين 
ساااااااااااااااناة تنرياذا  لعهاد  ناتا ق عتااه على نرساااااااااااااااي وهو أنني 

واجر إمتنا  لوالدي ووالدتي بعدما بت سااااااااااااأساااااااااااادي خير 
أمتهن العمل الصااااحري وأتقاضااااى مرتبا  شااااهر ا ي وذلك بأ  
أ  حبهما إلى الد ار المقدسة نؤدي معا  الرر ْة ونحمد 

 هللا على ِنعمها
بحكم قراءتي للكتاار والاادراسااااااااااااااااات وبااالااذات مااا  خص 
العااالم العربيي ومااا  ْاااااااااااااااااف إلى هااذي القراءة من جااديااد 

حو  األوضاع العربيةي  نتا أختز  في الذاكرة المعلومات 
ما يتعلق برر ْااااة الحج تحْاااايرا  لليوم الروحي الموعوداا 
يوم التوجه إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وما ساااااااانؤد ه 
من ساااعي وصواف ووقوف على جبل عرفة وتبر و بالساااالم 
على خاتم األنبياء والعودة بما تيساااار من الساااابحات المكية 

ياي زمزم نسااااااااقيها شاااااااارابا  صهورا  إلى الذين ساااااااايأتو  ومن م
مهنئين لنااا  حجاااه بعاادمااا ودعونااا  ااأنااا   حلمو  بتااأد ااة 

 الرر ْة عندما تتوفر الظروفا
نا وقد إرتدينا ثياب اإلحرام النا ااعة البيا   ولكم شااعرس
كثلج  نين  م نحن وعلرات األلوف الذين سبقونا وأولئك 

 إلى نق ااة اإلن الق ماادينااة الااذين في ال ر ق جوا  أو بحرا  
جدة ومنها إلى الرْاء الروحيي  م أننا محظوظو  قياسا  
بالذين سبقونا والذين  انوا محظوظين قياسا  بحجاه الزمن 
الغابرا والخ وة التي أعنيها أننا جئنا على متن صائرة ثم 
أقلتنا إلى مكة المكرمة حافلة ر اب وبعد ذلك  ل وحظه 

اح عليها واضاااعا  رأساااه على حقيبة من مسااااحة ساااجادة يرت
مالبسااااااااااااه التي تحوي بعض األدو ةي وذلك في إنتظار أ  
 سااااااااااااااتأجر  مع  خر ن شااااااااااااااقة في مبنى أو  جد  رفة في 

 فندقا
شااااااااااااقاء اإلنتقا  من الحرم إلى ِمنى ال يتحمله سااااااااااااو  
المؤمني  ذلك شاااااااااااااااقاء اإلنتقا  إلى عرفة ثم رحلة اإل اب 

صلر إسااتغرارا حاالت إلسااتكما  الواجر الروحي أدةية و 
أاخر  ال يتحمل إسااااتيعابها أ ْااااا  سااااو  المؤمن الذي جاء 
للتعبااااد ومنهااااا منظر األضاااااااااااااااااااحي ومنظر التاااادافع لرمي 
الجمرات ومنظر  بار السااااااااان الذين لم يتحملوا حرارة الجو 
ومنظر معالجة الذين  غمى عليهمي وبعد ذلك منظر النيام 

نورة أل  الرنادق في ساحات المسجد النبوي في المدينة الم
في ذلك من حا  مدينة جدة  الكافي حالهاليساااااااااااااات بالعدد 

زمنذاوي  ما أ  البيوت التي برسم التأجير وتتقاسم السكن 
 فيها مجموعات من الحجاه قليلة هي األاخر ا

هذي المناظر و يرها  ثير  انت تمر في خاصري وأنا 
أادي الرر ْاااااااااة بلاااااااااغد ال مثيل له ألنني أاسااااااااادي للوالد 
والوالدة خير لرتة إمتنا   و  المسااااااااحة الدينية فيها تع ي 

 بهجة روحيةا
إال  أنني وفيمااااا هااااذي التااااأمالت تااااأخااااذ مااااداهاااااي  نااااتا 
أساااااتحْااااار في الذاكرة ما علق بها في ضاااااوء قراءاتي من 
ترا ااااااايل وقائع حدثت بالنسااااااابة إلى األجيا  التي سااااااابقتسنا 

ى الد ار و يس أ  هؤالء  ابدوا وتحم لوا ملااااااقة المجيء إل
المقدسااااااة و انوا على ر م ذلك سااااااعداء حامدين شاااااااكر نا 
و مثا  على الملاااااقة و يفية تعامل السااااال ات المعنية في 
ذلك الزمن الغابر زمن الملك المؤساااااااااااااس عبدالعز ز رحمة 
هللا عليه قبل ساابع وساابعين ساانة و يس أ  تأد ة الرر ْااة 
في زمن ساااااااااااااد  الملوو األبناء ساااااااااااالما  بن عبد العز ز 

ت و ما لو أنها حالة متقدمة وبإمتيازي  جوز القو  إ   د
ما  ا  يتمناي الملك المؤسااااااااس للمساااااااالمين حجاه بيت هللا 
الحرام وقد تكو  واحدة من و ااا ايي وضااعه الملك ساالما  
توجيها  بالتنريذ وإشاااااارافا  ميدانيا  عليها وأما جوهر الو ااااااية 

 لمااا زاد لألبناااء ولَمن يليهم من األحراااد لألبناااء فهي أنااه 
الخير يازاد اإلهتمام بالمسلمين في ملماتهم عموما  وبالذات 
بالنساااابة إلى الذين يؤمو  وجوههم شاااا سر المسااااجد الحرامي 
فال  قاساااااي هؤالء ما قاسااااااي األقدمو  في أ امنا الصاااااعبةا 
و عمل األبناء بالو ااية الررع التي هي من جوهر الو ااية 

الملوووسعود بن  األبناء عهدة أو األ ل التي تر ها في 
عبد العز ز  وساااار عليها بعدي األربعة المرحومو  فيصااال 



412 

 

وخااالااد وفهااد وعباادهللاي وهااا هو خااام الحرميسن اللااااااااااااااار ريسن 
ه من جوهرها  1439سلما  بن عبد العز ز يرفع في حج 

ما أوجزي الملك المؤسااااااااااااس في و اااااااااااايته بعبارة "عليك أ  
 ااااةا تنظر في أمر المساااالمين عامة وفي أمر أاساااارتك خا

إجعل  بيرهم والدا  ومتوسااااااا هم أخا  و اااااااغيرهم ولدا ي وِهنس 
نرسك لرضاهم وأمحا ِزلهم وأِقل عثرتهم وإنصح لهم وإقِض 

ر إمكانكااا"ا  لوازمهم بقدس
و بقى وبصااااااارتي  واحد من حجاه زمن مْاااااااى  انت 

الملقة لكنها تهو  أمام  درجة منتأد ة الرر ْة فيه على 
ْااااة على مد  ثالثة عقودي الذين ساااابقونا فر ْااااة بعد فر 

أ  أساتحْار واقعتيسن من ذلك الزمن وأنا أتابع البهجة في 
أعلى درجااااااتهاااااا في نرو  الاااااذين قيض هللا لهم تاااااأد اااااة 
الرر ْاااااة في زمن سااااالما  بن عبدالعز ز و يس أ  الدولة 
من القمة إلى سائر اإلدارات األمنية والصحية والمجتمعية 

في مهمة إسااتثنائية  والمسااتلاافيات ووسااائل اإلتصااا   انت
وهي أ  يؤدي المساااااااالم الرر ْااااااااة وهو في ذروة ال مأنينة 

 والراحةي وستصبح بعد ال  ثابتة و ْاف إليها المز دا
الواقعة األاولى التي أسااتحْاارها هي برساام إخواننا أهل 

 ما مع  ثير اإلسااااااااااااتغراب   كونوايالثورة اإليرانية الذين لم 
كسم في دولة َقَ ري عند  وشااااااااااااديد األسااااااااااااد أخواننا أهل الحا

ن الظن بهم عندما إسااااااااتمروا وَمن يلوذ بهم في أكثر  سااااااااس حا
من أر  عربية يتحرشاااو  ساااياسااايا  و الميا  ناهيك برتاو  
جائرة وتحديد  ير موضاااوعي ليوم عيد األضاااحىي مع أ  
أ ام الحج خير مناسااااابة لْااااابن المبغو  من التصااااارفات 

منلاااااااور  إزاء الخر نا وتتلخص الواقعة في بالغ رسااااااامي
ه وأي 1358 ا8.8في الجر دة الرساامية "أم القر " بتار   

" إنه بمناســـــــــبة األزمة سااااااااااااااانة  بالنص التيا  81قبل 
الحاضـــــرة الدولية فإن الحكومة تعلن أن تعاطي الكالم ال 
فــائــدة لهم بــه ِمن تّحزب لفريق دون آخر بمــدح أو ذم 
تداخلون في  غير جائز ألن الحجاز وأهله يجب أن ال ي

ل هذه األمور لســـــــبب أن بالدهم مقدســـــــة ومقصـــــــد مثْ 
المســـــلمين في ســـــائر المعمورة على إختالف أجناســـــهم 
وِنحِلهم الســــياســــية. والحجاز محل العبادة وليس ميدانًا 
ألي دعاية ســياســيةو والحكومة تنذر كل من يخالف هذا 
األمر بالعقوبة الشـــــــــديدة التي قد تكون نقدية وبالحبس 

 هذا عيسن الصواب  ا شي  يوسداأليس والغرامة معًا". 
أمااا الواقعااة الثااانيااة فااإنهااا تنرع عنااد المقااارنااة بين الحج 
المبهج في زمن سلما  بن عبد العز ز قياسا  بمعاناة الذين 
كانوا يؤدو  الرر ْة في الزمن الغابرا والواقعة ةبارة عن 

بالغ رسمي في "أم القر " أ ْا  خال  موسم الحج بتار   
أي قبل ساااااااابع وساااااااابعين ساااااااانة  وبالنص ه و1362.6.22

ر " بالنظرالتيا  في للناس الســـماســـرة بعض تغرير لت كرُّ
 الحجاز إلى الِجمال على وفلســـــــطين ســـــــوريا من نْقلهم
 واألخطار والمشــــاق للمتاعب ونظراً  الحج فريضــــة ألداء

 المياه قلة من الطريق هذا في الحجاج لها يتعرض التي
 يســـبب مما الِجمالو وتوم ووعورة المســـالكو والمراعيو

 وآخرون  منهم كثير فيهلك أرجلهم على الحجاج مشـــــــــيْ 
 يقوم مـــا النقود من يجـــدون  وال الحجـــاز في ينقطعون 

نهم ما النفقة من وال بأودهم  بالدهمو إلى العودة من ُتمكِّ
 العام هذا ســـــتمنع الســـــعودية العربية الحكومة فإن لذلك

 محافظة البر بطريق الِجمال على الحجاج من أحد مرور
 يحملون  الذين ذلك من وُيســـــتثنى ســـــالمة الحجاج على

ل جوازات من البري  عن الطريق الســـــــفر لهم تخوِّ  وتضـــــــْ
 اإلنقطــاعو عن واإليــاب الــذهــاب في نفقــاتهم حكومتهم

 وأن ســـــفر جواز على يتحصـــــل أن فعليه الحج أراد وم ن
 العربية عليها بين الحكومة ُيتفق التي الطريق في يســـير
 "االشأن هذا في العالقة ذات الحكومات وبين ديةالسعو 

خال اااااة القو  إننا من جيل أشااااارق على أحوا  أجيا  
سااااااابقت صالما  ابد أفرادها عند أداء فر ْاااااااة الحجا وال  

دولة أدوا الرر ْااااااااة  165نعيش بهجة مليونيس مساااااااالم من 
ولساااااااااااااااا  حالهم  فيض بالثناء على ما القوي في المملكة 

ن اإلهتمامي فقد  انت الرعا ة في أعلى العربية السعود ة م
درجاااتهااا و ااا  ولي األمر من علااااااااااااااايااة أ ااام الحج وحتى 
ضاااااااااااااااحى اليوم األخير مثال قاائاد في  رفاة عمليااتا  ماا 
ز ادة في اإلصمئنا   انت له إصالالت من اللاااااارفة فترترع 
درجة ِهَمم األلوف من رجا  األمن والصاااااااحة والمت وعين 

ماما  ما قاله الملك ساااالما  من شاااابا  وشااااابات إسااااتوعبوا ت
على المأل في الحرل الساااانوي التقليدي في القصاااار الملكي 

لكبااااااااار  2018.8.23في ملاااااااااااااااعر ِمنى يوم الجمعااااااااة 
ن هللا شّرف المملكة إاللخصيات وراساء البعثات "

ية ن الشرررررررريفيْ بخدمة الحرميْ  أمور ن، ورعا
قا اااااديهماي والساااااهر على أمنهم وساااااالمتهم وراحتهمي وقد 

منذ أ  أساااااااااااااااس ي هتمامذا األمر  ل العنا ة واإلأع ت ه
ي ومن بعدي ملوو -رحمه هللا  -أر انها الملك عبد العز ز 

ساانوا اال ذلك بإذ  هللام ي و رحمهم هللا جميعا   -هذي البالد 
إل ماننا العميق بأ  خدمة ضااااااااااااااايوف الرحمن من الحجاه 
والمعتمر ن والزواري والبيام على شاااااااؤونهم وتيساااااااير أدائهم 

 "اكهمي واجر علينا وشرف عظيم لنا نرخر ونعتز بهلمناس
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وفي الزمن التي سااااااااااااااايقو   باء وأمهات وبالذات  باء 
وأمهات شااااهداء رجا  أمن وشاااارصة مصاااار ين و ذلك  باء 
وأمهات شاااهداء فلسااا ينيين إساااتْاااافهم الملك سااالما  وبما 
معنااي إناه ينوب عن  ال واحاد من األبنااء اللاااااااااااااااهاداء في 

 ْااااااااااة لألب ولألمي وعلى نحو ما إسااااااااااداء واجر أداء الرر 
أشااااارتا إليه شاااااخصااااايا  في مساااااتهل هذي المقالةااا سااااايقو  
الباء واألمهات وبكثير من اإلعتزازا نحن أدينا الرر ْاااااة 

 في زمن سلما  بن عبدالعز زا
 2018أغسطس )آب(  30 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 يا ليته أصبح... ويا ليته يمسي

مي لللاااااااي  نعيم قاسااااااام نائر على هامش الَحَجر الكال
ي يوم األحد الماضاااااااااااااايي وتحديدا  «حزب هللا»األمين العام 

إذا  ا  البعض يربن تلاااااااااااااااكيل الحكومة برئاساااااااااااااااة »قوله 
الجمهور ااةي و عتقااد أ  موقرااه داخاال الحكومااة يهي  لااه أ  
 كو  رئيساااااااااااااااا  للجمهور ة بعد انتهاء وال ة الرئيس الحالي 

َجر اللااااااااااااااايعي الاااذي على هاااامش هاااذا الحَ «ااا فهو واهم
 صااااااااير العصاااااااارور سن المارونيين المحلقيسن ساااااااامير جعجع 
وجبرا  باساااااااااايلي و خوضااااااااااا  منذ ال  ماراثو  الرئاسااااااااااة 
المقبلااااة للبالدي تمنياااات  مااااا  اااال لبناااااني مكتٍو بااااأالعياااار 
أق اب األصياف الحزبية والسااااياساااايةي و يس أنهم يوظرو  

وي المكانة والموقع الذي  لاااااااااااااااغله هذا المساااااااااااااااؤو ي أو ذا
للمصااااااااالحة الخا اااااااااة بنسااااااااابة عاليةي وبالقليل من المتبقي 
لمصاااالحة الوصن والمواصني لو أ  الز ارة التي قام بها إلى 

أ ساااا س  27لبنا  رئيس االتحاد السااااو سااااري يوم االثنين 
ي وهي األاولى من جانر رئيس سو سري إلى 2018و ب  

لبنا ي  انت ز ارة رئيس  مثل دولة في وساااااااااان أوروبا إلى 
توأم لها في الكتد الجنوبي المتوسااااااااااااااا ي من العالم  دولة

 .العربي
ز ادة في توضاااااااايح التمني أقو  وأفتر  أ   ل مؤمن 
بهذا الوصن وحر ص عليهي و ر  أ   كو  منارة ومْاااافة 
وواحة صمأنينة للقر ر العربي والبعيد األجنبيي  لاااااااااار ني 
ما أعنيه لجهة التوأمةي وأ  تكو  ز ارة الرئيس الساااو ساااري 

ي للبنا  المتلح بمحاسن وفْائل الحياد وعلى نحو ما ه
هي عليه سااااااااو ساااااااارا التي ذهبت نموذجا  للدولة التي  أنها 

األم الحاضاانة ألوالدها متعددي الملااارب والتقاليد واللغات 
والمتنوعاااة ماااذهبياااا ي و يس أ  حياااادهاااا جلااار لهاااا الخير 
وجعاال ال مااأنينااة تغمر نرو  األجيااا  منااذ أ  تااأساااااااااااااااس 

الساااااااااااااااو ساااااااااااااااري من علااااااااااااااار ن مقاصعة  بيرة أي االتحاد 
 ااغيرةي وبذلك « كانتونات»ي تْاااف إليها سااتة «كانتو  »

الكبير على ما هو أ غر منهي ما « الكانتو  »ال يتلاوف 
دامت خيمة االتحاد تظلل الجميعي وال فْاااااال لسااااااو سااااااري 
على سااااو سااااري إال  بما  عزز شااااأ  هذا االتحاد و ز دي من 

لخيمة ال تهزها عوا اااااد دو  الوالء والحرصي ما  جعل ا
 .الجوار

وقد تبدو الصاايغة السااو ساار ة مثار اسااتغرابم إذ  يس 
هذي الخل ة المسااااااااتقرة بين َمن يتكلم الررنسااااااااية وَمن يتكلم 
األلمااانيااة وَمن يتكلم اإل  اااليااة وَمن يتكلم الرومااانلااااااااااااااايااةي 
و يس أ ْا  هنالك اعتراف رسمي بهذي اللغاتي ومن دو  

باللغة األلمانية األكثر انتلااااااارا ا لكن أ   عتر  الناصقو  
الحياد المكلل بالد مقراصية المباشاااااااااارة والحرص على متانة 
االقتصاد الذي  حميه االستقرار و عززي هو ما  جعل الكل 
في واحدي فْاااااال  عن أ  الساااااماء الساااااياساااااية لهذا االتحاد 
 ير ملبدة بغيوم الصااااراعات والوالءات المجي رةي ومن أجل 

السااااااااامعة صيبة والمواصن  من وال مأنينة تلااااااااامل ذلك فإ  
الثمانية ماليين ونصاااااااد المليو  نسااااااامة الذين هم ساااااااكا  

 ا»الكانتونات»هذي 

ليساااااااات سااااااااو ساااااااارا التي تتوساااااااان القارة المتعارف على 
تو ااااااااااااااايرها بأنها العجوز قو ة بالساااااااااااااااالح الذي هو  خر 
اهتماماتهاي  ما ال هموم تلاااااااااغلها في شاااااااااأنها ولكن قوتها 

يدة تتسااااو  من حيا األهمية بدولة مثل فرنساااا كدولة محا
أو حتى مثل ألمانيا وإ  الياا وتتساااااااااااو  أهمية اسااااااااااتي ا  
المنظمااااات األمميااااة فيهااااا مع أهميااااة بلجيكااااا التي يتخااااذ 

ذلك الحلد الدولي عسااكر ا  وسااياساايا  مقرا  له « األصلسااي»
في عا ااااااااامتها برو سااااااااالا وأما فرنكها فإنه ثابت ال يهتز 

د مالية صارئة  التي  انت تعصااااااااد عند حدوث عوا اااااااا
أحيااااانااااا  بااااالاااادوالر األمير ي والررنااااك الررنساااااااااااااااي والجنيااااه 
اإلسااااترليني والمارو األلماني واللير اإل  الي وحاليا  بيورو 
االتحاد األوروبيي فهو مثل اللااااااااااااااجرة المعمرة الْاااااااااااااااربة 
جذورها في األر  الصاااااااااااااالبةا وهذا العز ليس من ثروات 

وإنمااا من ثروات زراةيااة نظيرااة النرن أو  اااز أو معاااد  
و ااااااناعات  ير ثقيلةا وما االهتمام بصااااااناعة الساااااااعات 
سو  الدليل على أ  الوقت من ذهري وأنه ذهبي في حا  
 .كانت الدولة مساااااااتقرة واللاااااااعر في أعلى درجات الرضاااااااا
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بمقدور لبنا  الذي ال  لاااااااااااااااكو من فائض الحما  الثوري 
 ذلك إذا  والنْاااااااااااااااالي من أجل أصراف خارجيةي أ   كو  

استراق اللبناني من حالة التنو م المستغرق فيهاي وبدأ يرفع 
الصاااااااااااااااوت عاااليااا ي ومن دو  أ   كو  ذلااك من أجاال أي 

لبنا  سااااااااو ساااااااارا »صرف خارجيي م البا  بوضااااااااع شااااااااعار 
موضاااااااااااااااع التنريذي ذلك أ   ل ما يتماهى به « اللااااااااااااااارق 

هنالك عدة « األلر»الساااااااااو ساااااااااري موجود في لبنا م بد  
ل البحيرة ذات النافورة السااااحرة هنالك بحيرات جبا ا ومقاب

وأنهاري ومقابل القدرة على االبتكار لد  السو سري هنالك 
في لبنا  نماذه  ثيرة تعكس قدرة اللبناني على أ  يبتكرا 
الررق بين ساااو سااارا األ ااال وساااو سااارا التي شااابِ ه لنا أمرهاي 
أي لبنا ي أ  اللاااعر الساااو ساااري تجاوز مساااألة التنوع في 

لهو ة وفي المذهري ورأ  في االتحاد الذي اختير له قبل ا
مائة وساااابعين ساااانة أنه الصاااايغة التي ال تهز اإلعصااااارات 

 .السياسية الدولية أوتاد خيمتها
ليسااات ساااو سااارا ملاااكلة ألي صرف دوليي بل بالعكس 
إنها الصااااادر الرحر الذي تت لع إليه الدو  الكبر  والدو  

ذي الصااااااااايغة جديرة الصاااااااااغر   ل لدواٍع تخصاااااااااها ومثل ه
 .بلبنا  الذي ال عاله لتوعكه المساااتد م أفْااال من الحياد

ومثلما أ  هذي الهو ة فارضاااات على سااااو ساااارا الملااااتتة قبل 
مائة وسبعين سنةي و انت أشبه بالبلسمي وفارضت بصيغة 
أاخر  على النمساااي فكانت بحيادها ذات شااأ  واحترام إلى 

ألوروبيي فإ  جانر صمأنينة ال  عكر  اااااااااااروها التجاذب ا
ضااااااها على لبنا  خير تأكيد للحرص عليه وصنا  متحررا   فرس
 .من الوالءات الخارجية وشااااااعبا  ال ير  الرحيل عنه عالجا  

وعمليا  إ  لبنا  الذي سااااااااكانه نصااااااااد سااااااااكا  سااااااااو ساااااااارا 
حاضاااااارة عمليا  ال « كانتوناته»ومساااااااحته ربع مساااااااحتها و

حرص ينقص إعال  حيادي ساااااااو  إرادة دولية تن لق من ال
ع اليدا وعندها ال تعود قعقعة الساااااااالح تصااااااام  وليس وضاااااااس
الذا ي وال  عود هاااااادير الحناااااااجر يثير األعصااااااااااااااااااااابا 
وبالصااايغة العملية االتحاد ة على نحو االتحاد الساااو ساااري 
ال تعود العقدة المذهبية حاضااااااااارة على ال اولة في دواو ن 

مي و تولى  ل  كس قلسع شاااااااااااااااو ه بيد َمن  ختاري « كانتو  »الحا
 .ا  بالرضاالن

التي هي « النااااأي بااااالنرس»وبااااالحياااااد وليس بحكااااا ااااة 
تخر جة رجل أعما  قيلت بلساااااااااااااااا  رجل دولةي والتي منذ 
ضااااااااعت قيد التداو  وهي ال تلقى التنريذ شااااااااأنها في ذلك  وا

ي  عااااد الرلسااااااااااااااا ينيو  «عااادم االنحيااااز»شااااااااااااااااااأ  تجرباااة 
المساااتْاااعرو  إلى دولة ال بد من قيامها وإ  صا  العنادا 

لهاا من حا  لبناا  الماأمو  المحلوم به من حياا دولة حا
ل النزوح الرلسااااااااااااااا يني المعاااكس  كو   تحيياادي دوليااا ا وقبااس
المليو  ونصااد المليو  سااوري ضاايوف األمر الواقع على 

 .لبنا  باتوا في د ارهم
ومااا هو أهم من ذلااك أنااه بااالحياااد للبنااا  الااذي ترتقاااد 

اتا  الدعوة المتق عة إليه أ ااااااااااوات إسااااااااااالمية تعزز أ ااااااااااو 
مسااااايحية وبذلك  صااااابح قْاااااية وصنية عامةي ال  عود  ل 
هذا الذي نعيلااااه من الو ل السااااياسااااي والمذهبي والحزبيا 
فري إعال  الحياد إنقاذ للبنا  بد  اإلبقاء عليه سااااااااااااااااحة 
متالعبيني  ما أنه ت هير للنرو  ونق ة ان الق للتأهيل 
المجتمعي الاااااذي ينخر فياااااه الساااااااااااااااو  على أنواعاااااه من 

تراكمت على مد  عقودا وفي الحياد اساااااااااتقرار اللاااااااااوائر 
 .للعباد تحت خيمتها  ا ليته أ بحااا و ا ليته  مسي
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 قبل أن يفيض الكيل ويتبصرن لبنان
في ضاااوء حالتيسن مساااتجدتيسن  ساااتحوذ عليهما الملاااهد 

د إلى التااأماال المرء  مثاال حااالي الساااااااااااااااياااساااااااااااااااي العربي  خلااا
كصاااااااااااحافي و اتر عا ش على مد  نصاااااااااااد قر  عربي 
عا اااااد  اااااوالت اإلقتتا  الذي أزهق من الدم العربي ما 
 مأل بحيرة ومن الصااااااااااااااادمات ما تهد جبال  ومن التدخالت 
التي ظاااهرهااا الود وباااصنهااا ال مع واللاااااااااااااااراهااة مااا تجعاال 

 اإلحباط هو القاعدة وال مأنينة هي اإلستثناءا
الذي  ااااااااااااااان ره أحد زعمائه ذات  و انت البدا ة لبنا 

محناااة بعباااارة "لبناااا  قوي في ضاااااااااااااااعراااه"ا وعلى وقسع هاااذا 
التصاااااااااانيس  ثرت جحافل الغزاة ال امعين به وبات عكس 
نة ر ا  الصااااااالح وعميد زعماء  ما أرادي عميد زعماء الساااااااا
الموارنة بلااااااااارة الخوري للعهد اإلسااااااااتقالليي ممرا  للكثير ن 

رب المنز  في نظر ومسااااااتقرا  بصاااااايغة الْاااااايس الذي هو 
المْااااااايسي لأل  اإليراني الذي في لحظة تلااااااااواف مكروي 
تجاوز األ ااااو  وإعتبر حدود إيرا  تصاااال إلى  خر نق ة 
في الناقورة إحد  ضاااااراف البحر األبيض المتوسااااانا وهو 
رسااااااااااااااام جديد في الحلم الثوري اإليراني للخرائن من نوةية 

 بيكو"ا -خرائن "سا كس
ا إنتراضة الماجدة البصراو ة الحالتا  المستجدتا  هما
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امي للمرأة العراقيااة  والنلااااااااااااااااامى  وبااالتو ااااااااااااااايس الصااااااااااااااااد 
وبالتو اااايس نرسااااه أل ااااحاب الهمم الوصنية  في البصاااارة 
بعد بغدادا إنتراضاااتا  أشااابه بعر ْاااة إحتجاه بمحتو  ما 
 لااااااااااااااابه البيا  الوزاري ألي حكومةا واألساااااااااااااااباب الموجبة 

ْاااااامونها ظاهرها إقتصااااااادي ومعيلااااااي لكنها تعكس في م
حالة إحتقا  من أفعا  رموز التحرل في شااااااؤو  الخر ن 
وتتسااع مساااحة التحرل بحيا تأخذ  اايغة إمالء المواقد 
وإخْااااااااااااع اإلراداتا وإذا جاز القو  فإ  فيْاااااااااااا  الكيل 
البصاااااااااااراوي وإلى حد إحراق مبنى القنصااااااااااالية اإليرانية في 
البصرة التي صالما أشبعت العراقيين من ذهبها األسود بعد 
بغدادا وهذا عدا الكلمات التي  ااااااادرت من حناجر النا  
المصدومة بالجار المتحرل على مدار الساعة والذي ر م 
تبر راته الدنيو ة والمذهبية تبقى حالة من حاالت العدوا اا 
إنه إذا جاز القو  والتلاابيه فإ  إحراق المبنى الملااار إليه 

األمير ية  هو مثل إحتال  الجمع اللاابابي اإليراني للساارارة
في صهرا ا فري لحظة فيْااااااا  الكيل  صاااااابح إسااااااتهداف 
الرمز المسبِ ر للمعاناة هو وسيلة التعبير اإلحتجاجية التي 
على ال رف المسااااابِ ر أ   قرأ دواعي اإلحتجاه بما  جعله 
 عيد النظر مع مالحظة أ  فيْا  الكيل يتجدد و أخذ ما 

و مقرات هو أبعد من الصااارخة الكالمية أو إحراق  اااور أ
خصاااااااااااااو اااااااااااااا  عندما  لااااااااااااامل التحرل تع يلاااااااااااااا  متوقعا  
للبصاراو ين وساائر العراقيين و حدث ذلك فيما تع يش    
البيت جزء من األدبيات التي ساااااااااااايبلغ الحديا حولها مداي 
في المجااالس العاااشاااااااااااااااورائيااة باادءا  من الثالثاااء أو  محرم 
ع المياااااي من إحراق  وعلى مااااد  أربعين يومااااا ا ثم إ  ق س

للقااااااصعي تمااااااماااااا   ماااااا أ  ق سع األرزاق من ق سع رمزي 
 األعناقا 

هذا ما يتعلق بالحالة البصاااااااااااااااراو ة أما الحالة اللبنانية 
فتتمثل برئيس الحكومة المكل د تلااااكيلها سااااعد الدين رفيق 
الحر ري والذي  صاااااا دم سااااااعيه بأنواع من التعقيدات التي 
تعكس نوا ا ال تسااااااااااااااااعد على إنجاز أمر  انت الظروف 

تي  عيلااااااها لبنا  تسااااااتوجر إنجازي بعد بْااااااعة أ ام من ال
كام للنا   اابرهم الجميل على  التلاااور وبذلك يرد أهل الحا

 تحم ل أثقا  الوضع اللديد الوصأةا
وإذا جاز القو  فإ  ساااعد الدين الحر ري بدا في ضاااوء 
اإلجتماع المراجىء المخم س الحلقات الذي عقدي في مقر 

 6في الساااااااااااااااراي يوم الخميس إقااااامتااااه وليس في ديوانااااه 
"لبنا  األمني" الرسااااااااااااااامي بدءا  بوز ر  ڊأيلو   /سااااااااااااااابتمبر

الدفاعي ثم قائد الجيش ومعه مدير المخابرات في الجيشي 

ثم بالمدير العام لألمن العام الداخليي ثم بمدير عام أمن 
الدولةي وفي الختام المدير العام لألمن العاماا إ  الرئيس 

"لبنا   ڊلحر ري بدا في هذا اإلجتماع المكل د سعد الدين ا
األمني" الرسااااااااااااااامي  مااا لو أنااه"زرقاااء اليمااامااة" تلااك المرأة 
النجد ة التي تتداو  العرب  الما  أساااا ور ا  بعض اللاااايء 
حولها وهو أنها  انت تر  على باعد ثالثة أ ام ولذا أنقذت 
قومهاااا من عااادوا  عليهم من جاااانااار أعاااداء إحتموا برروع 

 ااه لكنهااا ر م ذلااك رأت مااا فعلوا ونبهاات األشاااااااااااااااجااار للتمو 
قو  هذي القدرة  قومها فأنقذتهما ومع ذلك إسااااتمروا ال  صاااادِ 
عناادهااا إلى أ  ماااتاات فااإقتلعوا عينيهااا ووجاادوا فيهمااا نوعااا  
من الكحااال األزرق العجاااائبي الرعااالا حكاااا اااة ذات نكهاااة 
أساااااااا ور ة لكنها إسااااااااتقرت في األدبيات العربية و ااااااااارت 

لق على َمن  سااااااااااااااتبق حدوث "زرقاء اليمامة"  ااااااااااااااي غة تا س
المكاريا وهذي ربما حا  ساااااااااعد الحر ري الذي قد  كو  في 
ضاااااوء ما  صاااااادفه من مكائد وتعجيزات و ذلك في ضاااااوء 
ما  جري من  رائر التالعر الساااااااااااااااياساااااااااااااااي من األقربين 
واألبعديني رأ   ما بعينيس "زرقاء اليمامة" أ  حراكا  شعبيا  

 اااااااااااال في العراق وبلغ ما ساااااااااااايحدث  ما الذي جر  و توا
جااه في البصااااااااااااااارةي وأ  يتم إلقاااء التبعااات عليااه وبااذلااك  أوس
يتحمل وزر عدم تلاااااااااااااااكيل الحكومةا وليس َمن هو أدر  
بحبيقة الوضاااااع داخل المجتمع اللبناني مثل قيادات "لبنا  
األمني" الرسااميا في إجتماعه بهم  سااترساار و نبه و تباد  

تردي الحا اال ال مأنينة معهما فمثلما ضاااق  اادري من ال
فإ  رموز "لبنا  األمني" الرسااااااااااااامي ال بد  قرأو  في وجوي 
اللبنانيين تسااااالت حو  إلى متىي وهل  مكن ألهل األمن 
تسااااجيل موقد بديال  لرعل ضااااا ن  ْااااع حدا  لما  عيلااااه 
لبنا  من ممارسااااااااااااااات تكاد تودي به إلى المجهو ا وليس 

ساانة عندما ممحيا  من الذاكرة ما حدث قبل إثنتيسن وأربعين 
أوجبت التعقيدات السااااااااااياسااااااااااية من جهة وإنهيار الوضااااااااااع 
األمني من جهة أاخر  وإسااتلااراء الخوف في نرو  النا  
وحدوث حاالت من التركك واإلنقسااااااااااااااام في الجيشي إلتقاء 
مجموعة من الْاااااااااااااباط على األخذ بصااااااااااااايغة "البالغ رقم 
واحاااد" بثتاااه اإلذاعاااة اللبناااانياااة مسااااااااااااااااااء ذلاااك اليوم وأوحى 

أنه  أتي نتيجة فيْاااااااا  الكيل وإنلاااااااغا  رموز مْااااااامونه 
العمل السااااياسااااي والحزبي بصااااراعات على حساااااب الوصن 

 والمواصنا
قصاااااااااااااااة تلك المحاولة صو لة و يس إنتهى أمرهاي وما 
 عنينا من التذ ير بها أ  اإلنرجار ليس مساااااااااتبعد الحدوث 
عناااااادمااااااا  فيض الكياااااال فيتكرر"البالغ رقم واحااااااد" برعاااااال 
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لواجرا وهنا نحن في لبنا  نتيجة ما اإلضاااااااااااا رار قياما  با
هو حا ااااااااااال على موعد ال يلغيه ساااااااااااو  وقسد التنظيرات 

"إتراق ال ائد" خصااااااااو ااااااااا  أ  هؤالء المنظِ ر ن  ڊوالتركه 
والمتركهين يتناسااااااااااو  حبيقة أساااااااااااسااااااااااية وهي أنه لوال هذا 

 22اإلترااااق الاااذي تم اإلعال  عناااه مسااااااااااااااااااء يوم اإلثنين 
القصاااار الملكي في جدة في  1989تلاااار ن األو   /أكتوبر

لما  انت هنالك دولة ذات مؤساااااساااااات دساااااتور ة وشااااارةية 
إسااااااتعيدت بسااااااعي ملااااااكور من الملك فهد بن عبد العز ز 
وإخوانه وشااعر المملكة العربية السااعود ة وسااائر الحادبين 
على األ  األ اااااااااغر لبنا  وبالذات الملك الحسااااااااان الثاني 

ثة الراحلينا والرئيس اللاذلي بن جديد رحمة هللا على الثال
ولوال إتراق ال ائد لما  ا  هنالك برلما  شااااااااارعي  سااااااااان 
القوانين و منح الثقااة لرئيس الحكومااةا باال وأكثر من ذلااك 

اليا  الهراويا وجمهور ة لما  ا  هنالك أربعة راسااااااااااااااااء 
إميل لحودا ميلاااااا  ساااااليما ا ميلاااااا  عو   ثب ت  رساااااي 

انت على رئاساااااااة  ل منهم إتراق ال ائدا ولو أ  النوا ا  
درجة من الصاااااااااراء لكا  لبنا  أفْااااااااال حاال  مما  عيلاااااااااه 
ال ا وللتااذ ير مااا داماات ذ ر  هااذا اإلتراااق الميمو  بعااد 

تلااااار ن األو   نساااااتحْااااار  /أكتوبر 22بْاااااعة أساااااابيع و
فقرتيسن من  الم الملك فهد أمام النواب اللبنانيين عساااااااااااااااى 
في التااااذ ير مااااا ينرعا وهاااااتااااا  الرقرتااااا  هماااااا "إذا  ااااا  

لاااااااااااااااعااار اللبنااااني في خير وبحبوحاااة إنعكس ذلاااك على ال
المملكة  ما أ  العكس  ااااااااااااحيح"ا و"إ  الملااااااااااااكالت إذا 
واجدت وظلت باقية فإنها تسااترحل بلااكل أو بلخر ومن ثم 
يبدأ مرهوم أي فرد أو مجموعة بعيدين عنها  أخذ مرهوما  
 خر خصااااو ااااا  إذا لم تكن هنالك اللقاءات المتوا اااالة أو 

 كن في الحسبا ااا"اجد ت ظروف لم ت
وحيا أ   ااااايغة إتراق ال ائد هي الصااااايغة التي ال 
أنجع منها للبنا  فإ  إصاللة أكثر رحابة عليه تسااااااااااااتوجر 
من متابع مثل حالي لدواعي إنجازي والظروف التي ساااابقت 
اإلنجااااز حاااديثاااا   خرااا مع التمني باااأ  ال  فيض الكيااال 

الحا  التي اللبناني و قترب الوصن المغلوب على أمري من 
كا  عليها قبل إتراق ال ائدا وهللا الهادي إلى التبصااااااااااار 

 والتعقل  ي ال يتبصر  لبنا ا
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 يوم إعادة اإلعتبار إلى لبنان
ل يوم اإلثنين  وأي قبل 1989أيلو  /ساااااابتمبر 18 لااااااكِ 

ن  لااااعر وفي ساااانة  نق ة مرصاااالية في حياة اللبنانيي 29
لبنا   وصني  ادت تدرجه في قائمة الدو  الميئو  منها 
ساااااااانوات الحرب التي بدأت برعل شاااااااارارة حدثت يوم األحد 

فلسااااااا ينيا   26وتسااااااابسبت بمقتل  1975نيساااااااا   /أبر ل 13
كانوا عائدين من إحترالية ثور ة لهم متجهة إلى مخيم تل 

إلى  أحد عدة مخيمات للرلسااااااااااااا ينيين منذ لجوئهموالزعتر 
لبنا   الواقع في من قة مساااايحية صالما  ا  ساااااكنوها  ما 
سائر اللبنانيين  حي و  المقاومة الرلس ينية بكل فصائلها 
بالتعاصد و ض النظر عن ممارسات تحصلا ثم جاءت 
تلااك الواقعااة والموجبااات المساااااااااااااااتغَربااة لحصاااااااااااااااولهااا تجعاال 
التعاصد حذرا  ووقرة حافلة بالتساااااااااااااااااالتي وإنتهى األمر 

ر من خصاااااااااااااااومااة وأقاال من عااداوةا وعلى خلفيااة هااذي أكث
الواقعة صو ت  ااااااااااااااارحة "دولة عرفات" في لبنا  ومقرها 
الرئاساااااااي من قة الراكهاني حيا ال وجود فيها لمسااااااايحيين 
وحيا أبرز معالمها "جامعة بيروت العربية" إحد  لرتات 
الحببة النا ااار ة  ير الساااياساااية تعو ْاااا  عن سااانتيسن من 

اللبنانية قر ر اللااااااااااااااابه في بعض التدخل في الصااااااااااااااايغة 
ممارساااااااااااااااته ومقتْااااااااااااااياتهي بالتدخل اإليراني راهنا ي ناهيك 
بالتدخل السوري ماضيا  من زمن حسني الزةيم إلى الزمن 
األساااااااااااادي إبنا  بعد أبي  ل متدخل بملاااااااااااااعر وأساااااااااااالوب 
 وت لعات وحسد وأنواع العقاب والثواب تتميز عن الخرا 

سااااااااااابتمبر  نا  19الثاء القو  إنه في مثل هذا اليوم الث
كصحافيين أمْينا الليل ساهر ن إلعداد أفْل تقد م في 
الصاااااااحد الصاااااااادرة  اااااااباح اليوم التالي للنص الرسااااااامي 
لملاااروع "وثيقة الوفاق الوصني" الذي أذاعه وز ر الخارجية 
الساااااااعود ة األمير ساااااااعود الفيصااااااال رحمه هللا بعدما  انت 

بية التي إساااااااتْاااااااافها اللجنة الثالثية المكل رة من القمة العر 
الملك الحسااااان الثاني رحمه هللا في الدار البيْااااااء أنجزت 
بعد أساااااااابيع من التأني  ااااااايغة بنود إتراق  قْاااااااي بوقد 
إصالق النار وفك الحصاااااااااااااااار البحري وفتسح م ار بيروت 
ودعوة الدو  العربية المعنية بوقسد أي إمداد بالسالح ألي 

لدبلوماساااااااااااااااي كا  في لبنا ا وباألهمية نرساااااااااااااااها يتوجه ا
الجزائري المتألق األخْااار اإلبراهيمي مدعوما  من الرئيس 
اللاااذلي بن جديد رحمه هللا إلى بيروت لتوجيه الدعوة إلى 
إعْااااااااء البرلما  اللبناني لمناقلاااااااة "وثيقة الوفاق الوصني" 
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التي أذاعها األمير ساااااااعود ثم إن القهم إلى مدينة ال ائد 
لتي إنتهت ملااااااااااورات أهل األقرب مناخا  للمنا  اللبناني وا

القمة العربية إلى أ  تكو  المكا  الذي  جتمع فيه رموز 
اللااااااااااااااارةية اللبنانية المهددة بالتركك في ظل أجواء عابقة 
بتمنيااات الملااك فهااد بن عبااد العز ز وتخر جااات شااااااااااااااابيقااه 
الملك سااااااااااااااالما  يوم  ا  أمير الر ا ي ولبيروت وللبنا  

ر في ملاعريا  عموما  حيِ ز رحس
هذي الخ وة النوةية أو النق ة المرصااااااااااااااالية للبنا   قبسل

اللاااااااااااعر والكيا   انت الو الت التي عاشاااااااااااها على مد  
ثالث علاارة ساانة بدأت مع اللاارارة التي أشاارنا إلى حدوثها 

بلغت ذروتها ثم بدأت مرحلة  1975أبر ل  13يوم األحد 
إنتقام جماعات اللااااااااااار من  اااااااااااانعي الجمائل التي هدف 

ادة اإلعتبار إلى لبنا ا تم إ تيا  ر نيه هؤالء الصانعين إع
معو  الذي إسااااتقر أمر التلاااااور في إجتماعات ال ائد 
على أ   كو  هو رئيس الجمهور ااة التاااساااااااااااااااع للبنااا  بعااد 
بلاااااارة الخوري و ميل شااااامعو  وفؤاد شاااااهاب وشاااااار  حلو 
وساااليما  فرنجية وإليا  سااار يس وأمين الجميل ثم شااابيقه 

 /نوفمبر 22يوم األربعاء بليرا لكن تمت تصفية معو  
إنتخابه بعد ساااااابعة علاااااار يوما  من  1989تلاااااار ن الثاني 

نوفمبر  في قاعدة عسااااااكر ة في القليعات إحد   5األحد و
بلدات عكار شاااااااااااااااما  لبنا ا وحيا أ  واليته دامت أ اما  
قليلة فإ  ثمة واقعة توضاااااااااااااح الدوافع لقصاااااااااااااد عمر هذي 

إتخاذي القصااااااااااار الوال ةي ومرادها أنه بعد إنتخاب معو  و 
الحكومي في من قة الصااااااااااانائع ومبنى وزارة الداخلية حاليا  
وبجوار اإلذاعااة ومبنى وزارة اإلعالم والساااااااااااااااياااحااة  إرتااأ  
لمناساابة الذ ر  السااادسااة واألربعين إلسااتقال  لبنا  و ونه 
من رموز النهج اللهابي أ   حدد في الخ اب اإلستقاللي 

ذلك علااااااية الذ ر  األو  له مالمح خارصة صر ق واليته و 
بما قل ود  من الكلمات وبما  حتاه إلى  ثرة التوضاااااااااااايح 
والترسير وهي "أا د لكم أ  قرار الخالص قد إت خذ وسينر ذ 
أ ا  تكن العببات والتْااااااااااااااحيات ولن نساااااااااااااامح لللااااااااااااااهوات 
ل  لية الحل الساااااااااااااااياساااااااااااااااي  واألصماع والمؤامرات أ  تع ِ 

رئيس معو  وتاعرقل مساايرة السااالمااا"ا وقبل ذلك  ا  ال
ام الذي جاء للتهنئة وإلبال ه أ  ما  إساااتقبل عبد الحليم خد 
بعد اإلنتخاب تأتي مسألة تلكيل الحكومة األاولى في عهد 
ام أو ناصااااحا   إتراق ال ائد و ت لر األمر وإقتراحا  من خد 
مقروناااااا  بااااااإلقتراح  قيااااااماااااهي أي الرئيس معو ي بز اااااارة 

سااد في أمر الحكومة لدملااق للتلاااور مع الرئيس حافظ األ
وساااااااااااااااائر عناو ن التوجهات للمرحلة المقبلةي لكن الرئيس 

معو  أوضح أ  تلكيل الحكومة مسألة ذات خصو ية 
ني   ااااااااااااااارف لبنانية ومتروو أمر إنجازها للمجتمع الساااااااااااااااا
اللبنااااني في الاادرجااة األاولىي وهااذا تقلياااد باادأ مناااذ حكومااة 
ر ا  الصلح و جر أ  نحافظ عليه خصو ا  في ضوء 

ام جوهر  يغة "إتراق ال ائد"ا وب بيعة الحا  لم يابد  خد 
الزمن الماضاااااي  إرتياحا  لكالم الرئيس سااااار يس و ا  ال و

بد من نقلسه حرفيا  للرئيس حافظ األسااااااااد الذي بدوري و انت 
كلمات معو   في خ اب اإلسااااتقال  وبالذات "لن نساااامح 
 لللاااااااااهوات واألصماع والمؤامرات" إساااااااااتوقرتسه وربما وضاااااااااع
خ يسن أو أكثر تحتهاي  ما وجد فيها عدم إنساااااااااااااااجام مع 
برقية التهنئة التي بعاواألسااااااااد  بها إليه بعد إنتخابه وقا  
ل لبنا  وفي تقد م  فيها إ  سور ا "إنرردت في البذس  من أجس
تْااااااااااااااحيات  عرفها و درو  نهها وأبعادها جميع اللبنانيين 

 المخلصين"ا
ام للرئيس معو  وحااَدَث أنااه عناادمااا بلغ نبااأ ز ااارة خااد  

وما ساامعه منهي مرجع سااياسااي لبناني مرجوع بأعز النا  
لد هي بعا برساااااااااااااااالة إليه عليها ةبارة "عليك العو   ا 

 معو  "ا
إ تيا  الرئيس ر نيه معو  قر ر اللااااااااااااااابه من حيا 
البلااااااااااااااااعة بإ تيا  الرئيس بلاااااااااااااااير الجميل الذي  ا  تم 

ي المدرساااة إنتخابه في أجواء  ثيرة التلاااابك واإلضااا رار ف
 23الحربية في الفياضااااااااية وإحد  ضااااااااواحي بيروت  يوم 

 62نائبا  من أ ااااال  57بأ اااااوات  1982 ب  /أ سااااا س
حْروا الجلسة وحو  خ اب الَقَسم الذي  ا  سيلبيه من 
ل دوافع لترجير مقر حزبه بكمية  ةبارات العنروا  ما  لاااااااكِ 

ا و ما تناثر 1982أيلو   /ساااابتمبر 14من الديناميت يوم 
الرئيس بلاااير تناثر من بعدي جساااد الرئيس معو ا  جساااد

وتوالت الترجيرات التي بلغت أكثرها بلااااااااااااعة واقعة ترجير 
الرئيس رفيق الحر ري الااااااذي نعيش منااااااذ أ ااااااام المرحلاااااة 
المتقدمة من الذي إنتهت إليه المحكمة الدولية التي تنظر 
في قْااااااااية إ تياله والذي  ا  مثل ر نيه معو  وبلااااااااير 

رموزي ونكاد نقو  شااااااااااااموعي  اااااااااااايغة "إتراق الجميل أبرز 
ال ائد" الذي وضااااع لبنا  على سااااكة البقاء دولة شاااارةية 
بعدما  ادت تسقن في الجر الميليلياوي المتو ه بكل أنواع 

 الدعم من جانر بعض األنظمة العربية والدوليةا
عندما نعود إلى ذلك اإلتراق مع التأمل في واقع الحا  

تراااق لم  جااد بمااا فيااه الكرااا ااة  حز في النرس أ  هااذا اإل
حراسااااااااااااا  أنبياء النوا ا إلبقائه في منأ  عن الذين  حاولو  
التالعر بمْاااااااامين  ااااااايغته التوفيبيةي بحيا تغني ليس 
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فقن عن لعبة اإلحتراب وإنما أ ْاااااا  عن الترسااااايرات إذ ما 
هو الموجر لترسااااااااير ما  اااااااايغ بكل الوضااااااااوح من تحديد 

لي وصن نهائي لجميع الهو ة "لبنا  وصن ساااااايد حر مسااااااتق
أبنااااائااااها لبنااااا  عربي الهو ااااة واإلنتماااااءا لبنااااا  جمهور ااااة 
د مقراصيااااااة برلمااااااانيااااااةا أر  لبنااااااا  أر  واحاااااادة لكااااال 
اللبنانيينا ال شااااااااااارةية ألي سااااااااااال ة تناقض ميثاق العيش 
الملااااااااتَرو"ا وبالنساااااااابة إلى العالقة مع سااااااااور ا فإ  تحديد 

يوفر  العالقة أ ْااااااااااااااا  واضااااااااااااااح "لتثبيت قواعد األمن الذي
المناااااااا  الم لوب لتنمياااااااة الروابن المتميزة بين البلاااااااديسن 
ل لبنا  مصدر تهديد ألمن سور ا وسور ا   قتْي عدم جعس
ألمن لبنا  في أي حا  من األحوا  وعليه فإ  لبنا  لن 
 سمح بأ   كو  ممرا  أو مستقرا  ألي قوة أو دولة أو تنظيم 

 ا  سااااااااااتهدف المسااااااااااا  بأمنه أو أمن سااااااااااور اي وإ  سااااااااااور 
الَحِر ة على أمن لبنا  وإستقالله ووحدته ووفاق أبنائه ال 

 تسمح بأي عمل يهدد أمنه وإستقالله وسيادته"ا
و ا ليت  أخذ الجار اللاااقيق الساااوري بهذا المْااامو ي 
فالتقيد بهذي التحديدات يبعا ال مأنينة في النرو  و ابقي 
ري  لبنااا  في دائرة الساااااااااااااااالمااةا لكن الااذي  حاادث أ  معكِ 

رو من بعض رموز العمل الساااياساااي الحزبي والتياري الصااا
والحر ي  قرزو  فوق هااااااذي المباااااااد ء و نلاااااااااااااااغلو  في 
جزئيات وهم في ذلك عن إ مانهم بالوصن سااااااااااااااااهو   ير 
مااااااادر ين أنهم بماااااااا  رعلو  و قولو   عملو  على رمي 
الوصن في نار المجهو  بعدما  ا  "إتراق ال ائد" أعاد 

ا باااات التر يز علياااه في  تااار اإلعتباااار إلياااه  ااادولاااةا ولاااذ
 التار   المدرسية في لبنا  من الْرورات الوصنيةا

 2018سبتمبر )أيلول(  17 بتاريخ« األوسطالشرق »صحيفة  لكُتبت  

   

 الصين المتسودنة تشق طريقها
إن لقت بعد اإلنرتاح المصاااااااااااااااري اإلضااااااااااااااا راري على 

ن اإلتحاد الساااااااااوفياتي بدءا  بصااااااااارقة الساااااااااالح المدفوع الثم
بتسااااااهيالت و ااااااوال  إلى بناء السااااااد العالي بأقساااااااط مقولة 
"الرو  قاااادمو "ا وعزز القااادوم المحتمااال حااادوثاااه إنرتااااح 
سااااوري وعراقي و مني جنوبي على "رفاق الكرملين" رب تسه 
البيادة الساااااااااوفياتية بمعاهدات أثمرت ساااااااااالحا  يتم تساااااااااديد 
أثمانه بتساااهيالت وأثمرت في الوقت نرساااه حسااااسااايات ولم 

ترهما  لواقع الحا  لجهة الموقد الجدي من اإلحتال   تثمر
ي األمر الذي حمل 1967يونيو  5اإلسااااااااااارائيلي بعد حرب 

الرئيس أنور الساااااااادات على أ  يبرم مْااااااا را  معاهدة مع 
اإلتحاد السوفياتي ثم يلغيها وأ  يتجه أمير يا  بإستدارة أقل 

 180قليال  من النسااااااااااابة المتعارف عليها لنساااااااااااتدارة وهي 
درجةي ثم تثمر اإلسااااااااااتدارة إختيارا  ورهانا  من جانبه إتراقية 

أكتوبر  ير المكتمل  6"كامر د ريد" التي لم  لاارع نصاار 
كما تمنى وتمنت معه شااعوب األمة له ذلكي و انت واقعة 
المنصاااااة اللاااااهيرة التي تحل ذ راها الساااااابعة والثالثين بعد 

 أسبوعيسنا
ى مصاااااار لم  حقق اإلسااااااتحْااااااار الروسااااااي السااااااابق إل

ودو  المن قة ما هو المأمو  الحصااااااااو  عليه لدو  نامية 
من جانر دولة عظمىا ثم  أتي اإلسااااااااااااااتحْااااااااااااااار الثاني 
الحربي هااااذي المرة وليس فقن بااااالساااااااااااااااالح والخبراء وإنماااا 
بتحو ل سااااور ا إلى أهم قاعدة لروسااااياي بل  جوز القو  إ  
الوجود العسااكري الروسااي برا  وبحرا  وجوا  في مناصق  ثيرة 
إسااااتراتيجية من سااااور ا بات نوعا  من اإلسااااتي ا ا وما هو 
أهم من ذلك أ  روساااااااااااايا تجعل أو لعلها حولت المسااااااااااااألة 
الساااااور ة إلى أنها ساااااتكو  اللااااارارة للحرب العالمية الثالثةي 
وهذا أل  األمر و ااااااااااااال إلى معادلة تقوم على أنه إذا فقد 
بوتين سااااااااور ا ال  عود  اااااااااحر شااااااااأ  دولي وإذا وا ااااااال 

الحربي لها فإنه بذلك سيحارب أمير ا من خال   إستي انه
اإلمساو بسور ا وإيرا  ورقة ال  ملك  يرها وسيغامر حتى 

 الرمق األخير في سبيل أال  ت ير من يد ها
ما نر د قوله إ  مقولة "الرو  قادمو " صارحت  مجرد 
تحليل وإفترا  ثم إنتهى األمر على نحو ما هو حا ااااااال 

ا  حاليا  لكن ألساااااااانة اللهر في في الملااااااااهد الهاد ء نساااااااابي
 إنتظار شرارة التحديا

في المقابل ترتساااااام في األفق معالم حالة متجددة لقدوم 
مساااااااتجد ومرحر بها وعلى هذا األساااااااا   مكن القو  مع 
بعض المع يات "الصااااااااااااينيو  قادمو "ا و نموذه لقدرتهم 
هناو تجربتهم في السااودا  على مد  تسااع وخمسااين ساانة 

ا  دو  مقابل وتحت مبدأ ماوتسااااي تونغ الذي أع وي سااااالح
"نحن ال نبيع السااااااااااالح  ما  رعل السااااااااااوفيات"ا وأمدوي في 
الوقااات نرساااااااااااااااااه بمئاااات األصبااااء وألوف الممتهنين العاله 
بالوخزا ول الما بحكم تجوالي في مناصق من الساااااااااااااااودا  
وتحديدا  في النصاااد الثاني من الساااتينات والنصاااد األو  

ات الصاينية التي تعالج باإلبرة من السابعيناتي رأيت العياد
وأمامها علاااااارات السااااااودانيين والسااااااودانيات  بارا  و ااااااغارا  
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ينتظرو  دورهم للعالهاا ومن دو  مقابل ب بيعة الحا ا 
وأل  ساامعة هذا العاله صيبة بدليل أ  األميرة دا انا  انت 
تخْاااااااااااااااع أحيانا  لمثل هذا العاله فإ   بار المساااااااااااااااؤولين 

 رواد العيادات الصينيةاالسودانيين  انوا من 
وحيا أ  الصاااااااااااين تبغي  اااااااااااداقة مع الخر ن وتر د 
إنتعاشاااا  في أساااواق دو  العالم الثالا لصاااناعاتها المعتدلة 
الثمن وتناساااااااار بالذات ال بقة الوساااااااا ى وما دونهاي فإنها 
بالنسااااااااااااااابة إلى التجربة الساااااااااااااااودانية ر زت على أ  يتعلم 

ء في النساااااااااايج الصااااااااااينيو  اللغة العربية وبذلك يدخل هؤال
المحلي وال  عود هنالك حذر منهم وحساااااااااااساااااااااايات تجاههم 
كما حدث في مصااااااار الحببة السااااااااداتية و ما  حدث ال  
في سور اي مع مالحظة أ  حساسية المصر ين عسكر ين 
ومدنيين  انت دائمة التداو  بينما جحيم الدور الروساااااااااااااااي 
الحربي يرجىء التعبير بالصاااوت العالي عن الحسااااسااايات 

كثر من التسااااااااااااااالت عن هذا الدور الذي تمارسااااااااااااه في و ا 
ساااااااااااااااور ا وتدفع بالبلد إلى أ   كو  أر  حرب تأكل ما 
تبق ى من األخْااااااااااااااار وتااااادمي ماااااا تبق ى من الناااااا  في 

 المجهو ا
الالفت لننتباي أ   ااااااااين الماضااااااااي بادئة العالقة مع 

كم  1959 انو  الثاني  /يناير  4السودا  يوم  في زمن حا
ترأسااهم  بيرهم إبراهيم عبودي تلتقي مع الصااين الجنراالت ي

المتسااودنة ورئيسااها الحالي شااي جينبينغ من حيا أساالوب 
التعاملي مع إضااااااااافة لم تكن متوقعة منه تمثلت في إعراء 
الساااااااااودا  من ديو  أثقلت الكاهل وو ااااااااالت حتى ما قبل 
ثالث سنوات إلى علرة مليارات دوالرا وهذا اإلعراء شمل 

األفر بية عندما إساااااااااتْاااااااااافت الصاااااااااين يوم  دوال  في القارة
المنتد  السااااااااابع حو   2018أيلو   /ساااااااابتمبر  3اإلثنين 

رئيس  53األفر قي الذي شااااااااارو فيه  –التعاو  الصاااااااايني 
 دولةا

بعااد ال  يباادو العااائااد من نرن الساااااااااااااااودا  مجز ااا  أل  
الصين ستْاعد اإلستثماري وسيتسع هامش التعاو  في 

لعمراني والزراعي ينلااااااااااااااان مجاااااالت رحبااااة من الت و ر ا
 الرئيس عمر البلير من أجل أ  يتوه بها سنوات حكمها

لنهتمام الصاايني بالسااودا  دوافع  ثيرة تجعل الرضااى 
عن التعاو  متبادال ا وأستحْر لهذي المناسبة  الما  سبق 
أ  قاله لي الرئيس الراحل جعرر نميري و عكس ضااااااااااااااايقا  

السااااااااااودانييني  منه بالسااااااااااوفيات ورهانهم على اللاااااااااايوعيين
وإرتياحا  إلى عدم تلااااااوف الصاااااين على الخر ن من دو  
العالم الثالا  ما حا  هؤالء مع الوال ات المتحدة التي لم 

تتجاوب مع صلر عبد النا اااااار في بناء السااااااد العالي فرد 
مْ را  بإبرام  رقة السالح التليكي بإ عاز من الكرملين 

ت إلى مصااااااااااااااار صبعا ي والتي  انت بوابة دخو  الساااااااااااااااوفيا
ع أقدامهم في مياي البحر المتوسااااااااااااااان  وتحقيق حلم وضاااااااااااااااس

 والبحر األحمرا
فري لقااااء معاااه عقااار ز اااارتيسن مثمرتيسن قاااام بهماااا إلى 
الصاااين ساااألتسه ما الذي حصااال عليه الساااودا  من الصاااين 
دوا  لكي تتم هااذي اإلشااااااااااااااااادة النوةيااة منكم بهااا قااا  "لم  عااِ

إلى تدر ر أصرالنا بلاايء إال  ونر ذويي من السااالح بال ثمن 
على االكروبات إلى زراعة األرز وشق ال رقات"ا لقد قا  
لي ماوتسي تونغ في ز ارتي األولى للصينا "إننا مهتمو  

ه تلابه بيننا وبينكم"ا  بالسودا  أل  هنالك أوجا
خال  ربع قر   ت قد نر  جياَل سودانيا  باتت الصينية 

ساارير   ما حا ربية لغته الثانية وأجياال   ااينية تتحدث الع
الااذي يت لع إلى أ   جيااا  وا   ي الصاااااااااااااااين لااد  لبنااا 
الصاااااينية بمثل العالقة الساااااودانية  –تكو  العالقة اللبنانية 

الروساايةا ومن  –الصااينية وليساات مثل العالقة السااور ة  –
يدري فالسااااودا  في تر يبته قر ر اللاااابه أ ْااااا  في بعض 

 خوا ه ومنها الد مقراصيةي بلبنا ا
 2018( تشرين األول) أكتوبر 4 -« الشرق األوسط»فة صحي

   

 "معاهدات صداقة" آيلة
 لإللغاء عاجاًل أم آجالً 

اإليرانية  –على ر م أنها ملغاة  و  العالقة األمير ية 
 ير مساااااااااااااااتقرة عمومااا  وعاادائيااة بين حين و خر منااذ إدارة 
الرئيس  التاااااساااااااااااااااع والثالثين جيمي  ااااارتر وحتى اإلدارة 

ة ورئيسااااااااااااها المترلت التغر دات والتصاااااااااااار حات التي الحالي
تؤذي العالقاتي فْاااااااااااال  عن أ  في صيات حروفها نكرانا  
للجميلي فإ  وز ر الخارجية األمير ية ما ك بومبيو أعلن 
دو  تمهيد لذلك ومن صرف واحد إلغاء "معاهدة الصااداقة" 
التي وق عتسها الوال ات المتحدة مع إيرا  اللااااااهانية في عهد 
الرئيس الرابع والثالثين دواياااات ايزنهاااااور الااااذي جاااااء إلى 
الرئاساااااااااااااااة مجل ال  بالنصااااااااااااااار فلم  عد تبعا  لذلك  حتاه إلى 
إنجازات ومكاسر من الغير مستعمال  زال ت اللسا  وأحيانا  
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زلزالت اللسا  على نحو ما تعيله بالدي وأمتنا مع الرئيس 
 عرب في  الخااامس واألربعين دونااالااد ترمااري الااذي إحترنااا

نا في صروحاته ونكرانه للجميل السااااااااااااااعودي  دمس أمري و ااااااااااااااا
بنوةيسها إنعال الصاااناعات العساااكر ة األمير ية من خال  
ملتر ات مليار ة وإنعال مكانتهوالرئيس ترمر  من خال  
القماة اإلساااااااااااااااالمياة العربياة التي إنعقادت تجااوباا  مع دعوة 
الملاااك سااااااااااااااالماااا  بن عباااد العز ز وليس من أجااال خااااصر 

رئيس ترمري الذي وظ د رونقها أساااوأ توظيس فلسااا ينيا  ال
 وخالف ذلكا

تعاقر على الرئاساااااااااااااة األمير ية تساااااااااااااعة بينهم أربعة  
بقيااات المعااااهااادة في دائرة التنرياااذ وكينياااديا جونساااااااااااااااو ا 
نيكسااااااااو ا فورد ا ثم ما لبا أ  إهتزت العالقة مع إحال  

م اللاااي وفلاال إدارة الرئيس  كس جيمي الثورة الخمينية محل حا
كارتر في ترو ض الخميني الذي لم  كتِد بإصالق شاااااعار 
"أمير ا اللاااااااي ا  األكبر" وإنما أها  المكانة التي للوال ات 
المتحاااااادة  اااااادولااااااة عظمى من خال  توجيااااااه بعض ثواري 
إلحتال  مبنى السااااااااااارارة األمير ية في صهرا  والتعامل مع 
َمن في داخلها من دبلوماساااااااااايين وموظرين  أساااااااااار  ثورةا 

ندما أجاز  ارتر لقوات خا اااااااااااااااة تنريذ عملية لتحر ر وع
هؤالء تبي ن أ  الخ ة  انت علاااااااوائية وإنتهت ببهدلة  ير 
مسااااابوقة للرعل العساااااكري األمير يي وإنصااااارف  ارتر من 
البياااات األبيض وقااااد أخرق في توظيس إنجااااازي "إتراااااقيااااة 
السااااالم" بين الرئيس أنور السااااادات ورئيس وزراء إساااارائيل 

 لتجديد واليته الرئاسية أربع سنوات أاخر ا مناحيم بيغن
ماااا يلرااات اإلنتبااااي أ  إيرا  التي أبرمااات إدارة الرئيس 
إيزنهااااور المعااااهااادة معهاااا توارت وباااالتاااالي فاااإ  المعااااهااادة 
بحكم الملغااااة ذلاااك أ  د مومتهاااا تت لااار إقرارا  باااذلاااك من 
النظااام الجاادياادا لكن ذلااك لم  حاادث وباااتاات المعاااهاادة في 

ي إذا جاز التلاااااابيهي إلى أ  حدثت فجأة حالة موت ساااااار ر 
 حوة إيرانية تمثلت في أ  حكومة الرئيس حسن روحاني 
تذ رت تلك المعاهدة المعقودة قبسل ثالث وساااااااااااااتين سااااااااااااانة 
ووضعت مسألة العقوبات اإلقتصاد ة التي فرضها الرئيس 

على حر ة تصدير أدو ة  2018أ ار  /مايو  8ترمر يوم 
ومنتجات زراةية إلى إيرا  أمام ومواد صبية ومواد  ذائية 

ت أعْاااااااااااااااااء المحكمااة إدارة  محكمااة العااد  الاادوليااة ليبااا ااِ
ل  الرئيس ترمر بأ  العقوبات على بعض الساااااااااااالع "تلااااااااااااكِ 

 "ا1955إنتهاكا  لمعاهدة الصداقة المبرمة عام 
هنا نجد الدبلوماساااااااااااااية األمير ية في شاااااااااااااخص وز رها 

ال  أ  بومبيو رد على السااااااااااال ة القْاااااااااااائية الدولية باإلع

تلاااااااار ن  /أكتوبر 3الوال ات المتحدة بدءا  من يوم األربعاء 
 ألغت "معاهدة الصداقة" مع إيرا ن 2018األو  

هكذا من دو  ساااااااابق إحاصة لل رف الثاني  ما تنص 
ع التوقيعيسن من  على ذلك المعاهدات عند توثيقها ووضاااااااااااااااس
جاااناار السااااااااااااااال ااة األعلى في الاادولتيسن المتعاااهاادتيسن على 

ني أنهاات الوال ااات المتحاادة معاااهاادة أبرمتسهااا مع النساااااااااااااااختيس 
الحليس فجاااء الخصااااااااااااااام الااذي هو النظااام اإليراني ينرض 
عنها الغبار و ساااااتعملها و جد في المحكمة الدولية مؤ دين 
شااااااااااااكوايي من دو  أ   عني ذلك تأييد جنوحه نحو التدخل 
في شاااااااااااؤو  الخر ن وبالذات الجيرا  فساااااااااااائر د ار األمة 

 للتلو ح بالورقة المذهبيةا حيا هنالك فر ة
نق ااااة الْاااااااااااااااعد في رد الرعاااال األمير ي على قرار 
المحكمة الدولية أنه إنرعالي ومحاولة إساااتدراو ما  ا  من 
ل قرار  المرتَر  التنباااااه إلياااااها ولو أ  اإللغااااااء جااااااء قباااااس
المحكمة لكا  ق ع ال ر ق على رضاااااااااااااااو  أمير ي ال بد 

 منه لقرار دوليا
رنا تماما  بما سااااااااابق أ  فعله  ما فعله الوز ر بومبيو يذ ِ 

الرئيس أنور السااااااادات بالمعاهدة التي أبرمها مْاااااا را  مع 
أ ار  /مايو 27اإلتحاد الساااااااااااااوفياتي مسااااااااااااااء يوم الخميس 

وألغاها من جانر واحدي جانبه شااااااااااااااخصاااااااااااااايا ي يوم  1971
بعاادمااا  اااناات مصااااااااااااااار  1976 ذار  /مااار  14األربعاااء 

األ ام مع نعيش هذي  الذي 1973خرجت بنصاااااااااااااار أكتوبر
إخواننا المصاااااااااار ين وهسج ِذ راي الخامسااااااااااة واألربعينا ومن 
ل إمالء ومنقو ااااااااااااااااة  ال بيعي عناادمااا تكو  المعاااهاادة ِفعااس
اإلقتنااااعي أو فلنقااال إ  ظروف إبرامهاااا  اااانااات على نحو 
عا عليهاااا  المثااال اللاااااااااااااااعبي "الياااد التي تحتااااجهاااا قبِ لهاااا وإدس

ا  بالكساااار" فإنها تصاااابح عرضااااة لنسااااتغناء عنهاا وما  
للمعاهدة التي صلبها اإلتحاد السوفياتي من السادات و ا  
تراب ضااااار ح الرئيس عبد النا ااااار لم  جد بعد أ  تاق ع 
لو أنها  انت وليدة اإلقتناع والمناقلاااااااة المساااااااتفيْاااااااة بين 
صرفيسن وليساات إمالئية من جانر وإرتْاااء الجانر الخر 
الااذي ينزف من وصااأة اإلحتال  اإلسااااااااااااااارائيلي ألجزاء من 

ل مردود المرور الدولي أ رضااااااه ولقناة السااااااو س التي  لااااااكِ 
فيها عوائد تسااااااااد الحاجات الْاااااااارور ة وتخرد من العجز 

 الدائم في الميزانيةا
كانت للرئيس الساااااااااااااااادات أسااااااااااااااابابه الوجيهة في إلغاء 

من أ اااااااااااااااال  11المعاااهاادة من صرف واحااد خالفااا  للمااادة 
ماااادة  والتي تحااادد مرعو  المعااااهااادة بخمس  12موادهاااا و

"وإذا لم يعلن أحد الطرفْين المتعاقدْين قبل لاااااااااارة ساااااااااانة ع
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ســـــــــنة من إنتهاء الفترة المذكورة عن رغبته في إنهاء 
مفعول المعاهدة فإن مفعول المعاهدة ســــــــيســــــــري لمدة 
خمس ســـــــــنوات ُأخرىو وهكذا إلى أن يعلن أحد الطرفْين 
المتعاقدْين قبل عام من إنتهاء مفعول الخمس ســــــــنوات 

 ابإيقاف مفعولها" عن نيته تحريرياً 
لم تثمر اللاا ارة السااوفياتية في  اايا ة بنود المعاهدة 
ظناااا  من الكرملين أ  ال رف الخر لن  كو  قاااادرا  على 
إلغااااائهاااااا باااال إ  الااااذين  ااااااااااااااااااا وا ترااااادوا  لمااااة اإللغاااااء 

"إ قاف مرعولها" وفي إعتقادهم أ  ليس من  بوإسااااااااااتبدلوها 
س أنور حق ال رف المتعااااااااقاااااااد الخري وهو هناااااااا الرئي

الساااااااااااادات خليرة عبد النا اااااااااااري إساااااااااااتعما   لمة اإللغاء 
المحر م في نظرهم إساااااتعمالها من جانر دولة محتاجة إلى 
دولة تلبي الحاجةاا ساااااااااااااااالحا   ا  في تقدير الساااااااااااااااادات 
وجنراالتااه أنااه ال  ري بااالحاااجااة إلى خو  معر ااة تحر ر 
األر  المصااااااااار ة المحتلةا ولكن الرئيس الساااااااااادات ومن 

ل إساا التي خاضااها بمساااندة  1973أكتوبر  6باغ حرب أجس
عربية وإسااتبسااا  عسااكري مصااريي إرتأ  تحييد السااوفيات 
قدر اإلمكا  بحيا ال  احسااار النصااار لوجودهم العساااكري 
بْااع مئات من المسااتلااار ن والخبراء وال بالتالي للمعاهدة 
التي أبرمهاااا برعااال اإلضااااااااااااااا رار مع نيكوالي بود ورنيي 

والمسااااتلااااار ن مسااااتعمال   لمة "إنهاء" فأنهى مهمة الخبراء 
بد  "إنتهاء" ثم إنتظر بْااااااااااع ساااااااااانوات لترميم العالقة مع 
"الترو كا" بر جنيسي  وسااااااايغيني بود ورني واإلنرتاح على 
الوال ات المتحدة والتحْااااااااير للسااااااااالم مع إساااااااارائيل وألغى 

 27المعاهدة التي لم تكمل سااااااااااااو  ثلا المدة وأابرمت يوم 
  ا1976 ذار  /مار  14لغيت يوم وأا  1971أ ار  /مايو 

والررق بين الااذي فعلااه وز ر الخااارجيااة األمير يااة ومااا 
فعله الرئيس السادات مدعاة للتأملا السادات وأد المعاهدة 
مع السااااااااااوفيات و انت ما زالت تحبوا وبومبيو أعلن إلغاء 

مثل ورقة داهمها اإل ااااااررار  وباتت عمليا  معاهدة شاااااااخت 
لراتا ولوال المحكمة الدوليةي التي في ملد تراكمت فوقه م

إ  هي أرادت فإنها تنصاااااااااااااااد حتى إذا  ا  الموقِ ع على 
المعاااااهاااادة رئيس دولااااة عظمىي لمااااا  ااااا  للمعاااااهاااادة أ  
تلغىااا ربما من أجل ترعيلها مع نظام إيراني  اااااااااااااااديق 

  خلد النظام الحاليا
خال اااااااااة القو  إننا أمام معاهدات ظاهرها " اااااااااداقة" 

إحكااام الببْااااااااااااااااة القو ااة على الكتد  ولكن المخري منهااا
ل  المثقل بالهموم والملااااااااااااااااكل التي تولِ د أزماتا وإلنها ِفعس
إمالء من صرف ذي شااااااااااأ  على صرف  عانيي فإ  توقيع 

وال قوة وال مجا   ال حو ال رف الثاني  كو  توقيع الذي 
لغير ذلااكا ومن ال بيعي أ  تكو  هااذي المعاااهاادات  يلااة 

 قتْيات تستوجر ذلكالنلغاء  ل صرف يلغي لم
ااا وللحديا ببية عن معاهدات  اااااااااداقة ذبالت وحا  

 إلغااهاا
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ر عليه أن يعمِّر  م ن يدمِّ

عمال  بالمعادلة الموضااوةية فإ  َمن قام بالتدمير عليه 
يس واجر التعميرا أما أ  يدعو الذي دمر ونعني به الرئ

أكتوبر الجاااري المجتمع  11 فالد مير بوتين يوم الخميس
الدولي إلى ملااااااااااااااار ته إعادة إعمار سااااااااااااااور ا فإ  في هذي 

 الدعوة البدعة ما يثير اإلستغرابا
على مد  ثالث سااااااانوات إساااااااتقر اإلساااااااتي ا  الحربي 
الروساااااااي في ساااااااور ا المساااااااتند إلى إتراقيات متسااااااارعة بين 

ار األساااااااد والرئيس بوت ين وتساااااااتند إلى معاهدة الرئيس بلااااااا 
أبرمها الرئيس حافظ األسااااااد الذي  ا  اللااااااأ  اللبناني بلغ 
حدا  لم  عد موضاااااااااااع إرتياح الوال ات المتحدة ودو  أوروبا 

تلاااار ن األو   /أكتوبر 8فرأ  إ  إبرامه هذي المعاهدة يوم 
ل عنصر حما ة لسور ا و  1980 "لبنانه" في الوقت  ل لكِ 

امه هذي المعاهدة  ساااادي البيادة نرسااااهي فْااااال  عن أنه بإبر 
الساااااااااوفياتية خدمة معنو ة  ونها ما زالت تعيش في جانر 

اللكمة المعنو ة من  –من همومها وإهتماماتها الصااااااااااااااادمة 
جانر الرئيس أنور السااااااااااادات الذي لم  كتِد بإنهاء مهمة 
الخبراء والمسااااااتلااااااار ن العسااااااكر ين السااااااوفيات بخ وة من 

وإنما  1972تموز  /يوليو  81جانبه إتخذها يوم الثالثاء 
بااااإلغاااااء  1976 ذار  /مااااار   14أتبعهااااا بعااااد ذلااااك يوم 

المعاهدة التي أبرموي إ اها والترو كاا بر جنيسا  وسيغينا 
بود ورني  بدافع عدم اإلصمئنا  إلى أنه سيصو  العالقة 
معهم على نحو ما  اااااااااااانها الرئيس عبد النا ااااااااااارا وعند 

مع  و بة من إساااااااااااااتحْاااااااااااااار ذلك اليوم الذي عا لاااااااااااااتا 
الصاااااااااحافيين المصااااااااار ين والمراسااااااااالين األجانر سااااااااااعاته 
ثال أمامي الوجه المتجهم للساااادات وهو  ْاااع  المْااانية  مس

أ ار توقيعه تجاوبا  مع إ ااااااااااااااارار  /مايو  27يوم الخميس 
بود ورني على أ  ال  عود إلى موسكو إال  وتوقيع الرئيس 



422 

 

 السادات على المعاهدةا
 ة فإ  الرئيس حافظ األساااااااااااااااد وإلى هذي الخدمة المعنو 

 19وجد في ضااااوء تداةيات ز ارة السااااادات إلى القد  يوم
 /ساابتمبر  17ثم إبرامه يوم  1977تلاار ن الثاني  /نوفمبر
"معاهدة  امر د ريد" مع إسااااااااااااااارائيل برعا ة  1978أيلو  

 –الرئيس جيمي  ارتر وبدء نْااااااااوه وجهة النظر العربية 
اللبنانية تنحساااااااااار  الدولية بْاااااااااارورة إ جاد تسااااااااااو ة للحرب

بمقتْاها الهيمنة السور ة على لبنا ي أنه في أشد الحاجة 
إلى رافعة  ااااااااااااااالبة للوضاااااااااااااااع الساااااااااااااااوري المحتمل حدوث 
تصااادعات فيهي وليس في الملاااهد الدولي َمن  كو  الساااند 
والرافعة ساااااااو  اإلتحاد الساااااااوفياتي فقصاااااااد موساااااااكو صالبا  

سااااااااااااااك التعاهد و انت التلبية ساااااااااااااار عةا فري هذي الحا   ام
اإلتحاد السوفياتي بالدولتيسن الرقميسن الصعبيسن في المعادلة 

الدولية وهما ساااااااااااااااور ا التي أبرم الرئيس حافظ  –اإلقليمية 
األساااد معاهدة معه متأخرا  ثماني سااانوات عن العراق الذي 
امي بتوقيع الرئيس أحمد حسااااااااان البكر  أبرم نظامه الصاااااااااد 

ووقائية معاهدة خجولة  1972نيساااااااااااااااا   /أبر ل  19يوم 
وببنود مختلرااة عن تلااك التي تْااااااااااااااامنتسهااا المعاااهاادة التي 

عسااكر ة سااياسااية  –أبرمها حافظ األسااد و انت إقتصاااد ة 
 –بااإمتيااازا و مااا أ  التلاااااااااااااااقق في العالقااة الساااااااااااااااااداتيااة 

الساااااااوفياتية  ا  نق ة تحريز مارساااااااها حافظ األسااااااادي فإ  
ام حسااااين من دو  مردود بحجم  األمر نرسااااه مارسااااه  ااااد 

لها المأمو   نيس
ما يلرت اإلنتباي عند المقارنة بين المعاهدة المصاااااااااااار ة 

الساااااوفياتيةي المرارقات  –الساااااوفياتية ونظيرتها الساااااور ة  –
 التية والتي هي ذات معنىا

كاااانااات المعااااهااادة التي أبرمهاااا الساااااااااااااااااادات مع ثاااالاااا 
ماااادة وتم التوقيع عليهاااا في  12الترو كااااوبود ورني  من 
 ورني ومساااايرة إضااا رار ة من القاهرة وبإساااتعجا  من بود

 15الساااااااوفياتية من  –السااااااااداتي فيما المعاهدة الساااااااور ة 
مادة أبرمها حافظ األساااد في موساااكو  ونه المْااا ر إليها 
والمساااااااتعجل إبرامها لظروف أوردناها في سااااااا ور ساااااااابقة 
ل ذلك زار موساااااااااااكو  اااااااااااد قا  وعاد منها معاهدا ا  ومن أجس

وفياتية تْاااااااامنت الساااااااا –وإلى ذلك إ  المعاهدة األسااااااااد ة 
موقرا  من الصااهيونية بإعتبارها "إسااتعمارا  جديدا  وعنصاار ا " 
 ستوجر من ال رفيسن السوري والسوفياتي "النْا  ضدها 

 –والوقوف إلى جانر اإلساااااااااااااااتقال  الوصني"ا وهذي الرقرة 
السوفياتيةا  ما  –الموقد لم تتْمنها المعاهدة الساداتية 

يد بر جنيس أنها نافذة تْاااامنت معاهدة حافظ األسااااد وليون

المرعو  لماادة علااااااااااااااار ن عااامااا ي فيمااا معاااهاادة السااااااااااااااااادات 
ساااانةا أما الررق في اإلبالغ  15وبود ورني تقتصاااار على 

المسااااااابق عن الرغبة في إ قافها فإنه قبسل ساااااااتة أشاااااااهر في 
 –الساااااااااوفياتية فيما هو سااااااااانة في المصااااااااار ة  –الساااااااااور ة 

إلصباق الساااااااوفياتيةا وواضاااااااح من ذلك أ  الكرملين يهمه ا
ما إساااااااااات اع إلى ذلك ساااااااااابيال  على القرار المصااااااااااري في 
مرحلة إنتقالية تعيلاااها مصااار و راها الساااوفيات على درجة 
من اإلرتباكات نتيجة اإلساااااااااااااااتعداد العساااااااااااااااكري من جانر 

وخلن  1967يونيو  5مصاااار الساااااداتية لمحو  ثار هز مة 
 األوراق الذي بدأي السادات لتنبية اإلرث النا ريا

 أ  حافظ األساااااااد ليس فقن وضاااااااع توقيعه و بقى مهما  
على المعاهدة إلى جانر الرجل األو  بر جنيس وإنما أ  
ع المعاهدة  يتم تبادا  وثائق اإلبرام في دملق وعندها توضا

 موضع التنريذا
المعااااهااادة التي أبرمهاااا حاااافظ األساااااااااااااااااد عززت بعض 
اللااايء شاااأنه إال أنها في موضاااوع الصاااراع مع إسااارائيل لم 

ا  من واقع الحا ا وإذا جاز القو  فإ  معاهدة تغيِ ر شااااااااااااااايئ
األساااااااااااااااد األب أفرزت اإلتراق األكثر خ ورة والذي تراداي 
األب ووجد اإلبن نرسااااااه مكب ال  بها وعندما نتأمل في الذي 
ار األسااااااااااااااد  أرادي الرئيس فالد مير بوتين من الرئيس بلاااااااااااااا 
مقابل مساندة نظامه ودرء خ ر اإلسقاط عنهي و يس هو 

ل الروقي من جانر بوتين الذي لم  كلد نرسااااااااه مرة التعام
ز ارة دملااااق ولو لبْااااع ساااااعاتي نصاااال إلى حبيقة بالغة 
المرارة وهي أ  اإلتراااقيااات التي تماات بااالتاادره مع إنخراط 
روسااايا البوتينية حربيا  في األزمة الساااور ةي جعلت ما أرادي 
األساااااااااااد األب تعاونا  محساااااااااااوبا  بدقة ومظلة دولية ترادس عن 

امه بعض اللاااااااااايء أذ  الالعبين والمتالعبين الدوليين نظ
في ساااااااااحات المن قة العربيةي نوعا  من أنواع اإلسااااااااتي ا  
الحربي الروسااي برا  وبحرا  وجوا ا و كري على ساابيل المثا  
القاااعاادة الجو ااة للرو  في حميميم والقاااعاادة البحر ااة في 
صرصو  إلى جانر شروط التعامل مع العسكر ين الرو  

حتهم و لياتهم فْااااااااااال  عن الحصااااااااااانة لهم "ال  حق وأساااااااااال
للجمهور ااة العربيااة الساااااااااااااااور ااة التقاادم بااأي صلبااات لنتحاااد 
الروسااااااااااااي ومجموعة ال يرا  الروسااااااااااااي وموظفيهي  ما ال 
 حق لها رفسع أي دعو  متعلقة بنلاااااااااااااط مجموعة ال يرا  
الروسااااااااااي وموظفيه"ا وإلى ذلك "تتحمل الجمهور ة العربية 

ة عن تساااااو ة جميع الم البات التي قد الساااااور ة المساااااؤولي
ت ااالاار بهااا أصراف ثااالثااة نتيجااة لألضااااااااااااااارار الناااجمااة عن 
أنلاااا ة مجموعة ال يرا  الروسااااي وموظفيه"ا ومعنى ذلك 
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أ  ال يار الروسااااااااااااي منزي عن المقاضاااااااااااااة وهذا حق  ير 
جدير بَمن يلقي  وار   تدمر البنيا  وتقتل اإلنسا  وهذا 

سااااي الذي نجح في التمدد كا  وما زا  دور الصااااديق الرو 
يومااا  بعااد  خر ومااا زا  في إنتظااار قوننااة أحقيتااه بااالورقااة 
السور ة  املة خصو ا  أ  اإلتراق المبرم في شأ  الدور 
الحربي الروساااااااااااي هو ألجل  ير مسااااااااااامىي أي بما معناي 
يبقى ساااااااااري المرعو  إلى أ   قْااااااااي هللا أمرا   ا  مرعوال  

ر ا ما جر  قبل كأ  نسااااااااامع ذات يوم بأنه حدث في ساااااااااو 
ستة وأربعين عاما  في مصر من حيا إنهاء مهمة الخبراء 
والمستلار ن العسكر ين السوفيات وإلغاء معاهدة "الصداقة 
والتعاااو "ي وعلى نحو مااا سااااااااااااااابق أ  فعلااه الزةيم الوفاادي 
مصااااااااااااااا رى النحااا  الااذي وقد في البرلمااا  وبياادي ورقااة 

ا أنا وق عتها مخاصبا  النوابا ها هي المعاهدة مع اإلنكليز
وأنااااا ألغيهاااااا فهااااذي اإلتراااااقيااااات والمعاااااهاااادات تماااات برعاااال 
ل ذلاااك فاااإنهاااا  يلاااة  اإلضااااااااااااااا رار وليس اإلقتنااااع ومن أجاااس
لنلغااااااءا وأماااااا بااااادعاااااة الرئيس بوتين المتمثلاااااة بم اااااالباااااة 
المجتمع الدولي الملاااااااار ة في إعادة إعمار ساااااااور اي فإنها 

أ   عمِ ر مدعاة للتساااااااااااا ا أليس َمن يدمِ ر هو الذي عليه 
تكريرا  عن ذنوب ظاهرها نجدة  ديق وباصنها اإلستي ا  
في تربة عصاااااااااية على الباحثين عن أمجاد على حسااااااااااب 

 ملسي الخر ن؟
ااا وللحااديااا ببيااة عن باادعااة معاااهاادات الصااااااااااااااااداقااة 
والتعاو  التي مللها دائما  إلى إلغاءي ألنها في محتواها ال 

عرين أو  ااااااااداقة وال تعاو  وإنما إسااااااااتقواء على مسااااااااتْاااااااا
 مأزومينا
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 وداعًا للفوقية... 
 "الشراكات اإلستراتيجية" لالبقاء 

تأتي ز ارة الرئيس عبد الرتاح السيسي إلى روسيا التي 
تلااااااااااااااار ن األو  الجاااري  /أكتوبر 16قااام بهااا يوم الثالثاااء 

في العالقات ووضااااااعت والتي صوت  اااااارحة من اإلرتباو 
خارصة صر ق لعالقة قائمة على "اللااااااراكة اإلسااااااتراتيجية"ي 

أكتوبر  6متزامنة مع الذ ر  الخامسااااااااااااااة واألربعين لحرب 

التي خاضاااااااااااها الجيش المصاااااااااااري الذي أاعيد بنااي  1973
خير إعداد وإقتر  اإلعداد بحماساااااااااااااااة وصنية هدفها الثأر 

مكنا  لوال ا و ا  ذلك م1967يونيو  5الحاسااااااام من هز مة 
ثغرة "الدفر سااااوار" التي إفتعل  اااايغتها ثعلر الدبلوماسااااية 
األمير ية هنري  يسااااااااااااااينجر بغر  إعتماد معادلة ميزانية 
تقوم علىا  رة ال  أخذ النصاااااااار المصااااااااري مدايي و رة ال 
تخره إسااااااااااارائيل بهز مة  املةا ال ساااااااااااامح هللا  يساااااااااااينجر 

 وسائر ثعالر الدبلوماسية األمير يةا
من للز ارة يرضاااااااااي بعض اللااااااااايء ملااااااااااعر وهذا التزا

المؤساااااااااساااااااااة العساااااااااكر ة الروساااااااااية التي هي إمتداد للزمن 
العسااااااااكري السااااااااوفياتيي وذلك على أسااااااااا  أنه بالسااااااااالح 

 1973أكتوبر  6الساااااااااوفياتي حقق الجيش المصاااااااااري يوم 
النصااااااااااار الذي إفتتحه قائد الساااااااااااالح الجوي زمنذاو اللواء 

وم زلز  حساااااااااااااااني مبارو من خال  مئتي صائرة قامت بهج
اإلسااااااارائيليين حكومة وجيلاااااااا  وشاااااااعبا  ثم إقتحمت "النخوة" 
األمير ية الميدا  السااياسااي و ا  الذي أشاارنا إليها وتلاااء 
الظروف اإلسااااتثنائية القْااااائية أ  اإلشااااادات في إحترالية 
ر  الذ ر  الخامساااااة واألربعين للنصااااار المبين لم تلااااامل ِذ س

رئيسوالراحل  الرئيس الساااااابق حساااااني مبارو الذي  افأي ال
السادات لمجرد أ  بلغه نجاح الْربة الجو ة بتعيينه نائبا  
لرئيس الجمهور ااةي وإقتصااااااااااااااارت ال قو  اإلحتراااليااة على 
ع أكاليل الورد على قبريس الرئيساااااااايسن أنور السااااااااادات  وضااااااااس

 وجما  عبد النا را
كا  ال بد من مناقلاااااااااااااااة في العمق  ي تأخذ العالقة 

حو "اللاااراكة اإلساااتراتيجية" الروساااية ال ر ق ن –المصااار ة 
التي وضاااع الرئيساااا  السااايساااي وبوتين أسااااسااااتها وشاااملت 
على نحو العبارة المصاااار ة في الزمن النا ااااري في شااااأ  
العالقة مع موسااااااااااكو "من اإلبرة للصااااااااااارو "ا ومن الجائز 
اإلفترا  أ  مناقلاااااااات  ااااااايغة اللاااااااراكة أزالت رواسااااااار 

خاااذهماااا العتااار الروساااااااااااااااي الموروث والمتعلق بخ وتيسن إت
لتا في نظر المؤسااااااسااااااة العسااااااكر ة  الرئيس السااااااادات وشااااااك 
السوفياتية ما إعتابر إهانة معنو ة بالغة القساوة وهما "إنهاء 

 /يوليو 17مهمة الخبراء والمسااااااااتلااااااااار ن السااااااااوفيات" يوم 
من جانر واحد خال من التلاااااااااااوري ثم إلغاء  1972تموز 

س "معاهدة الصاااااااااااداقة والتعاو " التي أبرمها عْاااااااااااو مجل
أ ار  /مايو  27السااااوفيات األعلى نيكوالي بود ورني يوم 

وِمن قبسل أ   سااااااااتكمل خليرة عبد النا اااااااار ترتير  1971
كسمه وفيما تداةيات اإلحتال  اإلساااااااارائيلي ما زالت  أوراق حا
جاثمة على الصااااااااااااااادر المصاااااااااااااااريا وجاءت ز ارة الرئيس 
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السااااااااااايساااااااااااي لتز ل بقا ا هذا اإلحتقا  ولتؤ د أ  "شاااااااااااراكة 
جية" بين مصاااااااااار وروساااااااااايا تغني عن المعاهدات إسااااااااااتراتي

كمةبالنصاااااوص التي مهما  الصااااايا ة ال تصااااامد   انت ماحس
بدليل هذا الذي حدث للمعاهدة التي حملت توقيع  ل من 

 السادات وبود ورنيا 
وإلى ذلك إ  اللااااااااراكة اإلسااااااااتراتيجية تؤ د إسااااااااتقاللية 
ال رف األضااعد وهو هنا مصاارا ولو أ  الكرملين إعتمد 

سااااااااادات مبدأ "اللااااااااراكة اإلسااااااااتراتيجية" بد  المعاهدة مع ال
التي تترو إن باااعااا  باااإلساااااااااااااااتْاااااااااااااااعااافي لكااا  اإلختراق 
األمير ي للموقد المصاااااااااااري عسااااااااااايرا  إلى حد ال تنرع في 
تذليل عبباته أحابيل الدبلوماسية الكيسينجر ة وديبلوماسية 
أسااااااااالفه وبالذات جو  فوسااااااااتر داال  الذي لو  ا  على 

ر أحالم الكرملين في درجة من الحصااااااا فة إلساااااات اع حجس
أ   كو  لاااه موصىء قااادم ثاااابتاااة في العاااالم العربيي أل  
حْوري اللكلي من خال  األحزاب الليوةية ال  اسمن وال 
ني من ت ل عه نحو الحْااااااااور القوي والمؤثر سااااااااياساااااااايا    غس
وعساااااااااااااااكر ااااااا  من خال  أنظمااااااةا وهنااااااا  جوز القو  إ  

بلوماسااااااااااية داال ي لم تقرأ الدبلوماسااااااااااية األمير ية تلكاا د
اللاااخصاااية الثور ة المصااار ة الجديدة المتمثلة في مجموعة 

" وبالذات شاااااخصاااااية الوجه 1952يوليو  23ضاااااباط "ثورة 
ذو المؤشااااااااارات البياد ة جما  عبد النا اااااااااري ذلك أ  هذا 

 23الْااااااااابن الذي بات خال  ساااااااانتيسن القائد الرعلي لثورة 
يي بل ليس مبالغة يوليو أبعد ما  كو  عن الركر المار ساااا

القو  إنه  ا ي شأنه شأ  أكثر ة ضباط الثورةي يت لع إلى 
عالقة وثيقة بالوال ات المتحدة إعجابا  منه بتجربة الرئيس 
إيزنهاور الذي هو مثله جاء إلى الحاكم على بساط سنوات 
شقاء التدر ر والقتا  في المعارو الظالمةا ولو أ  داال  

عبااد النااا اااااااااااااااري أي أنااه بااالعالقااة قرأ جياادا  مااا يرمي إليااه 
المتينة مع الوال ات المتحدة األمير ية  خرد من ضاااااااغوط 
ما تبق ى من وصأة اإلحتال  البر  اني لمصااااري بعدما  ا  
الزةيم الوفدي المرموق مصاااااا رى النحا  وضااااااع  بإلغاء 
المعاهدة مع الحكومة البر  انية الحجر األسااااا  لتصاااافية 

قرأ جيدا  مبتغى عبد النا اااااار تلك الوصأةااا إ  داال  لو 
وتجاوب مع م البه التنمو ة الملحة والتي أهمها المساهمة 
في تمو ل ملاااااااااااروع إنلااااااااااااء ساااااااااااد أساااااااااااوا  لما  ا  للقدم 
الساااااااااااوفياتية أ  ت أ األر  المصااااااااااار ة ثم تت ور األمور 

 –أكثر فأكثر إلى درجة أ  مصااااااااااااااار باتت العمق العربي 
 انت الوصأة األاولى األفر قي لنتحاد السوفياتيا أما  يس 

للقاادم فمن خال  إبرام عبااد النااا ااااااااااااااار إتراااقااا  مع اإلتحاااد 

الساااااااااااااااوفياتي لتزو دي بالساااااااااااااااالح وجاءت التلبية على وجه 
" اااارقة السااااالح التلاااايكي" التي أابرمت  بالساااارعة وعاِرفت 

وببيمة ربع مليار دوالروأي  1955أيلو   /سبتمبر 27يوم 
ليار ا  ساااااااااااخيا  حصااااااااااال ما  عاد  في الزمن الترامبي رقما  م

عليه ترامر من  ديق حليس  ا  أكثر مبدئية منه ا أما 
لماذا ليس من موسااااااااكو مباشاااااااارة  أتي السااااااااالحي فخلااااااااية 
الساااااوفيات من مساااااارات التوجه النا اااااري وبحيا إذا  ا  
عبد النا ر سيستعمل الصرقة  مجرد وسيلة ضغن عابرة 

كرملين وفقن ردا  على عدم تمو ل عملية بناء السااادي فإ  ال
يتصاااارف إزاء ذلك بما  جعله َ  ِمئن فإما يوا اااال التعاو  
العساااااااااكري مع مصااااااااار وإما  ق عا وهو بعدما إختبر نوا ا 
عبد النا ااااااااااااااار قرر ومن دو  الحاجة إلى معاهدة إعتبار 
مصاااااااااااار ورقته ذات العائد المجزي في لعبة المقا ْااااااااااااات 
الدوليةا ولقد جنى الكثير من هذي الورقة التي ما لبا أ  

صاااااااار ف السااااااااادات مع "الترو كا"ا بر جنيسا  وساااااااايغينا ت
بورد ونيي ب ر قة ما  ختصري القو  اللعبي "بال ها وإشرب 
ماءها" حيا أنه وفي غياب عدم اإللتزام الساااااااااااااوفياتي من 
جهة إلى جانر عدم صمأنينة الكرملين إلى ما  ْااااااااااااااامري 
الساااااااااادات إزاء العالقة معهم وإنزعاجه أشاااااااااد اإلنزعاه من 

م على إبرام المعاهدة معه بينما هم لم يبرموها مع إ اااااراره
عبد النا اااااري ألغاها على صر قة إلغاء مصااااا رى النحا  
ر من أ   المعاااااهاااادة مع اإلنكليزي مع مالحظااااة أنااااه بقاااادس
اساااااي قوبل بترحير شاااااعبي ملحو  فإ  الحذسر  اإللغاء النح 
الثوري النا اااااااري من النحا  بقي على نحو بدايته نتيجة 

الصااااايغة قاله النحا  الذي  ا  في إجازة في  تعبير فوقي
يوليو للتلااااااااااااور معه  23أوروبا وإساااااااااااتدعاي ضاااااااااااباط ثورة 

إعجابا   منهم  ما ساااااااائر اللاااااااعر المصاااااااري بإقدامه على 
 /أ ساااااااا س  26إلغاء المعاهدة التي ساااااااابق أ  وق عها يوم 

مع وز ر الخااارجيااة البر  ااانيااة أن وني إيااد ا  1936 ب 
يت لع إلى أ   كو  مصااااااااا رى بل إ  عبد النا ااااااااار  ا  

النحاااا  أو  مااادني يترأ  الحكوماااة في العهاااد الجمهوري 
الثوري وبذلك تكسااااااااااااااار الثورة إلترافا  من جانر الجمهور 

أبرز نقااااط برناااامجهاااا  معر اااة إحاااد الوفااادي العر ض في 
الوصني وتأميم قناة السو س  فْال  عن مسحة تقدمية في 

نحا  قاله مخاصبا  را تها لكن التعبير الروقي من جانر ال
اللواء محمد نجير بحْاااااااااااور ببية أعْااااااااااااء مجلس قيادة 
الثورة "بقى إنت قائد ساااااااااااااااتين ألد وأي عدد أفراد الجيش 

أي عدد ساااااااااااكا  ومليو  المصاااااااااااري  وأنا قائد تمنتعلااااااااااار 
مصاااااااار " أزعج الْااااااااباط الثور ينا ثم زاد الحذر منه ألنه 
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اتهم إقترح خال  اللقاء عودة عبد النا اااااااااار ورفاقه إلى ثكن
وإعتماد نصاااااااوص الدساااااااتور وإجراء اإلنتخابات البرلمانيةا 
م  ومن ال بيعي أ  ينتهي اللقاااء إلى أ  الرعاال الثوري تقااد 

اسيةا  على الحنكة النح 
وبااااالعودة إلى مااااا باااادأناااااي نر  أ  حببااااة "اللاااااااااااااااراكااااة 
اإلسااااتراتيجية" بين مصاااار الساااايسااااي وروساااايا البوتينية  ير 

 –معاااااهاااادة المصااااااااااااااار ااااة الحااااا  مع ال للتهاااااوي  مااااا يلااااة 
لها المعاهدة المصااااااار ة  البر  انيةي و ما  –الساااااااوفياتية وقبس
 8والسااااااااااااوفياتية  –المتوقع حصااااااااااااوله للمعاهدة السااااااااااااور ة 

 –  والمعاااااهاااادة العراقيااااة 1980تلااااااااااااااار ن األو   /أكتوبر
  وحتى للمعاهدة 1972نيسااااااااااااااا   /أبر ل 9والسااااااااااااااوفياتية 

ري ظل  ا ف1992أ ار /مايو  22والساااااااااااااااور ة  –اللبنانية 
"اللااااراكة اإلسااااتراتيجية" يتباد  أهل القمة التزاور والتلاااااور 
من دو  أي فوقية بحيا أ  الساااااااااااااوفياتي  ما يازار يزورا 
حدث ذلك مع مصااااار عبد النا ااااار التي زارها خروشاااااوف 

لتدشاااااااااااااااين المرحلة األاولى من الساااااااااااااااد  1964مايو  9يوم 
ر العالي وبعد ذلك زارها  وسااااايغين إنما معز ا  بعبد النا ااااا

ثم بود ورني متعاهدا  مع السااااااااااااااداتا أما بر جنيس فدائما  
يؤتى إليه  ما  ا  حا  الرئيس حافظ األساااااااااااااااد مع رئيس 
ام  لبنا  و ما حا  الكرملين السااااااااااوفياتي مع الرئيس  ااااااااااد 
حساااااينا وعندما سااااايراد بوتين الز ارة للرئيس السااااايساااااي في 
مصااااااااار و صااااااااابح التزاور ز ارة مقابل ز ارة ساااااااااتتأكد أهمية 

القة على قاعدة اللااااراكةا وفي هذي الحا  ربما ال تعود الع
السااااياسااااة األمير ية تعتبر نرسااااها أنها ال بدائل عنهاا ذلك 
أ   يرها متأهر وجه ز نرسه ومن دو  اإلنلغا  بالتغر د 
الذي فيه الكثير من البلبلة في أ اااااو  التعامل فيما بالبل 

 بوتين وحتى إشعار  خر تغرد شراكات إستراتيجيةا
 2018أكتوبر )تشرين األول(  21 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 أنياب الخليفة.. وأنامل الجنرال
بالز ارة التي قام بها الرئيس عبد الرتاح الساااااايسااااااي إلى 

بدأت  2018تلر ن األو   /أكتوبر 16روسيا يوم الثالثاء 
الروسااااااااية وصاو ت  –حببة جديدة من العالقات المصاااااااار ة 

وظة الصااارحة األخيرة من حقبتيسنا حببة بذلك وبنسااابة ملح
الساااااااااااااااوفياتية ثم حببة العالقات  –العالقات النا ااااااااااااااار ة 

 –الساااااوفياتيةي لتبدأ حببة العالقات السااااايساااااية  -السااااااداتية
البوتينيةا في األاولى النا اااااااار ة تأساااااااايس وإزدهار وتعامال 
خال من الروقيةا وفي الثانية السااااااااااااااااداتية تأز م و ثير من 

إلى أ  الرئيس السااااااااااااادات أ اااااااااااااب الزعامة العتر إنتهى 
بر جنيسا  وسااايغينا بود ورني  بساااهميسن حاديسن والمثلثة 

كا  لهما األثر البالغ األهمية على الصااااااااعيد المعنويا بل 
 جوز القو  إ  الساااااااااااااااادات أحدث جرا حا  أدبية عميقة في 
بنيا  المهابة السااااااااوفياتيةي ذلك أ  العنصاااااااار األساااااااااسااااااااي 

ابتها وثقة العامة في ما تمارساااااااااااااه للسااااااااااااال ة هو مقدار مه
الخا اااااااااااة من أعما  وتتخذي من خ وات أو قراراتا ولقد 
منيت مهابة الكرملين من أنياب الخليرةوالسااااااااااادات  بأفدح 
إسااااتهانة تصااااير قيادة وساااال ة ذات حْااااور في الصااااد 

 األو  للكبارا
كا  السهم األو  هو إنهاء مهمة المستلار ن والخبراء 

لمصاااريي أتسبعه بالساااهم األكثر حدة الساااوفيات في الجيش ا
التي  ا  الرئيس  «معاهدة الصااااااداقة والتعاو  »وهو إلغاء 

الساااااااااادات وق ع على وثائقها في القاهرة مع الزائر المبا ت 
 نيكوالي بود ورنيا

كسم حسااااااااااني مبارو حدثت إنرراجات   خال  ساااااااااانوات حا
ل ما إنق ع وترميم ما وقعي بدأت  وخ وات بهدف و اااااااااااااااس

إحد  دو  قليلة بادرت  1991نت في العام بأ  مصااار  ا
ومن دو  تر ا إلى إقامة العالقات مع روساااااااااايا اإلتحاد ة 
ور ثاااة اإلتحااااد الساااااااااااااااوفيااااتيا وبعاااد هاااذي الخ وات  ثرت 
الز اااارات المتبااااَدلاااةا زار الرئيس مباااارو موساااااااااااااااكو خال  

أيلو  وأبرم عاادة إتراااقيااات ثم عززهااا بز ااارتيسن  /سااااااااااااااابتمبر
ا  ماااا أ   ال  من بوتين ثم 2006و 2001الحقتيسن عااام 

ميااادفياااد س الاااذي إختااااري للترا  أنجزا مع مباااارو خال  
لت را ة  ز ارات إلى مصر جوالت من المحادثات التي شكس
واضاااااااااااااحة لنحتياجات المصااااااااااااار ة من روسااااااااااااايا الجديدةي 
وإساات رادا  للعالقة اإلسااتراتيجية التي ثب ت الرئيس الساايسااي 

يوق ع مع الرئيس بوتين خال  قبسل أ ام أساااساااتها حيا نراي 
الم لة على البحر  «ساااااااااااااوتلاااااااااااااي»محادثاتهما في مدينة 

اللراكة اللاملة »األسود عدة إتراقيات تندره تحت  يغة 
ومن جملة ما ا «والتعاو  اإلسااتراتيجي بين مصاار وروساايا

تلااااامله اللاااااراكة عدا التعاو  العساااااكري الذي قد يتْااااامن 
مها بوتين إلى تزو د مصار بصاوار   متقدمة  تلك الت ي قد 

ار ة وإنزعجت إسااااااااااااااارائيل لذلكي أل  هذي  ساااااااااااااااور ا البلااااااااااااااا 
د من الْاااربات الجو ة اإلسااارائيلية لمواقع  الصاااوار   ساااتحا

إلى  2015في ساااااااور ا على نحو ما حدث خال  سااااااانوات 
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ي أ  روساااايا سااااتساااارِ ع وتيرة التعاو  إلنجاز ملااااروع 2018
رتاح له وهذا أ ْاااااااا  ال تا «مح ة الْااااااابعة النوو ة»بناء 

إساااارائيل خلااااية أ  يبدأ التعاو  بالنووي الساااالمي ثم ينتهي 
بالنووي السااااالحا وعندما  سااااتأند السااااياح الرو  مجيئهم 
إلى مصر  ما الحا  قبسل الحادثة اإلرهابية التي إستهدفت 

 31صائرة روساااااااااية في م ار شااااااااارم اللاااااااااي  يوم السااااااااابت 
ي فااإ  224حياااة بوأودت  2015تلااااااااااااااار ن األو   /أكتوبر

عالقات بين البلديسن ساااااتأخذ المنحى الذي سااااايكو  بمثابة ال
رد على تبااااااااصؤ الوال اااااااات المتحااااااادة في بنااااااااء العالقاااااااة 
اإلساااااااتراتيجية مع مصااااااار وهذا ما أرادي الرئيس السااااااايساااااااي 

 وسعى إليه منذ السنة األاولى لتراسها
وهكذا فكما أ  مصاار عبد النا اار  انت بوابة اإلتحاد 

ل الساااادات هذي الساااوفياتي إلى المن قة العرب ية قبسل أ   قرس
البوابةي فإ  مصااااار السااااايساااااي ساااااتصااااابح في ضاااااوء ترعيل 

البوابة »وما تتْاامنه من ملااار ع  «اللااراكة اإلسااتراتيجية»
الرئيساااية واللااار ك اإلساااتراتيجي األهم لروسااايا في المن قة 

ار األسد الذي ا «العربية وفي حا  إستقر نظام الرئيس بل 
الساااااااااااااااياساااااااااااااااي من جانر الرئيس  يلقى الود والترهم والدعم

الساااايساااايي أو إساااات اع الرئيس بوتين تأمين رئيس  خر ال 
على معاهدة  الروسااااااااااية القائمة - ررِ ط بالعالقة السااااااااااور ة 

أبرمهاااا الرئيس والراحااال  حاااافظ األساااااااااااااااااد وعلى إترااااقياااات 
لتلاااااار ع الدور الحربي الروسااااااي في سااااااور ا أبرمها الرئيس 

ار األسد مع الرئيس بوتيني فإ   روسيا البوتينية ستكو  بل 
الرقم الاااادولي األهم في المن قااااة تتقاااادم بااااذلااااك على الرقم 
األمير يا وَمن ياادري فربمااا في هااذي الحااا  يباادأ التناااصح 

األمير ي وقاااااد يت ور إلى إنااااادالع الحرب  –الروساااااااااااااااي 
العالمية الثالثة على العتبات األمو ة وجوارها من أراضاااااااي 

 الهال  الخصيرا
ى أ  لقاء القمة بين الرئيساايسن الساايسااي تبقى اإلشااارة إل

كا  ثامن اللقاءات بينهماا فري  «ساااااااااوتلاااااااااي»وبوتين في 
إلتقى الساايساايوالجنرا   في موسااكو  2014شااباط  /فبراير

و ا  وز را  للدفاع في العهد اإلخواني الذي يترأسااااااااه محمد 
مرسي والسجين حتى إشعار  خر ي الرئيس بوتينا و ومها 

د المصاااااااااااااااري الحااافاال بااالمراااجاالت قرأ بوتين في الملاااااااااااااااهاا
والصاااااراعات أ  السااااايساااااي ووز ر الدفاع  هو الرجل القوي 
الذي سااايحساااما و انت قراءته في محلهاي وتعامل معه من 
من َلق هذي النظرةا ثم ما لبا أ  جاء السااااااااااااااايساااااااااااااااي إلى 

من العام نرساااااااااااه إنما هذي  2014فبراير  12موساااااااااااكو يوم
عربيةا وتر ت المرة بعدما بات رئيساااااااا  لجمهور ة مصااااااار ال

هااااذي الز ااااارة في نرس بوتين أصياااار األثر  ونهااااا األاولى 
ل ذلك نر   للساااااااااااااايسااااااااااااااي الرئيس إلى دولة  بر ا ومن أجس

 9الرئيس بوتين يرد لااه المبااادرة تلااك فيزور مصااااااااااااااار يوم 
ا وال تمْااااي ثالثة أشااااهر إال  و كو  2015شااااباط  /فبراير

الساااااااااايسااااااااااي واحدا  من قادة وراساااااااااااء عدد من دو  العالم 
ْاااااااااااااااروا إحتراالت إلنهاء الحرب العالمية دعاهم بوتين ح

لحْااااااور اإلحتراالت الذ ر  الساااااابعين مسااااااجال  أنها المرة 
األاولى التي يدعو فيها رئيس الكرملين رئيسااااااااااااااا  مصاااااااااااااار ا  
للملااار ة في هذي المناساابةا ثم نر  الرئيس الساايسااي  عقد 

أي بعد  ي2017أيلو   /سااااااااااااااابتمبر 3مع بوتين يوم األحد 
تماعا  مهما  إنما في بكين على هامش قمة دو  سااااااااااانةي إج

هتسهاااا الصاااااااااااااااين إلى  «البر كس» و اااانااات الااادعوة التي وجس
الساااايسااااي للملااااار ة في القمة مناساااابة لتنبية أجواء تلبدت 

الروساااااية  –بعض اللااااايء في ساااااماء العالقات المصااااار ة 
وأمكن الرئيساااااااااااااااا  من من لق الرغبة في دفسع العالقة إلى 

تنبية تلك األجواءا وهذي التنبية  المساااااااااااتو  اإلساااااااااااتراتيجي
حملت الرئيس بوتين على تلبية دعوة من  اااااااااااااااد قه وهنا 
م  أخذت العالقة بين الرئيسيسن تسير نحو الثقة الكاملة وتره 
كل منهما لظروف الخر وت لعاته  لز ارة رسااااااااااااااامية إلى 

ا  2017 انو  األو   /د سااااااامبر  11مصااااااار يوم اإلثنين 
لكن األهمية في هذي الحالة  ز ارة إسااتغرقت بْااع ساااعات

ليساااااااااااااااات ب و  ماادة الز ااارة وال بااالحراااوة والماالدب وتبااادا  
ن الْااااااااااايافة  ما هو المألوف  ساااااااااااس كلمات اللاااااااااااكر على حا
بالنساابة إلى تزاوار الحكام لبعْااهم البعضي وإنما أل  هذي 
الز ارة  انت إيذانا  بإساااااااااااااااتئناف حر ة ال يرا  بين البلديسن 

بل بْاااااااعة أشاااااااهر في م ار شااااااارم بعد العملية اإلرهابية ق
 اللي ا

ل ت فإ  الرئيساااااااااااايسن وق عا خال   وحيا أ  هذي العقدة حا
 «مح ة الْااااااااااااااابعة»هذي الز ارة الخاصرة وثيقة بدء تنريذ 

 لتوليد الكهرباء بال اقة النوو ةا
كل هذي الحيو ة بين مصااااار السااااايساااااي وروسااااايا بوتين 

مع قادة  والتي تترو إن باعا  بأنها مثل عالقة عبد النا ر
الكرملين في الزمن الساااااااااااوفياتيي حدثت فيما الساااااااااااياساااااااااااة 
األمير ية إزاء تعاملها مع القْاااااااا ا العربية الملحة تتأرجح 
بين قرارات متساااارعة وتغر دات مؤذ ة تجعل المرء  سااااتنتج 
من بعض مْااااااااااااااااامين القرارات والوعود واأللرااا  وعرس  

فيها  على المأل أ  الررق بين عالقة تتساو   «البوسترات»
المصااااااااااااالح وتسااااااااااااودها الرغبة في الترهم  ما حا  العالقة 

الروسااااااااية وعالقة ال مع والتهو ل واللااااااااراهة  –المصاااااااار ة 
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المالية  ما هو حا ال مع اإلدارة األمير يةي إنما هو مثل 
الررق في المسااااافة بين السااااماء واألر  على حد التلاااابيه 

ل السااااائد بلااااأ  اإلختالفا أما إلى متى إسااااتمرار ذلك وه
 ستستبيم األموري فإ  الخبر اليقين في ِعلسم الغيرا

و بقى القو  إنه إذا  انت أنياب الخليرة وأي السادات  
خليرة عبد النا اااااااااااااار  تؤذي وتادمي المهابة للدولة الكبر  
اإلتحاد السااااااااوفياتيي وتهز مكانة المثلا الممسااااااااك بمقاليد 
األمور وحصااااااااااااااار  امل السااااااااااااااال ات في أ ادي بر جنيس 

ضاااااااااااااااه و نهيهي فإ  أنامل  المتربع في الكرملين ال من يروِ 
الرئيس الجنرا  الساااااايسااااااي والمعنى الرمزي لكلمة األنامل  
إسااااااااات اعت بالحنكة والتواضاااااااااع وإعتماد ميزا  الذهر في 
الكالم  قا  أو القرار ياتخذ أو الخ وة  مكن اإلقدام عليهاي 

الروساايةا  ما أثبتت  –رتسق تلااققات في العالقة المصاار ة 
ذي األنامل أنها ذات مردود أهم مما فعلتسه أنياب القرارات ه

الساااداتية  ير المتأنية والصااادرة عن حالة  ْاار وخلااية 
من إهتزاز رئاسااااااة لم  مض عليها سااااااو  بْااااااعة أشااااااهرا 
والقو  إنها أهم ألنها إست اعت أ  تبلسم ثم تداوي بالتدره 

  الجرح الغائر من أجل أ  يلتئما و بقى المأمو  إساااااااااتكما
 دور األنامل داخليا ا وهللا الهادي إلى سواء السبيلا

 2018( تشرين األولأكتوبر ) 82 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 "فتح هللا غولن"... بطبعة سعودية؟  
كانت  بر ات الصاااااااااااااااحد األجنبية وبالذات األمير ية 
والبر  انية والررنسااااااااااااية تروي بعض األحيا  تربتها الجافة 

ي يبعا بها  اااااااااااااااحافيو  في الساااااااااااااااتينات بالرساااااااااااااااائل الت
والسااااااااااااااابعينااات توفاادهم تلااك الصاااااااااااااااحد إلى بيروت  و  
العا اااامة اللبنانية هي الرادار واألكثر معرفة بما يدور في 
م في العااالم العربي وبااالااذات في  كس كواليس دواو ن أهاال الحا
الدو  األكثر إشااااغاال  للبا  العربي والدولي على حد سااااواء 

ر ةي والعراق وسااااااور ا ببعثيسهما ونعني بذلك مصاااااار النا اااااا
امي واألسااديا فالصااحافة اللبنانية في معظم أهوائها  الصااد 
أو هوا اتها تملك من حر ة النلاااار ما هو  ير متيساااار في 
سائر الدو  العربيةا والسياسيو  اللبنانيو ي المستقل منهم 
أو الحزبي أو الناااا اااااااااااااااري أو العراقي الهو  الاااذي  كو  

كس  م في األوساط الخليجيةي دائمو التنقل موضع ثقة أهل الحا

بين بيروت وتلك الدو  أو مستْيرو في لبنا  شخصيات 
ذات فاعلية في الملهد السياسي لتلك الدو ا وإعتاد هؤالء 
على أ   فيْاااااااااااااااوا في الكالم عناااادمااااا يلتقو  في بعض 
مقا اااااااد ومقاهي العا ااااااامة اللبنانية بالصاااااااحافيين الذين 

ألزمااات في المن قااة العربيااة يتااابعو  ت ورات األحااداث وا
امي وساااااااااور ا  وبالذات مصااااااااار النا ااااااااار ة والعراق الصاااااااااد 
األسااااااد ةا والذي  جعلهم  فيْااااااو  في الكالم هو الظهور 
بمظهر العااااااارفين بمااااااا ال  عرفااااااه  خرو ي ومن دو  أ  
 ستوقرهم أ  بعض ما سمعوي في ظل أجواء من الثقة بهم 

اتا  ما هو  الم يندره ضااااااااااااااامن قاعدة المجالس باألمان
 حدث أ ْاااااااا  أ  المراسااااااالين األجانر ينتظرو  ما تنلاااااااري 
الصاااحد اللبنانية و ساااتخلصاااو  منها مادة  عززو  بها ما 
يبعثونه من رسااااااائل إلى  ااااااحرهم في واشاااااان ن ونيو ورو 
ولنااد  وبااار س و كو  التر يز على َمن هو األكثر معرفااة 
بأحوا  وأزمات تحداث في العالم العربي وبلكل خاص في 

دو  الثالث الملااااار إليهاا وإذا  ا  هذا الصااااحافي على ال
 ااالة وصيدة بأ اااحاب القرار في تلك الدو  و تْاااح ذلك 
من رسائله التي يبعا بها عندما  كو  في مهمة  حافية 

القاهرةا بغدادا دملاااااااقا وتلك في عا ااااااامة هذي الدولة أو 
الر ا ا الخرصوما الجزائرا عما  ا فهذا  عني أنه  ملك 

لومات واألساااااااارار ما ال ينلااااااااريي ولذا  اسااااااااتحساااااااان من المع
إحتواءي معنو ا   أ  يتم اإلضااااااااااااااااءة على  تاباته  مرحلة 
أاولى ثم إفسااااااح المجا  أمام قلمه  اتبا  في هذي الصاااااحيرة 
أو تلااك المجلااةا وهنااا  صااااااااااااااابح الحااذر م لوبااا  ألنااه  مااا 
لمردود هذا اإلسااااااااتدراه مكساااااااار معنوي فإ  له في الوقت 

 و  الصحافي عندما يَنتسر  اتبا  في هذي نرسه محاذيريي 
الصاااااااااااااحيرة الدولية الكبر  أو تلك سااااااااااااايجد قلمه  كتر ما 
 ساااتهوي الصاااحيرة وما ال تجيز له مواصنيته الذهاب بعيدا  
في الكتابةي وخصااااااااااو ااااااااااا  إذا  ا  بحكم عالقاته الوصيدة 
بمسااااااااؤولين في إدارات رساااااااامية تعتمد الساااااااار ة في حراكها 

لمعلومات الرساااامية والخا ااااة والكثيرة وتملك من الوثائق وا
الحساسيةي أمكنه الوقوف على هذي الخصو ية واألسرار 
ومعرفة نقاط القوة والْااعد في هذا المرجع أو ذاوا وفي 
هاااذي الحاااا  ال تعود المعرفاااة إمتياااازا  وال  عود ماااالكهاااا في 
منأ  عن دائرة الخ ر خصاااااااااااااااو اااااااااااااااا  أننا في حببة من 

الصااحافي العارف بما في  الصااراعات  كو  إسااتق اب هذا
البئر و  اها على نحو المثل اللاااااااااااعبيي عنصااااااااااار إقالق 
لوصنها و ت ور هذا اللااااااااعور إلى إعتبار الصااااااااحافي بات 
في ال ر ق أل   كو  بيدقا  لمصااااااااااااااالحة صرف مناِفس أو 
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خصااااااام في لعبة شااااااا رنج بالغة التعقيد نتائج خاتمتهاا بل 
مصيبة أعظم إنها بالنسبة إلطه مصيبة إذا  ا  ال يدريي و 

 إذا  ا  يدريا
كما أ  تيسير شأنه في هذي الم بوعة األجنبية و يس 
أ  فر اااااة إنتلاااااار ما  كتبه أسااااارع من إنتلاااااار ما  حاو  
تساااااو قه أولو القرار في وصنه األمي أو حو  قْاااااية هنالك 
ما  لاااااااااااابه اإلجماع حو  التمسااااااااااااك بجوهرها وإختصااااااااااااار 

سااااا ينيةااا اإلجتهادات في شاااااأنها ونعني بها القْاااااية الرل
إ  مثل هذا التيساااااااااااير الذي نلاااااااااااير إليه سااااااااااايجعله عامدا  
ر نرساااااااهي ونعني هنا  متعمدا  أو لخلل في البو ااااااالة  صاااااااوِ 
تحاااديااادا  جماااا  خااااشاااااااااااااااقجيي باااأناااه مؤهااال ليكو  رمز قوة 
إعترا  ناعمةي أي شاااايئا  فلاااايئا  "فتح هللا  ولن سااااعودي" 

ها تحقق له ولَمن   رو   تاباتهي التي ال ملااااقة في قراءات
مااا داماات تاكتاار بلغتهمي أ   كو  العاار هجوم في مباااراة 
الصااااراع الدائر على األر  العربيةي وخصااااو ااااا  األر  
الخليجية منذ أ  با تت عا اااااااارة تلااااااااقق هوجاء  اااااااايغة 

 التعاو  فبات الت لع نحو التوحيد بعيد المنا ا
هذي التهيؤات محاذيرها  ثيرة خصاااااااااااااااو اااااااااااااااا  أ  حببة 

ر قهاا في المملكاة العربياة نوةياة للت و ر بادأت تلاااااااااااااااق ص
الساااااااااااااااعود اااة وباااات الرأي العاااام معنياااا  بهاااا  ماااا رمز هاااذا 
الت و ر و اااحر القرار فيها ولذا فإ  المزاه اللااعبي هنا 
ال يتحمااااال أي تعكير للت و ر الماااااأمو ي و ر  أ  هاااااذا 
الت و ر أشاااااااابه بمعر ة إسااااااااتعادة أر  أو حق و جر أال 

  علو  وت على  وتهاا
لى حالة عامة وحالة خا اااة تتصاااال  وتبقى اإلشاااارة إ

بمساااألة الصاااحافي الذي  مزه المهنة بالت لعات الساااياساااية 
فيجنح باه الت لع وخايالء المنبر الاذي  خااصار من خاللاه 
إلى أ   ختلن التعبير عندي بين ما  مكن أ   قا  وما ال 

لها   جوز إحتراما  للوصن األم والوصن األكبر قوله وِفعس
مة باألستاذ محمد حسنين هيكل الذي تتمثل الحالة العا

خدم قْااااااااااااية بلدي مصاااااااااااار والنظام النا ااااااااااااري من خال  
إصالالته على المجتمع السااااااياسااااااي الدولي عبسر الصااااااحافة 
البر  انية والصاااحافة األمير يةي ولم  ساااجل على قلمه أنه 
كتر بما ينرع الغير و ْااااااااااااااار ببلديا  ما بقي خاره الخن 

يلنا جما  خاشاااااااقجي األحمر الذي إقترب منه فصاااااااعقه زم
ذو الثروة المعلوماتية الكثيرة الحسااااااااااساااااااااية التي في حوزته 

 "واشن ن بوست"ا لوالتي  انت تأشيرة إستكتابه في ا
ااا وللحديا ببية حو  الحالة الخا ااااااااااااااة في شااااااااااااااأ  
جما  خاشاااااااااااااااقجي الذي إنتهى حالة حز  لد  بني وصنه 

الساااااااااااااااعود اة وحاالاة تجاار اة لاد  عرب وعجم وأجاانارا  اا 
 ة األقدارالغراب
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در   حذ ر يغني عن ك 
هنالك في ساااااااااانوات عملي الصااااااااااحافي وتحديدا  في ما 
يتجاوز المحلي إلى اإلقليمي أقوا  مأثورة دائمة الحْاااااور 
في بالي أساااااااااااتعين بها وأنا أساااااااااااعىي من بينها قو  لنمام 

لااار رضاااااااااااااااي هللا عناااه "َمن حاااذ رو  َمن علي بن أبي صاااا
رو" و الم صيِ ر من الكتاب المقد   ا  موضااااااااااااوع  بلاااااااااااا 
بحا حو  األمانة وِحرسظ األساااااااارار صلبه منا أسااااااااتاذ اللغة 
العربية اللاااااااااااااعر والراحل  جوره عبدهللا  انم الذي عل منا 
خير تعليم أ اااو  الساااالساااة في الكتابة مع تبساااين لقواعد 

م ال يِ ر  ا  "إ  الجرح له ضمادي الصرف والنحوا والكال
لسحي أما الذي  رلاااي األسااارار فال أمل  والملااااتمة بعدها  اااا

 له"ا
ما أر د قوله إ  الحَذر بلاااااااااتى موجباته  قي اإلنساااااااااا  
عموما ي والصاااااااااااااااحافي مثل حالنا في شاااااااااااااااكل خاص من 
عااااد اااات الزمني  ماااا أناااه ال يترو للعاااداوة وال للمخااااصر 

الرعل وبأنواع من وسااااااااااائل  ساااااااااابيال  إلى إقتحام ساااااااااااحة رد
 التعامل القاسيا

أما لماذا الصاااااااحافي بالذات فأل  صبيعة المهنة تجعله 
باحثا  عن األسااااااارار أو أنه  اااااااندوق خرا ا تتعلق بقْاااااااا ا 
أب الها يتوزعو  من أعلى القمة إلى سااااااااااااااارحهاا وفي هذي 
الحا  فإنه  صااااابح برسااااام اإلنتقام السااااار ع إذا  تر  اشااااارا  

را  ما  عرف على أوراق تقع عمدا  أو خ أ األسااااارار أو محب ِ 
بين أياادي أصراف ال تعرف وال تر ااد خيرا  لبلااديا  مااا أنااه 
ل حتى إذا  ا  ال ينلاااااااااااارا  يندره في قائمة التأدير المؤج 
وما نقصاااااااادي من هذي األساااااااارار هي التي تساااااااارح  رامة أو 
تاادمر  يااانااا  عااائليااا ي أو التي تهز ثقااة العااامااة في المجتمع 

لتي تمتلك الساااال ةي وهذي بالذات في نظر أهل بالخا ااااة ا
 السل ة أشبه بالكبائرا

ولقد هيأت ظروف العمل الصااااااحافي لي معرفة الكثير 
من الخصاااو ااايات واألسااارارا بعْاااها عن صر ق الساااعي 
ل توضاايح حالة خالفية فتبين أ  األساارار فيها مثل  من أجس
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عش الدبابير في دالية ق وفها ب عم العساااااااااالي وبعْااااااااااها 
على خلفيااااة أصراف أزمااااة أو خالف و رتااااأي هااااذا الخر 

ال رف أو ذاو وبرعل عامل الثقة التي جر  إكتساااااااابها ثم 
إختبارها فثباتها في شااااخصاااايي إيداعها في ذاكرتي لغر  
في النرس أو ربما لتكو  شاااااااااااااااهادة إثبات على موقد في 
حا  حدثت وفاةا ولوال إلتزامي بما بدأتسه حو  خير الكالم 

  دائما  لكنتا رو تا الكثير من الوقائع الحاضااااااااااااااار في البا
التي تختزنهاااا الاااذاكرةااا رحماااة هللا على الاااذين أودعوني 

 إ اها ورحلواا
مناساابة هذا اإلسااتحْااار للقو  المأثور والكالم ال يِ ر 
في شاااااااااااااااأ  الحَذر أنني عا لاااااااااااااااتا بإهتمام ملحو  األزمة 

اليمنية في الساااتينات و يس أ  عددا  من  بار  -المصااار ة
قوم في اليمن أتوا إلى القاهرة ب لر من الرئاسة للتلاور ال

ولمجرد و ااولهم تم إحتجازهم بد  أ  يانقلوا إلى اإلجتماع 
بالرئيس عبد النا ااارا والغر  من اإلحتجاز هو الوقوف 
د نص إتصاااا  بين البيادة  على أمور  ثيرة من بينها  لاااس
العساااكر ة المصااار ة في  ااانعاء والرئاساااة في مصااار حو  

يبات تتصل بالصراع الدائر بين عسكر ي الثورة اليمنية ترت
ومدنييها من شاايو  وقْاااة وأ ااحاب مقاماتا هذا النص 
ن النية  سااااس كنت بحكم عالقاتي المصاااار ة واليمنية وبدافع حا
وِحرفية السااااااااابق الصاااااااااحافي حصااااااااالتا عليه ونلااااااااارتسه في 
 اااااااااااااحيرة "النهار" اللبنانية في ساااااااااااااياق موضاااااااااااااوع متعدد 

بوع من النلااااااااااااااار  ادرتا بيروت إلى المحاورا وبعد أسااااااااااااااا
القاهرة  المعتاد لتغ ية المسااتجد من الت ورات واألحداثي 
  لفلقيتا إحتجازا  لبْع ساعات في الم ار مع الكثير من ا

"سااااااااين" و "الجيم" حو  ما وراء النلاااااااار ومن هو مصاااااااادر 
 اإلتصا  الذي جر  بين  نعاء والرئاسة في القاهرةا

ا  من المساااااااااائلين ساااااااااواء مرت األمور على خير إقتناع
عنااد و اااااااااااااااولي إلى الم ااار ثم بعااد ذلااك وأنااا في فناادف 

 "شبرد"ا
وبعدما أوضاااااااااااااااح لي الد تور عبد القادر حاتم  وز ر 
لنعالم و صاااااااااااااااااديق حر ص على أال   صااااااااااااااايااار واجبي 
الصحافي  مراسل أي إرتباو وحساسيات من ِقَبل الجهات 

ته في "النهار"  لااااا د المساااااؤولةي أ  اإلتصاااااا  الذي نلااااارس
ن أصرافا   اللااايررة السااار ة العساااكر ة وأ  هذا الكلاااد سااايمكِ 
كثيرة من فك مْااااااااامين اإلتصاااااااااالت وهذا  ْاااااااار باألمن 
القوميي فْال  عن أ  إستحداث "شيررة" سر ة جديدة ليس 

 أمرا  سهال  في الناظم األمنيةا
لم  قتصااااااااااااااار التنبيااه على أهميااة األخااذ بااالحااذري وإنمااا 

عة الملااااااااااااار إليها وهو أنه تنبهتا إلى أمر متصاااااااااااال بالواق
باإلضافة إلى إهتمام بعض المراسلين األجانر في بيروت 
بإعتماد تغ يتي لألحداث المصاااار ة وِحرسص البعض منهم 
على اللقاء بي بعد  ل عودة من مهمة في القاهرة بغر  
اإلسااااااتزادةي فإ  مجلة تصاااااادر باإلنكليز ة في لند  إساااااامها 

اتي عن مصاااار وتلااااير "نيو ميد  ا ساااات"  انت تهتم بكتاب
  مع 1971إليهااا أحيااانااا  على  الف المجلااة وعاادد يناااير 

ر إساااام و تر يز على الجوانر التي فيها من المعلومات  ِذ س
 ير المعروفاااة وأ ْاااااااااااااااااا  من بعض النقااادا أماااا الجوانااار 
اإل جابية من العملية السااااااااااااياسااااااااااااية المصاااااااااااار ة فإنها تلقى 

ساااااارائيل تبعا التجاهلا ثم فوجئتا بالمجلة المتعاصرة مع إ
برساااااااااااالة إلى ناشااااااااااار "النهار"  ساااااااااااا  تو ني مرفقة ببيمة 
ثالثين جنيها  اساااااااااااااااترلينيا  ألمري مكافأة على مقالي حو  
الد موقراصية اللاااااااااااااكلية في مصااااااااااااار ثم رد  اللااااااااااااايك مرفقا  
بإعتذاري عن قبوله وبرسااااااااااالة من  سااااااااااا  تو نيا و انت 

ة أمثولة "اللاااايررة " المصاااار  بالواقعة  ما السااااابقة المتعلقة 
أحتاه إليها و حتاه إليها  ل  حافي  ي ال  قع في جر 
اإلستغراب ذلك أ  وسائل اإلعالم األجنبي أمثا "واشن ن 
بوساااااااااات" و " ااااااااااانداي تا مز" و يرها  ثير من  ااااااااااحد 
ومجالت أجنبية تتيح للصاااااااااااااااحافي العربي المجا  ما دام 
ناقدا  ألحوا  وقْاااااااا ا وساااااااياساااااااات في بلدي وساااااااائر بلدا  

 العربيا أما عدا ذلك فال سبيل إلى الكتابة فيهاا العالم
وللتأكيد بأ  الحَذر  غني عن الكدر أضاايس إلى القو  
المأثور والكالم ال يِ ر مبتد  هذي المقالة المثل اللااااااااااااعبي 
الذي يتداوله أبناء األمة  ل بلهجة ومرردات مختلرة "َمن 
لم يتحسااااااااااااار للعواقر لم  كن الدهر له بصااااااااااااااحر"ا وهللا 
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 أضاعوها... وأي فرصة أضاعوا

هااااذا البالء الثقياااال الوصااااأة الااااذي حاااال على إيرا  يوم 
لن تقلاال من   2018تلااااااااااااااار ن الثاااني  /نوفمبر 5اإلثنين 

َيغ  وصأته المكابرة الثور ة  مهما إختار أولو األمر من  ااااااِ
لمكااابرة ردا  عليااهي  ااا  ربمااا في إسااااااااااااااات اااعااة الجمهور ااة ا

اإلساااااااااااااااالميااة تراااد ااه لو أ  النيااة ال يِ بااة تقاادماات على مااا 
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نبيْاااااااها ولو أ  الحنكة مهدت ال ر ق أمام التبصااااااار في 
ع  األمور وتقد م الحمد واللااااااااااكر أي اإلهتمام بالداخل وجمس
اللااااامل اإليراني وتحو ل إيرا  من خال  التوظيس الحال  

ة النرن إلى دولااة متقاادمااة مثاال تر يااا أو ماااليز اااي على لثرو 
شااراهة التدخالت في بعض دو  الجوار وما  حلو لحرسااها 
و تيساااار من تحرشااااات في  ااااَيغ مسااااتقرة نساااابيا  على نحو 
الصاااايغة اللبنانية التي تعيش حاالت من اإلهتزاز المتق ع 
نتيجة إ ااااااارار الملاااااااروع اإليراني الثوري على إعتبار هذا 

العربي الصاااااااغير خا ااااااارة له على ضاااااااراف البحر الوصن 
األبيض المتوسااااااااااااااانااا هااذا إلى ترر س متاادره لساااااااااااااااور ااا 
مرترضااااة أ  هذي  ما اليمن  مكن أ  ترضاااايا عن العروبة 

 بديال ا
وعنااادماااا نرتر  إمكاااانياااة تراااادي البالء الترامبي الاااذي 
ساااااااينعكس ت بيق مْاااااااامين إجراءاته على إيرا  اللاااااااعر 

ننا نسااااتحْاااار من الذاكرة  الما  والحاكم على حد سااااواءي فإ
سااااااامعناي من أحد رموز الدبلوماساااااااية الوقورة البعيدة النظر 
األمير ساااااااعود الفيصااااااال رحمة هللا عليه قبسل أربع سااااااانوات 
و انت أزمة العرب وباألخص المملكة العربية السااااااااااااعود ة 
وبعض دو  الخليج مع إيرا  ما زالت على ملاااارف الخن 

معالجة األمر بالرو ة والنية األحمري أي بما معناي  مكن 
الحسااااااانة والرد على التحية بمثلها وعلى اإلقتراح الصاااااااافي 
المقصاااااااااااااااد بالتجاوب معهي واألخذ بالقو  التنبيهي ال يِ ر 
لنمام علي بن أبي صالر رضااي هللا عنه "ما أضاامر أحد 

 شيئا  إال  ظَهَر في فلتات لسانه"ا
حيا أننا  2014أ ار  /مايو 13كا  ذلك يوم الثالثاء 

مجموعة من الصااااااااحافيين والمراساااااااالين  نا نغ ي فعاليات 
"منتد  اإلقتصاد والتعاو  العربي مع دو   سيا وجمهور ة 
أذربيجا " إساااتْاااافتسه العا ااامة الساااعود ةي وتزامن إنعقادي 
مع إجتمااع في مديناة جدة لوزراء الدفاع في دو  مجلس 

ر الدفاع التعاو  الخليجي شاااااااااااااااارو فيه بما بدا مراجئا  وز 
األمير ي تلاااااااااو هيغلا ولقد دعينا إلى مؤتمر  ااااااااحافي 
قيل لنا إنه ساايكو  على درجة من األهمية ساايعقدي األمير 
سعود محاصا  باألمين العام للجامعة العربية وزمنذاو  نبيل 
 العربي ووز ر المالية السعود ة والسابق  إبراهيم العسافا

ة حيا أ  كا  المؤتمر بالرعل على درجة من األهمي
األمير ساااااااااااعود وردا  على ساااااااااااؤالناحو  إمكانية الحوار مع 
إيرا  وترو ْها بأمل التعا ش الهاد ء مع جيرانهاي سجل 

 لمة مبادرة لو أ  إيرا  تعاملت  معها  49في ةبارة من 
ن النية وبترادي فلتا  اللساااااااااااااااا  أحيانا  من جانر  ساااااااااااااااس بحا

ة مرتب ة مسااااااااؤولين فيها و ثيرا  من جانر مرجعيات لبناني
بهاي و ذلك بالجد ة التي تحتاجها مبادرات من هذا النوعي 
لكاااناات أحوا  المن قااة ال  على درجااة من اإلساااااااااااااااتقرار 
ولكاااناات إيرا  لملماات بقااا ااا تاادخالتهااا وباادأت الكتااابااة في 

  رحة إستقرار المن قة وأبعدت العقوبات الراهنة عنهاا
 ورا  فاجأ األمير سااااعود الحْااااور وبما رأيناي زمنذاو ت

اإليرانية المتنقلة  –مهما  على  اااااااااااااااعيد العالقات العربية 
التوتر من بلااااد إلى  خر بااااالقو  "هناااااو رغبااااة في إعااااادة 
التوا اااااااااااااااال مع إيرا  وقاد جر  إرسااااااااااااااااا  دعوة إلى وز ر 
الخاااارجياااة محماااد جواد ظر س لز اااارة المملكاااةا ولكن هاااذي 
 الز ارة لم تتحققا  مل أ  تسااهم إيرا  في إسااتقرار المن قة

 وأال  تكو  جزءا  من خالفات بين البلديسنااا"ا
مبادرة األمير ساااعود جاءت تْااايس المز د من التعبير 
عن الرغبة السااااااااعود ة في عالقة مسااااااااتقرة للجارة إيرا  مع 
دو  المن قااةا وجاااءت بمثااابااة رد على التصااااااااااااااار ح بمثلااه 
ونعني بذلك ةبارة قالها الرئيس حساان روحاني قبل بْااعة 

  في بدا ة إصالالته الكالمية 2013ز را  ح /يونيووأشهر 
َلره الرئيس خاتميي  رئيسااااااا  وقورا  للجمهور ة من نساااااايج سااااااَ
وهي"أتمنى أ  تكو  لنااا إ  شاااااااااااااااااء هللا خال  فترة الحاكسم 
المقبلاااة عالقااات جيااادة جاادا  مع الجيرا  وخصاااااااااااااااو اااااااااااااااااا  

 السعود ةااا"ا
ما تمناي اإلثنا  لم يتحققا لم يلر وز ر خارجية إيرا  

هها األمير ساااااااااعود أل  مح مد جواد ظر س الدعوة التي وج 
سااااااااااااال ة الحر  الثوري المتوجة برضاااااااااااااى المرشاااااااااااااد علي 
خااااامنئي منعاااات ذلااااكا وتاااادليال  من جااااانبهااااا على تبهياااات 
المبادرة جر  إرسااااااااااااا  مسااااااااااااؤو  من الصااااااااااااد الثاني في 
الخارجية اإليرانية للملاااااااااااار ة في مؤتمر إساااااااااااالمي وليس 

ذا في حد ذاته خروه على تلبية لدعوة األمير سااااااااااااعودي وه
األ و  وعلى أدبيات العمل الدبلوماسيا  ما أ  السل ة 
الحرسية نرسها أهالت بعض المرردات الثور ة الجارحة من 
خال  فلتات اللساااااااااااااااا  على ما تمناي الرئيس روحانيا ولم 
ق رغبة روحاني  دس  قتصاااار األمر على اإلسااااتهانة و تسم  ااااِ

التحرل حيااااا تر ااااد وإنمااااا رفعاااات إيرا  درجااااة التاااادخاااال و 
وتسااااات يع فجعلت من ساااااور ا عمقا  حربيا  لها شاااااار ها فيه 
الحقا  الملروع البوتيني المت لع إلى  سل األقدام الروسية 
في بحر صرصو  وتجربااة أنواع من األسااااااااااااااالحااة المتقاادمااة 
الجديدة الصاااانع في ضااااربات على سااااور ا البلاااار والحجرا 

لهااااا في اليمن درجااااات من دو  أ   تترو ثم رفعاااات تاااادخ 
للساااااعي األممي للتساااااو ة سااااابيال ا وها هي بعد عدم إلتقاط 
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مبادرة سااااااعود ة ووأد أمنية سااااااابقة لرئيس الدولة حساااااان روحاني 
تساااااااير خ وة خ وة للوقوع في جر العقوبات األمير يةي مع أ  
ق التعامل مع المبادرة واألمنية الملاااااااااار إليهما  ا   ريال   دس  اااااااااِ

كثر تأثيرا  في الملاااااااااهد اإلقليميا بحدوث تعاو  بين الدولتيسن األ
ومثل هذا التعاو   ا  سااااااااااااايلقى من شاااااااااااااعوب األمتيسن العربية 
واإلساااااااااااااالمية خير ترحير مادام ساااااااااااااينلااااااااااااار ال مأنينة و نهي 
ل أمير ا و يرها في شاااااااااااااؤو  هذي الدولة العربية  إحتماالت تدخ 

 وتلك الدولة اإلسالميةا 
لترهم هاال بعااد فوات األوا  ليس هنااالااك فر اااااااااااااااة لألخااذ بااا

 والسير على هد  المن ق والنأي عن الت لعات التي تؤذي؟
أ ااار  /مااايو  8بعااد إنساااااااااااااحاااب أمير ااا تراماار يوم الثالثاااء 

من اإلتراق النووي سااااد إفترا  بأ  السااال ة الثور ة في  2018
إيرا  التي تدرو ما الذي تعنيه العقوبات على بقاء النظام وقبو  

على إنقسااام دولي في هذا اللااأ  النا  بإسااتمرار تها وأ  رهانها 
ساااااااااايقلل من تأثير العقوباتي  ا  مثيرا  للدهلااااااااااة موقد الرئيس 
روحاني الذي بد  أ   كو  حكيما  ومحنكا  رد بلساااااااا  السااااااال ة 
الثور ة وليس بلسااااااااااااااا  َمن تساااااااااااااتوجر الخ وة إعتماد الحكمة 
والحنكة وإساااااااااااااتعمل مرردات  ير تلك التي قالها مثل ةبارة "إ  

يرا  ساااااااااااااتكو  أم المعارو" إقتباسااااااااااااااا  حرفيا  لعبارة الحرب مع إ
الرئيسوالراحل   د ام حسين التي لم تابعد عنه الْيم األمير ي 

 بأعلى درجات القسوةا
اللهجة نرساااها لم تتغير بعد قرار العقوبات الجديدة ومن دو  
أ   أخذ أهل الساااال ة الثور ة في إيرا  في اإلعتبار أ  الرر ااااة 

ن الجوار التي أضااااااعوها  ان ت إذا هم أخلصاااااوا وإرتْاااااوا حاساااااس
وخير التعا ش بأفْاااااااااال العالقةي لن تحيجهم إلى مواجهة مكاري 
العقوبات التي ال تريد في عالجها فلتة لساااااا  من هنا وتهديدات 
بااالو اال والثبور وعظااائم األمور من هناااو  تلااك التي حرلاات بهاا 

 تد اسنةا وهللا المنجي لَمن إه 39قواميس الثورة على مد  

 2018( تشرين الثانينوفمبر ) 10 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

  تأمالت في عالقة عميقة الجذور

التي نعيش  على هاامش مئو اة جماا  عباد الناا ااااااااااااااار
المتزامنة مع مئو ة أنور الساااااااااادات و الهما و  اواخر أ امها

كية العسااااااااااكر ة إذا جازت لَ بعثا الحيو ة في إسااااااااااتمرار ة المَ 
من محمد علي باشااااي أي بما معناي إ  رأ   التسااامية بدءا  

السل ة  كو  من أبناء المؤسسة العسكر ةي  جد الصحافي 
المهتم باللااااااااااؤو  المصاااااااااار ة والمتابع لها حببة تلو حببةي 
 ساااتحْااار لمناسااابة هذي المئو ة واقعة الفتة  ثيرة المعاني 
اإل جابية من واجر الصحافي المتابع مثل حالي اإلضاءة 

صاااااء ترا اااايلهاي خصااااو ااااا  أنها تؤ د معنى عليها وإسااااتق
عمق الحرص المتباااَد  بين المملكااة العربيااة الساااااااااااااااعود ااة 
ومصااااااااار ماضااااااااايا  وحاضااااااااارا  ودائما ي وبالذات عندما تكو  
هنالك أحداث صارئة و نلااأ نتيجة لذلك القلق بلااكل عروي 
ثم  ررز هاااذا اللاااااااااااااااعور باااالقلق مساااااااااااااااعى أو جوالت من 

أحيانا   ااارة النجدة المسااااعي أو نجدات  كتسااار بعْاااها 
النخو ةا وفي مساااااااااااايرة العالقة بين السااااااااااااعود ة حاضاااااااااااانة 
الحرميسن اللااااااار ريسن والمحروساااااااة مصااااااار حاضااااااانة األزهر 
اللااااااااااااااار س الااااذي يرفااااد األمتيسن علماااااء ومركر ن وأصباااااء 
وفقهاءي مح ات  ثيرة لكل منها صبعة تكو  أحيانا  وقرة 

ملااك كتلاااك التي  كمااال فيهاااا خاااادم الحرميسن اللااااااااااااااار ريسن ال
ساالما  بن عبد العز ز ما سااار عليه إخوانه الراحلو ا  ما 
تكو  عندما تسااااااااااتوجر الْاااااااااارورة والت ورات وقرة تدةيم 
نوعي للقدرات العسكر ة وتلبية اإلحتياجات إلى السالح أو 
على نحو ما حدث عندما شار ت قوات سعود ة مع قوات 

 مصر ة في الميدا  الرلس يني قبل تسع وستين سنةا
عااااااااة الاتاي أفااااااااادتاناي الاعاودة إلاى وثااااااااائاق الازمن الاواقا
الساااعودي الغابر في الخمساااينات بعد أ  أكو   -المصاااري 

وأنا في القاهرة أنجزتا تغ ية حدث ما أو أزمة مساااااااااااتجدة 
في السااااااااااااانوات بين بدا ة الساااااااااااااتينات وما يليها من عقودي 
تتمثل في مسعى قام به الملك سعود بن عبد العز ز رحمة 

ع بين الرئيس األو  للجمهور ة اللواء هللا عليه لرأسب ال صاااادس
محمد نجير والبكباشي وزمنذاو  جما  عبد النا ر الذي 

ساااااااااام نهائيا  أمر أنه الرجل األو  لثورة  يوليو  23لم  كن حا
 ا1952

 ذار من العام  /مار   27حدث ذلك يوم السااااااااااااااابت 
ا  ااا  الكالم حو  أزمااة تتراااعاال بين اللواء محمااد 1954

ختياري رئيساااااااااا  للجمهور ة ومجلس قيادة نجير الذي جر  إ
الثورة وبالذات جما  عبد النا ااااااااااااااار الذي  ا  يومها في 
الساااااادساااااة والثالثين من العمرا ومن من لق اإلساااااتراتيجية 
الساااعود ة هد ا  بنهج الملك المؤساااس عبد العز ز وو اااا اي 
ألبنائه بالحرص على مصري جاء الملك سعود إلى القاهرة 

ب لر من الرئيس محمد نجيري ساااااااعيه وبدأ على الروري و 
عا دعا عبد النا اااااااااار إلى إجتماع في  بهدف رأسب الصاااااااااادس
قصااااار ال اهرة  ال  من محمد نجير وجما  عبد النا ااااار 
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بحْااور عبد الحكيم عامرا بعد ذلك إنْاام إلى اإلجتماع 
 بعض المستلار نا

كانت التمنيات  ثيرة لكن األزمة إساااااااااتمرت على درجة 
ز األزمة خرجوا بعد اإلجتماع الذي من الحدة ر م أ  رمو 

إسااااتمر حتى الرجر دو  أ   حسااااموا األمرا ولهذا الساااابر 
د الملك سااااااااعود ز ارته بْااااااااع ساااااااااعات  مال  في إ جاد  مد 

  يغة توافبيةا
سارت الت ورات بعد ذلك وضمن سلسلة من المراجلت 

يوليو و بيرهم جما   23في إتجاي األخذ بما ير د ضاااااااباط 
 بو ع رئيسا  للجمهور ةا عبد النا ر الذي

بات الجميع في ذمة هللاا وبقيت حاضااااااااااااااارة في وثائق 
تلااك المرحلااة الصااااااااااااااارحااة األولى من جر اادة "األهرام" عاادد 

وعنوانها الرئيساااااايا الملك سااااااعود  1954مار   28األحد 
 يتوسن بين محمد نجير ومجلس قيادة الثورةا

وأما في ما يتعلق بملااااااار ة قوات سااااااعود ة مع القوات 
فإ  إحد   1949صااااااار ة في الميدا  الرلسااااااا يني عام الم

وثااائق تلااك الحببااة وعلى نحو مااا ورد في ثالثيااة الااد تور 
خالد بن عبد الرحمن الجر ساااااااااي عن العالقات الساااااااااعود ة 
المصر ة في عهد الملك عبد العز ز  ةبارة عن مذ رة من 
"رئاسااااااااااة القوات المصاااااااااار ة برلساااااااااا ين" إلى وز ر الحربية 

 ة وردت فيها الرقرات التيةا "أر  أنه من والبحر ة المصاار 
باب المجاملة للدولة الوحيدة التي إشاااااااتر ت معنا إشاااااااتراكا  
واقعيا  بجيلاااااااها أ  نكافىء رجالها الذين إشاااااااتر وا وإمتازوا 
في الميدا  أسااااااااااوة برجالناااا"ا وعدا المكافأة بمرردات من 

بين  32اإلشاااااااااادة بالقوات الساااااااااعود ة الملااااااااااِر ة وعددهم 
ط وجنودي فإ  القائد العام للقوات المصااار ة برلسااا ين ضااابا

وبعد َتلبيِ ه ما  ريد بموافقة الملك عبد العز ز على البادرةي 
أضاف إلى المكافأة المعنو ة مكافأة تعكس عمق الملاعر 
والتقدير للملار ة السعود ة في الميدا  المصري برلس ين 

مصاااااااااار ا   وتتمثل في التي " امنح الجيش السااااااااااعودي عَلما  
تخليدا  لذ ر  إشاااااااااااااااتراكه معنا في القتا  في فلسااااااااااااااا يني 
وسيارفع هذا الَعَلم في  ل إحترا   قام في بالدهمي وسيكو  
ذ ر  جميلااة للروابن األخو ااة بين البلااديسن وأ   امنح هااذا 

 العَلم في حرل رسمي  قام في القاهرة"ا
أعقسر تلك الملاااااااار ة وما تالها من خ وات ومبادرات 

ع بين اللواء محمد نجير من بين ها محاولة رأب الصااااااااااااااادس
والبكباشي جما  عبد النا ري أ  األمراء سلما  وسل ا  
وتر ي  انوا صليعة السااااااااعوديين السااااااااب اقين إلى الت وع في 
المقاومة اللاااااااااعبية المصااااااااار ة عند حدوث العدوا  الثالثي 

ردا  على تااأميم قناااة الساااااااااااااااو س وبعاادمااا بااات  1956عااام 
  عبد النا اااااار هو الرئيسااا وهو الذيي اليوزباشااااااي جما

تأكيادا  للعالقة العميقاة الجاذور مع الساااااااااااااااعوديين بدءا  من 
ع تلاااكي وجاااد خال  القماااة العربياااة  محااااولاااة رأاب الصااااااااااااااااادس

  في موقد 1967اإلساااااااااااااتثنائية في الخرصوم وسااااااااااااابتمبر 
الدعم السعودي من جانر الملك فيصل رحمة هللا عليه ما 

ال مأنينةا وهي على هذا من شااااااأنه إبقاء مصاااااار في خن 
الخن تتباد  مع المملكة العربية الساااااعود ة في عهد الملك 
سااالما   ما في عهود إخوانه الراحلين العالقة التي تترسااا  
جذورها على هد  القو  ال ير للرسااااااو   اااااال ى هللا عليه 
وساااال م "ال يؤِمن أحداكم حتى  حر ألخيه ما  حبه لنرسااااه"ا 

ميق جذور العالقات وتعميماه لكي أدام هللا األخذ بنهج تع
 يلتقي الجميع تحت خيمة الوفاق والتوافقا

 2018( تشرين الثانينوفمبر ) 18 -« الشرق األوسط»صحيفة   

   

 المحروسة ذات األرقام الفلكية 
 ا  عدد سااااااااااااكا   1952يوليو  23عندما حدثت ثورة 

مصااااااار علااااااار ن مليونا  وهو رقم أقل من الم لوب قياساااااااا  
ة مصااااار اللااااااساااااعة البالغة مليو   يلومتر مربعاا بمسااااااح

هاااذا في حاااا  أ  هاااذي الكيلومترات مؤهلاااة إلساااااااااااااااتيعااااب 
الساااااااااكا ا لكن المسااااااااااحة  ير المؤهلة للساااااااااكن  بيرة جدا  
فْااااال  عن أ  المصااااري شااااديد التمسااااك باألر  الزراةية 
و تراد  تحو ل أجزاء منها إلى أر   الحة للبناءا ومن 

ل ذلااك باااتاات المااد  ه ي التي تساااااااااااااااتوعاار أعاادادا  من أجااس
السااااااااااكنين فيها تروق بكثير القدرة على اإلساااااااااتيعابا وفي 
المقابل  انت حيو ة التناسااااااااااااااال ترفد المجتمع المصاااااااااااااااري 
بمعد  مليو  صرل ساااااانو ا ا وبين البدا ة وواقع الحا  اليوم 
ل ملااااروع أزمة ال عاله لها  بات عدد سااااكا  مصاااار  لااااكِ 

إال  إذا قررت الدولة  في المد  المنظور سااااااااو  التمنياتاا
وباااالتوافق مع المرجعياااة الااادينياااة وباااالاااذات مرجعياااة الرتو  
ذ بالتجربة التي ساااااابق أ  أخذت بها الصااااااين وتمكنت  األخس
ر مسااااااااااألة المواليد في حدود تأمين الحياة  بذلك من حصااااااااااس

 الكر مة للنا ا
منذ نصد قر  من متابعتي لللؤو  المصر ة تتصدر 

دولةا وفي إستمرار  ا  موضوع المسألة السكانية هموم ال
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تحديد النسااااال مادة للنقال بأمل التو ااااال إلى حل  صااااابح 
 بمقتْاي في إست اعة الدولة تحقيق التنمية المستقرةا

حتى قبل ربع قر ي  ا  األمر على درجة من التحملا 
ثم حرب  1967وجاااءت التااداةيااات الناااشااااااااااااااائااة عن حرب 

لواجهة تدفع بمعالجة المساااااااااااااااألة الساااااااااااااااكانية إلى ا 1973
وتجعلها بندا  أساسيا  في قائمة الهموم التي تت لر معالجة 
جذر ةا وعندما تنلاااااااار الجهة الرساااااااامية لنحصاااااااااء تقار ر 
دوليااااة وفيهااااا أ  الخن البياااااني إلى المز ااااد من اإلرتراااااع 

  حداث نوع من اإلستنرار في بعض أجهزة الدولةا
األزمااة على إزد ااادا والقلق مساااااااااااااااتمرا وعناادمااا تتحو  

ة حديثة  ااادرت قبل أ ام حو  المساااألةي إلى قْاااية دراسااا
كسم وتعكس وسااااااائل اإلعالم  أساااااااسااااااية تلااااااغل با  أهل الحا
مخاصرها باألرقامي فهذا  عني أ  الْااااااااوء األحمر باق في 
الملاااااااااااااااهااد اإلجتماااعي المصاااااااااااااااري إلى حين تعاادياال لونااه 
وبالتعاو  بين المرجعية السااااااااياسااااااااية والمرجعيتيسن األزهر ة 

د سااواءا مع األخذ في اإلعتبار حساااسااية واإلفتائية على ح
أي وقراااة نوةياااة تتخاااذهاااا المرجعيتاااا  الااادينيتاااا  وإحتماااا  
توظيرها ساااااااياسااااااايا  من جانر جماعة "اإلخوا  المسااااااالمين" 

 والجماعات اإلسالمية المتلددةا
وأنا هنا أضااااايء على واقع حا  أزمة المحروساااااة ذات 

أنياااااة األرقاااااام الرلكياااااة لجهاااااة الموالياااااد من خال  قراءة متااااا
للدراساااااااااااة والتوقد عند الرلكي من أرقامهاا تريد الدراساااااااااااة 
ر المئو ة  التي ر زت  اااااااااااحيرة "أخبار اليوم" على الِنساااااااااااَ
واألرقام الخا ااااااااااااااة بكل فترة أ  مصاااااااااااااار هي األعلى في 

في  67معدالت اإلنجاب عربيا  وأفر بيا  وأنها في المرتبة 
إيرا  العااالم تتقاادم على دو  الخليج وليبيااا وتونس وتر يااا و 

ثانيةا ولقد  15وبنغالد شي وأ  صرال  يولد في مصاااار  ل 
الحظت شااااابكة "بلومبرغ" األمير ية أ  ز ادة عدد الساااااكا  

تاعاااد  عاادد  2018والعااام  2011في مصااااااااااااااار بين العااام 
ساااااااااااااااكا  اليونا  حاليا ا وثمة مراجأة حدثت ولم تكن في 

لعدد  2000الحساااابا  وهي أ  تقديرات األمم المتحدة عام 
 2026  مصاار أفادت أ  العدد ساايصاال بحلو  العام سااكا
مليو  نساااااااامةي لكن حيو ة التناساااااااال سااااااااواء لجهة  96إلى 

رة المعروفة بالزواه العرفي  تعدد الزوجات وللز جات الميسااا 
ناهيك بزواه القا اااااااارات أو أل  التوةية في شااااااااأ  تحديد 
النسااااال  ير فاعلة أو  ير مساااااتحبة من المرأة المصااااار ةي 

للتقديرات األممية ذلك أ  التعداد الساااااااااااكاني  حققت خذالنا  
 ا   2017الرسااااااااااامي أشاااااااااااار إلى أ  عدد الساااااااااااكا  عام 

في المئةن  يس  2.6مليو  بز ادة سااااااااكانية بلغت  104.5

سيتم تأمين مساكن لهذي الموجات المتتالية سنة بعد سنةي 
وهل إ  المليو  وحدة سااااااكنية التي بدأ العمل في إنلااااااائها 

 الغر اقبل سنتيسن ستري ب
 119ثمة تقديرات بأ  عدد السااكا  في مصاار ساايكو  

مليو  نسااااااااامة عما  99ي أي بز ادة 2030مليونا  في العام 
ساااانة من  تابة  66كانت عليه مصاااار عند قيام الثورة قبل 

 مقالنا هذاا
وهنالك ما  لاااابه اإلجماع في مختلد  يانات المجتمع 

تنمية المصااااااااااااري على أ  "الز ادة السااااااااااااكانية تلتهم ثمار ال
واإل ااالح" وأ  الز ادة السااكانية تسااببت في خسااارة حوالى 

ود األراضاااااااااااااااي الزراةياااااة خال   200 ألد فااااادا  من أجس
العلااار ن سااانة الماضااايةي لمصااالحة إنلااااء مد  ومجمعات 
للماليين الذين وقد باتوا  عملو   حتاجو  إلى المساااااااااااااااكن 

 والزواه واإلنجابا
الخيااااط  في مقاااالاااة لرئيس تحر ر "أخباااار اليوم" عمرو

  تنبيه من "اإلرهاب الساااااااااااكاني" 2018.11.17والسااااااااااابت 
على حد تو ااااااايره لألزمةي ودعوة  ااااااار حة إلى معالجتها 
بمساااااااااااااااهمة الخ اب الديني في العالها  ما  لااااااااااااااير إلى 
ضااااااغوط دينية على الدولة  ي ال تأخذ باألساااااالوب العملي 
حال ا و ساااااااااااجل الزميل في هذا اللاااااااااااأ   يس "أ  البعض 

لتبر ر التكاثر العلوائي بكونها نوعا  من  ستخدم نصو ا  
التو ل على هللا و ستند هؤالء في دعواتهم لمراهيم مجهولة 
و يبيااة وهااذا خلسن بين التو اال والتواكاال باال والتن ع على 
النص الااااااديني وعلى المجتمع"ي ثم  ْااااااااااااااايس في تبر ر 
البعض ألهمية  ثرة العدد في حياة األمة القو  "أين هؤالء 

التاااار خياااة التي أقرت باااأ   ااال الغزوات التي  من الحبيقاااة
إنتصااااااااااااااارت فيها جيول المسااااااااااااااالمين  انت أقل عددا  من 
جيول أعدائهم"ا ومن جانبي أساااااااااتحْااااااااار للمناسااااااااابة من 
الااذاكرة ةبااارة قااالهااا الرئيس والراحاال  هواري بوماادين يوم 

خال  محاااولااة عربيااة جااادة إلعااادة الرئيس  1978.5.10
إسااارائيل وهي "إ  حجم الساااادات عن موضاااوع الساااالم مع 

مصااااااار البلاااااااري ال  مكن أ   كو  مدخال  للتسااااااااهل معها 
بالنساابة إلى القْااا ا المصااير ةي فليس  ااحيحا  أ  الكثافة 

اإلساارائيلي  –البلاار ة هي مر ز الرعل في الصااراع العربي 
بدليل أ  إسااااااااارائيل وهي دولة  اااااااااغيرة ساااااااااكانا  ومسااااااااااحة 

  العربية أ ااااااااااااااابحت بالرعل دولة عظمى بالمقارنة بالدو 
 األاخر "

خال ااااااااة القو  إ  التنمية في مصاااااااار سااااااااتبقى مهددة 
م والمناااااابر  كس باااااالتعثر على نحو ماااااا ير  ذلاااااك أهااااال الحا
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اإلعالميةي وال  لااااااااااار هم الرأي "بعض الملااااااااااا   الداعين 
والمبرر ن للز ادة السكانية" و ستغلو  العلوائيات المتكاثرة 

روة قومياااةا في الترو ج لمرااااهيم تعتبر  ثرة الساااااااااااااااكاااا  "ث
ونلير إلى أ  الخلية رسميا  وإعالميا  في مصر في شأ  
مسااااتقبل التنمية تأتي من قبسل أ  يتم حساااام موضااااوع "سااااد 
النهْاااااااة" مع أثيوبيا فيما هنالك حسااااااار الدراساااااااة الجديدة 
ر بعلااااااار ن مليار متر مكعري وفيما ق اع  ز مائي  قد  عجس

هة شاااااااااااابح التمو ن في الدولة مهموم ومهتم منذ ال  لمواج
رقم المئة وتساااااااعة علااااااار مليونا  عدد ساااااااكا  مصااااااار عام 

م السااااالع التمو نية ساااااتكو   2030 وبما  عني أ  فاتورة دعس
مليار جنيه وهو رقم مؤ د إذ  كري القو   150في حدود 

 حتاجو  في الحد  2030مليو  مصاااااااااااااااري عام  119إ  
األدنى إلى نصاااااااااااااااد مليار رغيس يوميا ا وفي هذا الزمن 

بناء العمارات السااااااكنية َتساااااابر في المز د من التي  كو  
 التخفيض لمساحة األر  الزراةيةا

  بأعا  هللا الرئيس عبد الرتاح السااااااايساااااااي في ما يتعلق 
"أم األزمات" اإلجتماةيةاا أزمة الز ادة الساااااااااااااااكانيةي  ما 
أعا  أساااالفه جما  عبد النا ااار وأنور الساااادات وحساااني 

 عاله لهاا وهد  مباروي فهي تنتقل من عهد إلى عهد وال
الذين يرو  في تحديد النساااااال في المحروسااااااة ذات األرقام 
الرلكية أمرا   ير مسااااااتَحر وال  جوز شاااااارعا ي في حين أنها 
على أهبة أ  تكو  حال  للصاااااااين أمة المليار نسااااااامةا وأما 
بالنساااابة للموضااااوع الرلساااا يني العالق في الهواء األمير ي 

البلروري وعم  والملااارِ ع الجانبا البر  اني إلى أ   قتنع  –
ساااااااام الحاضااااااان  بوجوب إعادة النظري فإنها جائزة شااااااارعا  
ومساااتحبة  و  "القنبلة البلااار ة الرلسااا ينية" ساااتحسااام ذات 
يوم مسااااااألة الصااااااراع مع إساااااارائيل بمعنى أ  الرلساااااا ينيين 
أكثر ة واليهود أقليةا وتساااااااااات يع فلساااااااااا ين في هذي الحا  

 وباإستيعاب ال رفيسن  عيلا ااا وال حر 
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 التالقي واإلستنساب في مسألة القمم
إذا  انت القمةي أي قمةي دولية أو عربية أو إساااااااالمية 
أو أفر بيااة أو عاادم إنحياااز ااة و ااذلااك سااااااااااااااااائر القمم على 
مساااتو  العالمي ليسااات الرر اااة المناسااابة لكي يلتقي القادة 

د اإلجتمااع اإلفتتااحي ثم الملااااااااااااااااار  و  ليس فقن عناد عقاس
الختامي وبعد ذلك  مت ي  ل منهم  اااااااهوة جوادي ال ائر 

 عائدا  إلى بلديي فما إذا  هي جدو  هذي القمةا
"قماة  لمنااساااااااااااااااباة هاذا الكالم أ  أجواء الادورة الحاالياة 

العلااااااااااااااار ن" أخااذت المنحى الااذي  خااالد جوهر اإلنعقااادي 
ر إعتبرهااا  مااا لو أنهااا قمتااه حيااا أ  الرئيس دونااالااد ترماا

وليساااات قمة األرجنتين الدولة الثانية التي تامثل قارة أمير ا 
الجنوبية بعد البراز لي مع  ثير اإلسااااااتغراب  يس أ  دولة 
نر يااة وعْاااااااااااااااوا  في "أوبيااك" مثاال فنزو ال ليساااااااااااااااات من 
المنتسبين إلى هذي المجموعة التي أنلئت قبسل تسعة علر 

قدي في واشاااااان ن وزراء الما  في عاما  في ختام إجتماع ع
الاادو  الموز عااة على أهم دو  القااارات الخمس ووضاااااااااااااااعوا 
معالم خارصة صر ق للملااااااااهد اإلقتصااااااااادي على مسااااااااتو  
العااااااالما وفي إجتماااااااعهم هااااااذا  ااااااانوا على درجااااااة  من 
اإلنساااااااااااجاما لم يتبغدد المْااااااااااايس األمير ي على أحد من 

في  أقرانه على نحو ما إتساااااااااااام به أساااااااااااالوب الرئيس ترمر
الدورة الجديدة للقمة المساااااتْاااااافة في بو نس  ير ا إلتقى 
الجميع مع الجميع في األروقاااة وداخااال قااااعاااة اإلجتمااااع 
و اااناات بين معظمهم لقاااءات ثنااائيااة إقترب فيهااا  اال منهم 
ره في أجناااادة  من الخر وربمااااا  ااااا  التباااااد   ير الماااادس

 اإلجتماع فر ة لتعديل أفكار وأرقاما 
ماااا داموا أتوا فمن الواجااار أ   هاااذا هو جوهر القماااةا

يلتقواا بااااااال إ  اللقااااااااء حتى بين ذوي المواقد الحاااااااادة 
وأ حاب األصماعي ليس أمرا  مبنيا  على قاعدة اإلستنساب 
وإنما هو واجرا وإلى ذلك فإ  عْاااااو ة القمة أو المنتد  
تلغي مساااااألة التلااااااوف والتعامل وفق مرهوم الدولة الكبر  

لها  صاااااااانِ د الخر ن على هي  اااااااااحبة اللااااااااأ  وَمن  مث
 هوايا

ثم إ  الذين أتوا إلى قمة العلااااااااااااااار ن في بيونس  ير  
يتسااااوو  في مساااألة الملااااكل العالقة في دولهما وبالنسااابة 
إلى الرئيس ترمر فإ  الملاكل التي تعيلها إدارته ليست 
أقل وصأة من تلك التي تعيلاااااااااااها فرنساااااااااااا الماكرونية على 

تجاجات الغاضاااااااااابين بهجة ساااااااااابيل المثا  والتي عت مت إح
ز نة اللانز ليز ه لمناسبة عيد الميالدا  ما أنها ليست أقل 
من وصاااااااأة ال الق البر  ااااااااني عن اإلتحااااااااد األوروبيي 
وإنلاااااغا  البا  الساااااعودي بمحاوالت إنقْاااااا  من جانر 
األ  الخليجي والجاااار اإليراني نااااهياااك بمكر الصاااااااااااااااااديق 

ث له في قمة التر يي على وهسج الملااااروع النهْااااوي الذي م
بو نس اير  ولي  العهد األمير محمد بن سااااااااااااااالما  والذي 
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يت لع إلى أ  تكو  دورة إنعقاد قمة العلاااار ن في الر ا  
 قمتهاا وإستثنائية بكل المقاييسا 2020عام 

ربما من حق رئيس أي دولة أ   عتذر عن الملااااااااار ة 
شخصيا  في القمةي أي قمةي إذا  ا   رْل ترادي لقاءات 

مع هذا الصديق ألسباب صارئة أو مع ذاو المنافس  ثنائية
ألساااااباب  متزه فيها الحذر بالتحديي وفي هذي الحا  يوفد 
َمن ينوب عنها أما وقد شااااااارو شااااااخصاااااايا  ونعني هنا قمة 
ر معاااني هااذي القمااة  لى أ   قاادِ  بو نس  ير   فمن باااب أوس
له لكي  ْااااااري من صيبة  و بذ   ل ما في اإلساااااات اعة بذس

ن التعامل ما من شأنه خروه القمة بنتائج تلبي الروح وحاسس 
إحتياجات سكا  العلر ن دولة األعْاء في هذا المنتد  

لو  الدولي البالغ األهمية  خمسااااااة وسااااااتين في المئة  و لااااااكِ 
إنعقادا   22من عدد سااااااكا  العالم  والذي أنجز حتى ال  

وتلاااااااء الظروف أ  الوضااااااع اإلقتصااااااادي وعلى مسااااااتو  
م يراوح بين السااااااااااايء واألقل ساااااااااااوءا ا وهذا عموم دو  العال

أ ْاااااااااا  من ضااااااااامن الدوافع لكي تكو  القمة الجديدة بعيدة 
عن التلااااوف والتحرظات وحافلة باللقاءات الثنائيةا وحتى 
د القادة الملاااار و  إقاماتهم يوما  أو بْاااع سااااعات  إذا مد 
لهذا الغر ي فإ  ذلك سااااااااااااااايوحي بأ  هنالك ما  لااااااااااااااابه 

ة في الترهم للظروف والمساااااااعدة على اإلجماع على الرغب
مااداواة جراح معنو ااة في هااذا البلااد أو ذاوا وتلااك واجبااات 

 ال  صح فيها المزاه أو اإلستنسابا
ونحن  عرب علاااااااااااانا تجربة مْاااااااااااايئة في األربعينيات 

 1946أ ار  /مايو 28عندما وضاااااااعت قمة أنلااااااااص يوم 
الواجر و يس أ  مْااااايرها الملك  –حجر األساااااا  للقمة 

دها في قصاااااااااااااااري داخل مزرعة بالغاة  فاروق  جعال من عقاس
دة وبكااال أنواع  الخْااااااااااااااارة ومأل  باااالنوافير وال يور المغرِ 
الورود وأشااجار الثمر ال يِ ر المذاق ساااحة للتلاااور داخل 
قاعة اإلجتماعا وخال  التباسااان في الحديا خال  الساااير 
داخل حدائق القصاااااار ومن دو  أي تلاااااااوف وعلى خلفية 

ر تأساااااااااااسااااااااااات القمة العربية بإنعقاد بعد هذا التعاصي ال ي ِ 
علر سنين في بيروت لتعْيد مصر المعتد  عليها من 
بر  انيا وفرنساااااااا وإسااااااارائيل ردا  على تأميم قناة الساااااااو سا 
وأل  هذي القمة  انت بدافع الواجر وليس اإلسااااااااااااتنساااااااااااااب 
فإنها أفرزت  يغة القمم العربية بدءا  بالتي دعا إليها عبد 

بعد ثماني سااانوات في القاهرة ثم قمة  النا ااار وإساااتْاااافها
بعد قمة بعْها إستثنائي إلى أ  إستقر األمر على دور ة 
اإلنعقاد  ما دور ة "قمة العلااااار ن" و "القمة اإلساااااالمية" و 
"القماااااة الخليجياااااة" و "القماااااة األفر بياااااة" وقماااااة دو  عااااادم 

اإلنحيازا وفي هذي القمم لم  حدث أ  رئيسا  تلاوف على 
لقو  إناااااه لن  جتمع بهاااااذا الملاااااك أو هاااااذا  خر ن وردد ا

الرئيس أو ذاو األميرا وبصاااااااااااااارف النظر عن مردود هذي 
القمم فإ  إنعقادها تحت مظلة وجوب الحْور واإلجتماع 
مع الملاااااااااااااااااااار ين ثناااااائياااااا  أو في الردهاااااات أو حتى في 
الكواليسي جعلها في منأ  عن اإلساااااااااااتنسااااااااااااب والمزاجيةا 

من واجر الملارو أ  وعلى هذا األسا   مكن القو  إ  
يتصاااااااااارف ضاااااااااامن األ ااااااااااو ااا أو ال  حْااااااااااري و ترو 
ع حلو   الملااااااااار ين  حاولو  بمنأ  عن التلاااااااااوف وضااااااااس
م معالم إنقاذ أوضاااااااااع تحتاه إلى قادة حكماء و ير  ورسااااااااس

 مبتز نا
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رئاسيات أميركية برسم البشير 
 ... وغيرهماوبوتفليقة

ل فسااااااااحة لبعض الوقت من ضااااااااوضاااااااااء واقعة  من أجس
األنراق التي أصلقها نتنياهو فيما لبنا  على شااااارير الهاو ة 
األساااااااااااحقي ومن ال بعة الررنساااااااااااية بعد ال بعة البر  انية 
وال بعة البلجيكية من األساااااااااااالير الداعلااااااااااايةي و ذلك من 
قعقعة التهديدات تأتي من  ل  ااااااااوب ولكنها ال تصااااااااير 

 ار األمر في شأ   انعيهااااو حت
وحيا أننا نعيش هذي األ ام مناساااااااااابة حز نة تتمثل في 
رحيل جوره بول األب الرئيس الواحد واألربعين في قائمة 
راسااااااااء أمير ا والذي هو عميد الراسااااااااء األمير ا  لجهة 
العمر  وناااه توفي يوم الجمعاااة اليوم األخير من شاااااااااااااااهر 

 عاما ااا 94عن  2018تلر ن الثاني  /نوفمبر
األمير ي  -وحيااااااا أننااااااا  عرب في التااااااار   العربي

المعا ااااااااااااااار نحلِ ق في الرْااااااااااااااااء األمير ي نرتاح لمواقد 
بعض اإلدارات عندما تبدأ ثم ال تلبا الصااااااااااااااادمات منها 

 تتالحق  ما ال تلبا الوعود أ  تصبح سرابا ااا 
وحيا أننا على موعديسن الفتيسن في السااااااودا  اإلنقاذي 

ر ين المخْااااااااااااااارمين في الجزائر لجهاااة أ  ودواو ن التحر 
تكو  الرئاسااة مد  الحياة لكل من الرئيس السااوداني عمر 

 البلير والرئيس الجزائري عبد العز ز بوترليقةا 
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إنني للحيثيات السااااااااااااالرة اإلشااااااااااااارة إليها و كاتر  عنيه 
الوقوف على  اااااارات وأخالقيات وشاااااامائل الذين  صاااااالو  

دة و  لاار حكااام عرب إلى رأ  الهرم في الوال ااات المتحاا
وأجاااااانااااار ودهم فياااااأخاااااذوا منهم أكثر بكثير من ع اااااائهم 
جمهور ا   ا  العم ساااااام أم د مقراصيا ي أ تنم مناسااااابة رحيل 
الرئيس بول األب وأاوجز في ما تيسر من المعلومات عن 
الااذين حكموا أمير ااا وعااددهم حتى رحياال عمياادهم سااااااااااااااانااا  

هذي رئيساااااااااااااااا ا مع التوضااااااااااااااايح بأ   41جوره بول األب 
المعلومات مسااااااتقاة أ ااااااال  من  اتر و ااااااحد ومن أوراق 
في أرشااااااااااااااايري الخاااصي و ااذلااك من وثااائق من تلااك التي 
 اكلد النقاب عنها و اسمح بنلرها بعد ربع قر  من تار   
الحااادثا وهاااذا أمر  ير ماااألوف خااااره الوال اااات المتحااادة 
د هذي المعلومات  جدر بنا  عرب  ودو  أوروباا وقبسل ساااااااارس

وا اااااااااارات التسااااااااااع التي  جر أ  تتوافر في َمن معرفة الم
 لااااغل رئاسااااة البيت األبيض وهي مع بعض اإل جازا أ  
 كو  على األقل في الخامسااة والثالثين وأقل من الخامساة 
والساااااااتين من العمر ومبيما  في الوال ات المتحدة لمدة أربع 
علااارة سااانةا أ   كو  أبيض ومن أ ااال إنكليزي ومحاربا  

تيا  وأال   كو  م ل قا  أو عازبا  أو  اثوليكيا  قد ما  وبروتسااااااااااتن
ا   أو ثر ا  ثراء فاحلااا ي  ما أال   كو  زنجيا  أو يهود ا  أو ِقساا 
أو إمرأة أو ملحدا ي وأال   كو  من أ اال بولندي أو إ  الي 
أو ساااالفياا وهذا إلى جانر السااامعة والمظهر والرصااااحة 

 والذ اء واإلعتدا  في وجهات النظرا
توفرت هذي الصاااااارات في الذين ترأسااااااوا على مد  هل 

قرنيسني مع اإلشااااااااااااارة إلى أننا هنا نقد عند بول األب وال 
نت رق إلى األربعااااة الالحقين بياااال  لينتو ا بول اإلبنا 

 أوباماا ترمرا
إنحصاااااااااااااار إهتمام الرئيس األو  جوره واشاااااااااااااان ن إبن 
اإلساااااارة البورجواز ة في محاربة  ارات الهنود الحمر و ا  

يااال إلى الحيااااد في النزاعاااات بين دو  أوروباااا و اااذلاااك  م
الرئيس الثاااااني جو  ادامز الااااذي َخَلرااااها بعاااادهمااااا ترأ  
تومااا  جيررساااااااااااااااو  وعناادمااا توفي  ااا  مااديونااا  بمئااة ألد 
دوالر ثم ترأ  الرابع جيمس مااااد ساااااااااااااااو  الاااذي نجح في 

إلى  نداا  اإلنكليز شااماال  عمليات عسااكر ة إسااتهدفت دفسع 
امس جيمس مونرو فليس معروفااااا  لماااااذا أمااااا الرئيس الخاااا

أصلقت ليبير ا الدولة األفر بية إسااااااااااااااامه على عا ااااااااااااااامتها 
 "مونروفيا"ا 

لوال ضااااااااااغن والدي الثري لما  ا  جو   و نسااااااااااي بات 
الرئيس السااااااااااااااد  للوال ات المتحدةا أما الرئيس الساااااااااااااابع 

أندرو جاكساااااااو  الذي  ا   كري اإلنكليز ألنهم قتلوا والدته 
حرب اإلساااااااااااتقال ي فإنه شاااااااااااخصااااااااااايا  تعر    وأخو ه أثناء

لمحااااولاااة إ تياااا  بمساااااااااااااااااد  من مخبو  " عتر  صر ق 
 و وله إلى العرل األمير ي"ا 

كاااا  الرئيس الثاااامن ماااارتن فاااا  بور ن من أ ااااااااااااااااال 
هولناادي و ااا  أو  نااائاار رئيس  عود إلى الرئاااسااااااااااااااااة عن 
صر ق إنتخابات عامةوتكررت الحالة مع بول األب الذي 

 رونالد ر غا  ا كا  نائر الرئيس
كما  في التار   األمير ي وكما حا   أقصاااار الراساااااء حا
بلاااااااااااااااير الجميااال ور نياااه معو  في لبناااا    اااا  الرئيس 
التاسع وليم هار سو  الذي توفي بعد تراسه بلهر ليخلره 
جو  تيلور الااذي  ااا  في مزرعتااه بوال ااة فرجينيااا عناادمااا 
 جاااءي مبعوث خاااص إلبال ااه أنااه بااات الرئيس العاااشاااااااااااااار
للوال اات المتحاادةي ثم َخَلرااه الحااادي علااااااااااااااار جيمس بولك 
الذي خره من الظل  ما باراو أوباما في الزمن الحاضارا 
وما أ ااااااب الرئيس التاساااااع أ ااااااب الرئيس الثاني علااااار 
زخاري تيلور الذي توفي بالساااااااااااااااكتة القلبية وهو في مكتبه 

 في البيت األبيضا
قو  أبو وفي تار   راساء أمير ا من صب ق على نرسه 

العالء المعري وهو الرئيس الثااالااا علااااااااااااااار ميالرد فيلور 
الذي ساااائم تكاليس السااااياسااااة قبسل إنقْاااااء واليته ربما ألنه 
ثري أو خلاااااية أ  تودي به الرئاساااااة على نحو ما حصااااال 

 للرئيس السَلد زخاري تيلورا
كااااااااا  الرئيس الرابع علااااااااااااااار فرانكلين بير  جنراال  

يين حر ة التصااااارف ومتعصااااابا  ضاااااد الخمر وترو للساااااياسااااا
فإنتلاااااار الرساااااااد  ما الحا  هذي األ ام التي  عيلااااااها لبنا  

الرئيس وبو انا  ودو  شااااااااااابيقةا وأ ااااااااااااب القرف جيمس 
م الذي سعى إليه صوا  ربع قر ي  كس الخامس علر  من الحا
لكنااه بعاادمااا إنتهاات واليتااه قااا  لخليرتااه الرئيس الساااااااااااااااااد  

البياات  علااااااااااااااار ابراهااام لنكولن "إذا  نااَت ساااااااااااااااعياادا  لاادخو 
ر ساااااااعادتي بالخروه منه فأنت رجل محظو "ا  األبيض قدس

الاااذي وق ع  و اااانااات مالحظتاااه في محلهاااا ذلاااك أ  لنكولن
وثيقة لتحر ر العبيد ألساااااباب ساااااياساااااية وليسااااات إنساااااانيةي 
جر  إ تياله بمسااااد  وهو في "مساااارح فورد" في واشاااان ن 

 بعد خمسة أ ام من إعادة إنتخابه لوال ة ثانيةا
اء دور بسااااااااا اء الراسااااااااااء و ا  الرئيس بعد لنكولن ج

السابع علر اندرو جونسو  إبن عائلة فقيرة وعمل خياصا  
قبسل أ  ينتساار إلى الجيشي لكن ذوو الثراء في الكونغر  
أحاااصوي بااإتهااامااات وحاااولوا خلسعااهي ليخلرااه الثااامن علااااااااااااااار 
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يولسااااايس سااااابمساااااو  العساااااكري المحترف الذي إساااااتلااااارت 
في الكونغر  في عهدي العموالت والصااارقات بين أعْااااء 

وسااكت على ذلك صلبا  لرضاااهما وبعدما خساار اإلنتخابات 
بات عاصال  عن العمل وترر غ لكتابة مذ راته للعيش منها 
كما حا  هيالري  لينتو  وميلاااااااااااااايل أوباما أحدث  اتبات 

 مذ راتهن عن الرئاسة وأحالمها وو التهاا
 على نحو ما حصاااااال للرئيس اللبناني الخامس والراحل
سااااااليما  فرنجية  الذي فاز على اليا  ساااااار يس والراحل  
برارق  وت واحدي حصل للرئيس التاسع علر راثر فورد 
هيز الاااذي عارف باااأناااه إ اااااااااااااااالحي وهو عملياااا  رائاااد منسع 
التدخين تلك الظاهرة المعمو  بها بنسر متراوتة في أ امنا 
هذيا ولقد إقتصااااااااااااااار المنسع و ذلك منسع الخمر على البيت 

ا و ا  أو  رئيس بين األربعين رئيساااااااااااا  تحرساااااااااااه األبيض
يه ووعلى ما هو مألوف في  قوات اإلساااااااااااااااتخبارات بعد تلبِ 
أ امنا هذي في لبنا   تهديدات بالقتل من مؤ دي المرشاااااااااح 

 الخر  موئيل تيلد  فقرر أال   عيد ترشيح نرسها
لم تنته محاوالت القتل يتعر  لها الراساااااااااء بدليل أ  

يوما  من  199مس  ازفيلد قاتل بعد الرئيس العلااااااااااااار ن جي
الترا  بعدة ر ا ات من قاتل مخبو ا هكذا قيلا وأما 
الرئيس الخَلد والواحد والعلرو   تلستر ارثر الذي بكى 
ل نرسي على النها ات  علنا  سَلره  ازفيلد فإنه ربما  رد ِفعس
المأسااااااااو ة بدأ يو ل معظم واجباته إلى مسااااااااعد ه و خره 

اء ال لقا وفي العااااااام األخير من واليتااااااه للتنزي في الهو 
أ ااااااااااير بمر  ثم توفي وقد بات رئيسااااااااااا  سااااااااااابقا  ليخلره 
 روفر  ليرالند الذي خالفا  لساد  اللروط الرئاسية  ا  
عااازبااا  عناادمااا ترأ  وتزو ه وهو في البياات األبيض وتلااك 
واقعة لم تتكرر في تار   الرئاسااااااااااة الذي سااااااااااجلي أي هذا 

الرئيس الثاالا والعلااااااااااااااار ن بنجاامين التاار  ي واقعاة هجرة 
هار ساااااااااو  إلى فنزو ال بعد خساااااااااارته في تجديد الرئاساااااااااة 
ليخلره الخامس والعلااااااااارو  الذي ر م أنه  ا  محبوبا  من 

بر ااا ااتيسن خال   الحكومة قتلهالجميع فإ  شااخصااا   كري 
 ز ارته للمعر  الدولي في نيو وروا

  ر م حصاااوله على أ لبية سااااحقة فإ  الرئيس السااااد
والعلاااااااار ن تيودور روزفلت رفض الترشااااااااح لوال ة رئاسااااااااية 
ثانية ودَعم نائبه هوارد تافت والرئيس الساااااابع والعلااااارو   
لكنه لم  كن وفيا  مع ساااالره روزفلت وإسااااتبعدي من أي دور 

 إستلاريا
من أهم إنجاااازات الرئيس الثاااامن والعلااااااااااااااارو  وودرو 
و لساااااااو  أنه منح النسااااااااء حق التصاااااااو ت ونحن ال  في 

 ا وفي عهد خَلِره والرئيس التاساااع والعلااارو  1920لعام ا
وار ن هاردنغ   ثرت فْاااااائح رشااااااو  تنقير النرن وتوفي 
الرئيس في ظروف  امْااااااااة حامت فيها اللاااااااابهات حو  

األصوار زوجتااااه وصبيبااااه الخاااااصي ليخلرااااه رئيس  ر اااار 
الرئيس الثالثو   اااالرن  ولااادره  حياااا أناااه خالفاااا  لكااال و

   ظهر أحيانا  بمالبس رعاة البقري أ اااااو  البروتو و   ا
و خلره والرئيس الواحد والثالثو   هربرت هوفر الذي  ا  
أو  الراسااااااء إساااااتخداما  للراديو في إذاعة بياناته وتعليقاته 

 وعلى نحو تو ترات دونالد ترمر حاضرا  ا
ز ساااااااااقيه بساااااااابر مر  شاااااااالل األصرا   على ر م عجس

ي والثالثو   الحاكسم مااار  فرانكلين روزفلاات والرئيس الثااان
ب ر قة جعلتسه من التار خيينا و بقى لقاء السااااااااااااااارينة فوق 

بين روزفلت والملك عبد  1945مياي قناة الساااااااااااااااو س عام 
العز ز واحااادا  من معاااالم الااادور التاااار خي للرئيس روزفلااات 

ع حجر األسااااااا  للعالقة األمير ية  السااااااعود ة  –في وضااااااس
في عهد إدارة أو  التي تزداد رساااااااااااااااوخا  وإ  إختَلرت الرا  

أاخر ا لكن أجواء األماااااااة عموماااااااا  أكرهر ت مع الرئيس 
الخَلد هاري تروما  الذي لم تمنع خلريته المتواضاااااااااااااااعةي 
كوناه بادأ حيااتاه ماديرا  في محال مبيعاات للببعااتي من أ  
 صاااابح ندا  لزعماء تار خيين في الخمسااااينات أمثا  جوزف 

عه فإنها في ستالين وونستو  تلرشلا أما ملكلة العرب م
إنحيازي إلى إسااااااارائيل وحماساااااااته المررصة لها ماضااااااايا  مثل 
حماسة الرئيس ترمر حاضرا ا ولوال الرئيس الخَلد والرابع 
والثالثو   دواياااات ايزنهاااااور لكاااااناااات عالقااااات العرب مع 

 أمير ا تدهورت أخ ر تدهورا
للمرة األاولى يتبوأ الرئااااااساااااااااااااااااااة  ااااااثوليكي عر قوجو  

س والثالثو  ا فهااال  اااا  ذلاااك من كينيااادي الرئيس الخاااام
 1963تلااااااااااااااار ن الثااااني /نوفمبر  22دواعي إ تياااالاااه يوم 

بإساااااااااااااااتهداف مو به وعلى نحو إ تيا  رفيق الحر ري في 
بيروتي ليخلراااه لينااادو  جونساااااااااااااااو  والرئيس السااااااااااااااااااد  
والثالثو   الذي زايد على تروما  في إنحيازي إلى إسرائيلي 

زار مصااار السااااداتية وخَلَره ر تلاااارد نيكساااو  الذي عندما 
 نى له اللاااي  إمام قصااايدة من تأليس اللااااعر أحمد فؤاد 
نجم م لعها "شااارفت  ا نيكساااو  بابا  ا بتاع ا  ووتر يت" 
إشااارة إلى فْاايحة التنصاات التي أودت بها ولم تكن حا  
خَلِره جيرالد فورد والرئيس الثامن والثالثو   أفْاااااااااال  ونه 

 تعر   لمحاولتيس إ تيا ا
الرئيس التاساااااااااااااااع والثالثو   دخل و ارتر مي وحدي جي

 -التااار   من بوابااة رعااا ااة إتراااقيااة الساااااااااااااااالم المصااااااااااااااار ااة
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اإلساااااااااارائيلية في  امر د ريد بين أنور السااااااااااادات ومناحيم 
بيغنا لكن الجمهور الخميني شااااااااو ي له أمجادي بعد إحتال  
الساااارارة األمير ية في صهرا  والمحاولة الراشاااالة من جانر 

د ال ر ق قوات خا اااااة إلصال ق الرهائنا وهذا اإلخراق مه 
أماااام الهوليوودي روناااالاااد ر غاااا  والرئيس األربعو   الاااذي 
تعث ر هو الخر في لبنا  نتيجة أ  محازبين ثور ين قاموا 

 241بعملية ترجير للسرارة األمير ية في لبنا  قْى فيها 
من جنود النخبة والمار نز ا وبعد الهوليوودي جاء النر ي 

سااااااااااااااساااااااااااااي المخابراتي جوره بول والرئيس األربعو   التك
الذي دشن حملة إعادة الكو ت إلى أ حابها وإلغاء العراق 
كدولة ذات شاااااااااااااااأ ا ووحدي التار   الذي سااااااااااااااايحكم على 

 رئاستها
ومرة أاخر  لعل الرئيسااااااااايسن عمر البلاااااااااير وعبد العز ز 
بوترليقةااا و خر ن على ال ر ق يتأملو  في هذي المساااااايرة 

ة األمير ية على مد  قرنيسنا فري التأمل ما قد الرئاساااااااااااااااي
  ريدا

 2018( كانون األولديسمبر ) 11 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 هذا نصيب ُشيَّاب صاحبة الجاللة
على وقسع حالة الذبو  المتدره الذي تعيلاااااه الصاااااحافة 
في لبنا  و يس أ  البعض صو  أشاااااارعته وأ لق السااااااتارة 

قبل  ال ر ق نرسهي شهدت بيروتوأ  البعض الخر على 
مناااسااااااااااااااابااة  ير مااألوفااة وتتمثاال في مبااادرة تكر م من  أ ااام

 إحد  الجامعات فيها "جامعة الداب والعلوم والتكنولوجيا
AUL ي اب  اااحبة الجاللة الساال ة " لتسااعة وثالثين من شااا

 يالتكر م عام الذي هو ي2018الرابعة أمْاااااااااوا حتى العام 
لبحا عن المتاعري مع تنوع في مهنة ا وأكثر نصد قر  

إهتمامات  ل منهم والدور الذي قام به خال  خمسين سنة 
كانت في مجمل أحداثها مز جا  من الصدمات مع لحظات 

ن" واجر أداي يعابرة من اإلسااااااااااااتقرارا  ا  لكل من "الذهبي
وبالذات الحروب  يبجدارةي ومن دو  أ  تثنيه الصاااااااااادمات
و والصااااراعات وأ ام التلااااتت والخلااااية  من المكاريي عن ترس
 عيشالل المهنة والبحا عن مهنة أاخر  سبيال  

لم  قتصااااااااااااار الدور لهؤالء اللاااااااااااااي اب على الصاااااااااااااحد 
والمجالت اللبنانيةي وإنما  ا  للبعض منهم حْاااور فاعل 

في مؤساااساااات  اااحافية عربية في بعض دو  الخليجي ثم 
في بااار س ولنااد  عناادمااا أوجباات ظروف الحرب األهليااة 

وعلى مد  تسااع ساانواتي  1975تصااد أبر ل بدءا  من من
إ ااااااااااااااااادار  اااااااااااااااحد ومجالت في باااار س ولناااد ا وهاااذي 

والثالثين  اااااااحافيا   هؤالء التساااااااعةالبعض من إساااااااتق بت 
 أفراد منهم "ذهبيا " إما  عملو  في تلك الصاحد أو يؤساس

ملااار ع  ااحافية بعْااها  اامد لبْااع لساانوات ثم هو ا 
ع سااانوات و انت  اااحيرة "اللااارق األوسااان" تليها بعد بْااا

 اااحيرة "الحياة" حاضااانتيسن في لند  لعدد من الصاااحافيين 
اللبنااااااانيينا  مااااااا أ  مجالت "النهااااااار العربي والاااااادولي" 

"الوصن العربي" في بار س و "الدسااااااتور" و و "المسااااااتقبل"و
"التْااامن" في لند   انت هي أ ْااا  حاضاانة  ثير ن باتوا 

عقود  ال  شااااااي اب  اااااااحبة الجاللة بعدما  انوا قبل أربعة
من الجنود في عز اللاااااااااباب و  "با  اراب"ل من  اااااااااحافة ا

ين في تقد م المادة الصااحافية التي   ير للعرب  ل المجل ِ 
 في وصنه قراءتهاا

وضاااااااعت الحرب اللبنانية أوزارها بالعاله الذي  لاااااااري 
"إترااااق ال اااائد" وعااااد  ثيرو  من أساااااااااااااااراب ب والمتمثااال 

ت التي ال يور المهاااااجرة ليجاااادوا أ  الصاااااااااااااااحد والمجال
أمْاااوا أحلى سااانوات العمر الصاااحافي عاملين فيهاي على 
درجاااة من التوعاااك فلم تعاااد  ماااا حاااالهاااا في الزمن الاااذي 
مْااى لكنها مع ذلك تجاهد من أجل الصاامودا و وما  بعد 
يوم تتسااع مساااحة الذبو  و جد الصااحافيو  وبالذات الذين 
 قتربو  من ساااابعينية العمر وثمانينيته أنهم في مهر ر اح 
اإلقرا ا وعندما أ اااادرت  ااااحيرة "الساااارير" العدد األخير 

د ساااامبر/  انو  األو   31يوم الساااابت  13551ذي الرقم 
أي في مثل هذي األ ام قبل سنتيسن وبعنوا ا الوصن  2016

 ا  معنى ذلك أ  مسااالسااال إسااادا  الساااتارة  يبال "السااارير"
بدأ عمليا  وساااااااااااتتعدد الحلقاتا وجاء اإلسااااااااااادا  الثاني يوم 

يتمثل بقرار إحد  قالع اإلعالم  2018أكتوبر  1نين اإلث
اللبناني "دار الصااااااااياد" ذات المجالت المتنوعة و ااااااااحيرة 
"األنوار" اليومية التوقد عن الصاااااادور يؤ د إحتما  توالي 
إتخاااذ الخ وات المؤلمااةي أي أ  تتوقد الصاااااااااااااااحد عن 
الصاااااااااااااااادور مااا داماات مقومااات اإل اااااااااااااااادار من إعالنااات 

 بما  ري بالمت لباتاومساندات  ير متوفرة 
على وقسع هذي الحالة المؤلمة وإحتما  إن راء شااااااااااااامعة 
الصاااااااااااااااحااااافااااة الورقيااااة التي صااااالمااااا  اااااناااات إحااااد  معااااالم 
الخصاااااااااااااااو اااااااااااااااية اللبنانيةي جاءت مبادرة "جامعة الداب 

ا حوالى ماااااااوفي "AUL والعلوم والتكنولوجياااااااا في لبناااااااا ي 
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ثالثمئة إعالمي لبناني بين محرر ن وإدار ين ومصااااااااااممين 
باتوا من دو  عملا فالمألوف أ  الواحد من هؤالء ينتقل 
من  اااااااااااااحيرة إلى أاخر  تبعا  لظروف تخصاااااااااااااه أو تعني 
الصاااااااااااحيرة التي  عمل فيهاا أما أ  تتوقد  اااااااااااحد عن 
الصااادور وليس في قدرة المتبقين إساااتيعاب أحد خصاااو ااا  
أنهااا باادورهااا وفي محاااولااة لتااداراو التوقد أنهاات خاادمااات 

الرنيين واإلدار يني فهذا  عني و ن العلااااااارات من الصاااااااحافيي
ذلك أ  الصاااااااااحافي ال  مكنه  ينلاااااااااوء الب الة الصاااااااااحافية

وخصااو ااا  بعد ساانوات  مْاايها في هذي المهنة العمل في 
 مهنة أاخر ا

ي اب  الذي  خرد من وصأة هذي الحا  على نرو  شاااااااااااااا
 اااااااااااااااااحبااة الجاللااة و ااذلااك على الجياال التااالي الااذي جاااء 

أفْااااااال من أحوا   تن ليسااااااابعدهمي أ  أحوا  عموم الوص
 احبة الجاللة السل ة الرابعةا ولكنها في أي حا  مأساة 

أن وا   العميد معنو ةي حاولت الجامعة ومن خال  جهود
نجيم ومسااااااااااااااااندة من وز ر اإلعالم ملحم ر اشاااااااااااااااي ونقير 

عو  الصاااااااااااااااحاافاة عوني الكعكي ونقيار المحرر ن الياا  
 م اللااي اب جوزف القصاايري هو النقير قبل أ ام  تكر  باتو

التسااااااااااااعة والثالثين وذلك بإهداء درع لكل منهم وإ اااااااااااادار 
مااه هؤالء في  كتاااب يتْااااااااااااااامن نبااذة عن  اال منهم ومااا قااد 
سااااااانوات على مد  ساااااااتة عقود من نلااااااااصات وإساااااااهامات 
ومؤلراتا وهذي المبادرة تنساااااجم مع قو  اللااااااعر "ال خيل 

سااااااااااعد عندي أاهديها وال ما ااا فليسااااااااااعد الن ق إ  لم ت
 الحا "ا

من جانر  تسااتحق اللااكروهي في  ل األحوا  مبادرة 
ي اب جنود  اااااااااحبة الجاللة  حساااااااار ساااااااانة بدا ة وهم اللااااااااا

ا د مي   ااااافيا جااوإميل خوريا عزت إنتسااااابهم النقابي
داويا جوره شااااااااااااااااااميا حكماااة أبو ز ااادا أنيس لااامور س  

مسااالما إ اد مو ااالليا جوره أبو معلااارا بد ع نجما منير 
شاااااااحوريا عاصد السااااااامراا  رافعا حساااااااين ق يشا راوف

كر ساااااااااتيا  ميرفيلا  ما  فْااااااااال هللاا جاو عقلا محمود 
 زاليا إ رلين مساااااااااعودا ان وا  الخوريا علي بلوطا فؤاد 
أبو ز دا  ميل منساااااااااىا اليا  الديريا فؤاد م را رشااااااااايد 
سااااااانوا ساااااااعيد نا ااااااار الدينا رفيق خوريا مهى سااااااامارةا 

رعدا  سااااا   ااااقرا فؤاد دعبو ا ادمو   ااااعرا ميلااااا  
مالكا حنا عنبرا خليل الخوريا ليلى بد عا جوزف   عاد

 أبي ضاهرا
واللااااااااكر مو ااااااااو  للرئيس ميلااااااااا  عو  الذي خص 

المعنو  "مجد لبنا  الصاااااااااااااحافة  الكتاب التوثيقي التكر مي

سل الصحافة" تحية" ذات تسميةبمقدمة  أاع ي لهم"  إلى را
 تْمنت قولها

مين خبروا قوة الصحاف ةو أمام رجاالت من المكرَّ
وإنضــباطهاو ومتاعبها في مواجهة طايان الســلطة 
في بعض المراتو ننحني لحبر أقالمهم الـــــذي 
يســــري في وجدان الوطن ورســــالتهو والذي ســــاهم 

ل لبنان ما هو عليهو بلد اإلشعاع واإلنفتاح في جعْ 
والحريـة. ودعوتنــا إلى جيــل جـديـد من اإلعالميين 

جنت أن يستقي من خبرة الحرية المسؤولة التي ع
الصـــــــــحافة اللبنانيةو ويدرك أن كلمته قادرة على 
البناء والهدمو وعلى القتل والشـــــفاءو وهناك خطوة 
واحدة تفصــــل بين هذْين الحدْين تكمن في ضــــمير 

إليمان بأن المواط نة الحقيقية هي إلتزام المهنةو وا
بخير الوطن والشـــــــــعبو وبالقيم العليا التي إذا ما 

 لى الهاوية.تحللت تقود معها البالد إ
و اااااااأنماااااااا الرئيس عو  ير اااااااد من  لماااااااات التعو ض 

"أولئك  اااااااااااحافيينا  المعنوي هذي القو  مع بعض التعديلا
 فجئني بمثلهماا"ا

 أعاد هللا العافية إلى الصحافة اللبنانيةا 
 2018ديسمبر )كانون األول(  61 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 بريطانيا برهم الرئيس.. وحسام الحفيد
اجأنا الرئيس العراقي برهم  اااااااااااااااالح ونحن نتأمل يوم ف

في جديد أزمة  2018كانو  األو  /د سااااااااااااااامبر 16األحد 
تاااأليس حكوماااة الرئيس المكل د عااااد  عباااد المهااادي توأم 
أزمة تأليس حكومة الرئيس المكل د ساااااااااااااعد الدين الحر ري 
و يس أ  المؤز م واحاااد من حياااا األسااااااااااااااالوب والنوا اااا ال 

لاه المبغو  هاذاي باأناه وعلى نحو سااااااااااااااااامحاه هللا على فِ  عس
البيا  الذي عممه المتحدث بإساااام الرئاسااااة "تخل ى بصااااورة 
قانونية" عن الجنساااااية البر  انية إلتزاما  منه بالمادة الثامنة 
علااارة من قانو  الجنساااية في الدساااتور العراقي التي تنص 
على عدم تمت ع األشخاص بجنسية أاخر  مكتَسبة في حا  

م أو تكليرهم بمهاااام دساااااااااااااااتور اااة في جمهور اااة تم إنتخاااابه
 العراقا

والمادة التاسااااااعة   وإسااااااتنادا  إلى مادة أهم في الدسااااااتور
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ل إختياااري من دو   فااإ  برهم  ااااااااااااااااالح  ااا  عليااه ِمن قبااس
شااااااااااخصاااااااااايات  رد ة أاخر  رئيسااااااااااا  للعراق أ  يتخلى عن 
بةا وحيا أننا في األن مة العربية عموما   الجنساااية المكتساااَ

ص الادساااااااااااااااتور اة بماا ينااساااااااااااااااار الظروف ن وِ ع النصاااااااااااااااو 
واألشااااااااااخاصي فإ  أمر التخلي المساااااااااابق الذي لم يتم أل  
البرلما  لم  عدِ   ما من شاااااااااااأنه عدم تجاوز النصي إعتابر 

 من تحصيل الحا لا
الااااارئاااااياااااس بااااارهااااام لاااااياااااس الاااااوحااااايااااااااد الااااااااذي  اااااحاااااماااااااال 
الجنسااااااايةالبر  انيةي ذلك أ  ساااااااَلره الد تور فؤاد معصاااااااوم 

منهمااا والمئااات من  إكتساااااااااااااااار هااذي الجنسااااااااااااااايااة وبااات  اال
العراقيين الذين  مارسااااااااااااااو  منا اااااااااااااار في الدولة  حملو  
الجواز البر  اني األكثر إحتراما  بين العلرات من جوازات 
السااااااااااااااارر العااااالميااااةا وأفتر  أ  هؤالء جميعااااا  بَمن فيهم 
الرئيس الخَلد برهم  اااالح والرئيس السااالد فؤاد معصاااوم 

دة وتبقى يتمنو  لو أ  الدساااااااااااااااتور ال يتْااااااااااااااامن تلك الما
الجنسية البر  انية المكتَسبة ومنها جواز السرر في الجير 
ال  ْااااااا ر إلى تساااااااليمها إلى المرجع الرسااااااامي البر  اني 
مرفقة باللكر على ما حققتسه هذي الجنسية وجوازها التاجي 
من صمأنينة وحر ة حر ة وعوائد ينالها البر  اني ما دام 

سااااااااااااارر بصااااااااااااارف أد  اليمين ونا  حق المواَصنة وجواز ال
النظر عما إذا  ا   رد ا  أو عربيا  أو  شور ا  أو مسلما  أو 
أيز د ا  أو هندوساااااااايا  أو مساااااااايحيا  أو أفر بيا  أو أساااااااايو ا  أو 
بوذ ا ا فري بر  انيا تسااااقن هذي الحواجز و تساااااو  الجميع 
في مساااااااااألة المواَصنة ما دام َمن  كتسااااااااار الجنساااااااااية يلتزم 

  أمامه فر ااااااة أ   صاااااابح قوانين األمن والْاااااار بةا بل إ
رئيس بلد ة أو نائبا  في مجلس العموم أو حتى عْااوا  في 

 الحكومةا
المهم أنه من أجل عيو  الرئاساااااااااااة تخلى الرئيس برهم 
عن الجنسااااية التي ساااابق أ  نالها  مواصن وجد في الوصن 
ضااااااااه قساااااااااوة العيش والعمل السااااااااياسااااااااي في  الثاني ما  عوِ 

لرئااسااااااااااااااااة اإلساااااااااااااااتقرار الوصن األما نتمنى لاه في رحااب ا
وال مأنينة اللذيسن واكبا ساانوات نلاااصه السااياسااي  معار  

  حمل الجنسية البر  انيةا
وعندما  ساااااتوقرني ما إرتأ  الرئيس برهم اإلقدام عليهي 
فألنني من بين مئات األلوف من البلاااااار الذين حققت لهم 
بة من حكومة  اااااااحبة الجاللة اليزابيت  الجنسااااااية المكتسااااااَ

ما  وال مأنينة وجواز السااااااااااااااارر البر  اني الذي الثانية األ
لمجرد تقد مه لمساااااااااااؤو  الجوازات في هذا الم ار أو ذاو 
فإنه يلقى تحية إحتراما وعلى مد  ثالثة عقود من العيش 

في لنااد   مواصن بوثيقااة من وزارة الااداخليااة تحماال ةبااارة 
ترجمتها بالعربية "إ  اللاااااااااخص الحامل اإلسااااااااام أدناي بات 

"ي لم 1985سااااااااااااابتمبر  11 انيا  بدءا  من تار   مواصنا  بر 
نلااااااااااااعر أننا  رباءي وتصاااااااااااابح مقولة الوصن الثاني حبيقة 
ثابتةا وحتى عندما أوجبت ظروف العمل ناشااارا  و اااحافيا  
و اتبا  أ  نخاصر برسالة رئيسة الحكومة مار ر ت تاتلر 
فإ  مكتبها يرد على الرسااااااااالة بكل لباقةا وفي  ل موساااااااام 

دي  انت تصلنا رسالة ت لر الرأي واإلقتراح إنتخابي أو بل
و ثيرا  ما  ا  موضع األخذ بها  ما أننا عندما  نا نناقش 
مساااااااااااؤولين أو زمالء بر  انيين في الذي تساااااااااااب ر به وعد 
بلرور في أحوالنا فإننا  نا نر  من  لاااااااااار نا الرأي بأنه قد 
   الوا  لكي  عااالج جياال األحراااد بااالرو ااة والحكمااة مااا 

جيل األجداد خاره إصار الحق والعد ا ولكم سااااااااجلسنا  فعله
أمااام  ثير ن أفكااارا  تتلخص في أنااه لو  ااا  بلرور بنوةيااة 

 1967عام  242كارادو  مبتكر  ااااااااااااااايغة القرار األممي 
لكانت ربما الحا  على نحو أفْااااال بالنسااااابة إلى الصاااااراع 

 اإلسرائيليا وقوبلت األفكار باإل غاءا –العربي 
يس الذي في تقديرنا  ا  يتمنى لو لم تلك حكا ة الرئ

بةي و يس أنها   خ د مجد الرئاساااااة منه جنسااااايته المكتساااااَ
كانت في بعض ساااانواتها من عنا اااار  اااامودي  صاااااحر 

 ملروع سياسي إنتهى به رئيسا  للعراقا
وأما حكا ة حسااااام سااااعد الدين الحر ري فإ  فرادتها في 

ية أ  نكهة عساااااكر ة أخذت صر قها إلى الحر ر ة الساااااياسااااا
اإل اااااااااااااالحية وتتمثل في أ  حريد الرئيس اللاااااااااااااهيد رفيق 

أميرا  سااااااااااااعود ا  أحراد  11 الحر ري إنْاااااااااااام إلى  و بة من
الملك عبد العز ز ومتعر بن عبدهللا وشبيقه خالدي وسعود 
بن عبد المحساان وخالد بن ساال ا  وخالد بن بندر ومحمد 
بن نواف وساااال ا  بن فهد وعبد الرحمن الفيصاااالي وتر ي 

لعز ز وعبد الرحمن أبناء صال   وثمانية شاااااايو  من وعبد ا
أسااااارة الصاااااباح وفهد األحمد الجابر ومبارو عبدهللا الجابر 
وساااااااعد العبدهللا الساااااااالم وعلي بن  اااااااباح وعبدهللا الساااااااالم 
الجابر وفيصل  باح السالم و وسد علي يوسد ونا ر 
الرواز ي وثمانية شيو  إماراتيين ومحمد بن راشد    مكتوم 

ه حمدا  ومحمد بن زايد    نهيا  وخليرة بن سيس وشبيق
بن محمد وراشااااد بن محمد    مكتوم وذ اب بن ساااايس بن 
محمد    نهيا  وب ي بن سهيل بن ب ي المكتوم وعبدهللا 
بن راشاااد المعالي وساااتة شااايو  ق ر ين وحمد بن خليرة    
ثاني ونجالي تميم وجاسااااااااااااااام ونجله حمد وعبدهللا بن خليرة 

 ي وتساااعة شااايو  بحر نيين وحمد بن ةيساااى وحمد بن خالد
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والملك الحالي  ونجالي نا ااااار وخالدي ومحمد بن سااااالما  
ونجله سالما ي ومحمد بن خليرة بن حمد ومحمد بن راشاد 
وشااااااااااااااابيقااه خليرااة وعباادهللا بن سااااااااااااااالمااا  بن خااالااد  ومعهم 
الساااااااال ا  قابو  بن سااااااااعيد ساااااااال ا  عاما  ومعظم أفراد 

 األسرة المالكة في األرد ا
إعتبااار حسااااااااااااااااام في نظر بني قوم جاادي الرئيس   مكن

الراحل ووالدي الرئيس سااااااااعد شاااااااايخا  هو الخرا فاللبنانيو  
من محازبين وساااياسااايين ومساااتقبليين  قرنو   ااارة اللاااي  
التبجيلية عندما يلرظو  إسااااااااااااااام الجد الراحل الرئيس رفيق 
وإساااااام اإلبن الوارث الزعامة الحر ر ة سااااااعد الدين وشاااااابيقه 

 ما ابهاء رجل األع
المهم أ  حساااااااااااااااام الحر ري الذي  مكن أ  ينتهي بعد 
سااانوات "جنرا  الحر ر ة" هو أو  لبناني تتسااانى له فر اااة 
اإلنتساااااب المبكر إلى  لية "ساااااند هيرساااات" أعرق الكليات 
العسااكر ة في بر  انيا وعلى مسااتو  دو  العالم والتي هي 
وفكر ا  وقانونيا ي مع فارق أ  خلاااااااااونة دورة الدراساااااااااة ذات عساااااااااكر ا  بأهمية جامعتيس "كمبرده" و "اكسااااااااارورد" علوميا  
األربعة واألربعين أسااااااااابوعا  ومقابل رسااااااااام  صااااااااال إلى ربع 
مليو  دوالري تجعل من صالب نعيم العيش رجاال   عرفو  
أهمية شااااظد العيشي ذلك أ  ال خدم في "ساااااندهيرسااااات" 
وال معاملة خا ااااااااااةي  ل  غساااااااااال ثيابه و كو ها و ل يلمِ ع 

للماادرب الماادرِ   و اال  جاااز   yes sir  اال  قو  جزمتااه و 
على تصااااااااااار ف  ير مساااااااااااتَحر أو مخالرة ل قو  الكليةا 
و"ساااااااااااندهيرساااااااااات" في أجوائها تختلد عن "كلية فيكتور ا" 

في  1902التي أنلااااااااااااأها الحاكم البر  اني لمصاااااااااااار عام 
اإلسااااااكندر ة أي بعد مئة عام من تحو ل الثكنة العسااااااكر ة 

إلى  لية "ساااااااااااند هيرساااااااااات" التي   1802وعام  البر  انية
تصااااااااااااقل الذين  حتاجو  إلى  ااااااااااااقل المتنعمين من أبناء 
وأحراد بعض أهل الحكم في بر  انيا وولي  العهد شااااااااااااااار  
وإبنااي وليم وهااري على سااااااااااااااابيال المثاا   وفي دو  عربياة 
و سيو ة ترتبن بعالقات تار خية مع بر  انياا  ما أ   لية 

خر  أنلاااأتها بر  انيا "سااااندهيرسااات" تختلد عن مدرساااة أا 
في بلدة "شاامال " المصاايس الم ل على العا اامة بيروت 
و انت من أجل تدر س الدبلوماسيين واألمنيين البر  انيين 
اللغة العربية وهذا ييسااااااااااااااار لهم أمر التعاصي مع حكومات 

وبساااااااااااااببر الحرب اللبنانية إنتقلت المدرساااااااااااااة إلى  المن قة
ال بعة العسااااكر ة  األرد  ا وإذا  انت "ساااااندهيرساااات" هي

للنظرة البعيادة الماد  لبر  اانيااي فاإ  "كلياة فكتور اا"  اانات 
ال بعة المدنية التي تنافس الجامعة األمير ية في بيروتا 

ولقد إسااتق بت "كلية فيكتور ا"  ثير ن من من أبناء ال بقة 
البورجواز ااة العربيااة وبااات بعض صالبهااا من رموز العماال 

لساااااينمائيا وهي في ذلك باتت الساااااياساااااي والركري والرني ا
برسااااام المقتدر ن ماليا  والمرحر بهم ساااااياسااااايا ا والالفت أ  
معظم أبناء وبنات األسااااااااااااااارة األردنية الهاشااااااااااااااامية وبعض 
العائالت ذات اللاااااااااأ  الساااااااااياساااااااااي  انوا من صالب "كلية 
فيكتور اا"ا  ماا  اا  منهاا الرناا  عمر اللااااااااااااااار س والمركر 

هااا قباال اإلنتقااا  إلى ادوارد ساااااااااااااااعياادا أمااا األبرز بين صالب
جامعة أو ساارورد فكا  الزةيم السااياسااي والديني السااوداني 
الصااااااااااااااادق المهدي العائد حديثا  من إ تراب سااااااااااااااياسااااااااااااااي 
 إض راري جديد نأمل له أ   كو  منقذا  مع "اإلنقاذيين"ا 

في حا  راق للحريد حساااااااااااااااام الحر ري أمر التخره من 
 ة فسيكو  "ساند هيرست" وأتبعه بدراسات أكاد مية عسكر 

قولنا بأنه "جنرا  الحر ر ة" ذات سااااااانة في محلها وإذا  ا  
لن ينحى هذا الخيار فإنه سااايكو  إذا هو بات أو  سااااللة 
األحراد الحر ر ين في العمل السااااااااااااياساااااااااااايي أكثر خبرة في 
التعاااااماااال مع جنراالت الزمن اللبناااااني التي وذلااااك على 

رب من أساااااا  أ  نسااااابة الجنراالت الراسااااااء في لبنا  تقت
الراساااااااء المدنيينا هنا تسااااااتوقرنا إنحناءة حسااااااام الحر ري 

 انو  األو   /د سااااااااااااااامبر  11وإلى جانبه والدي يوم األحد 
أمام ضار ح الرئيس اللاهيد  كتر في ساجل الزوار  2018

ةباااارة "هللا يرحماااك  اااا حبيااار قلبي"ي ثم  قو  لَمن حولاااه 
ذ ر عااااماااا  ال  مكنني حبيقاااة أ  أتااا 14"للمرة األولى مناااذ 

الكثير منه ولكنها  انت بالرعل تجربة عاصفية جدا ا لقد 
تسانت لي الرر اة أ  أزور جدي للمرة األاولى منذ رحيلها 
ي  إ  الكلمات ال  مكنها أ  تصااااااد ما شااااااعرتا أو ما رأيتا
ولكن مااا أعرفااه تمااامااا  أنني أحبااه وأفتقاادي وأتمنى دومااا  أ  

 أجعله فخورا ااا"ا
يق الحر ري في دارتااااه في عناااادمااااا عز  نااااا الرئيس رف 

بيروت بوفاة إبنه حساااااااااااااااام الذي  ا  يتابع دراساااااااااااااااته في 
الوال ات المتحدة في حادث سااااااااااااااايري قا  لنا "ليس هنالك 
حز  بمثل حز  فقدا  الولد"ا بعدما بات في األسرة حسام 
الحرياااد رحااال الجاااد المحزو  الاااذي  اااا  يتمنى أ   كو  

في األسااااااااااارة حاضااااااااااارا  حرل تخر ه رمز النكهة العساااااااااااكر ة 
الحر ر ة وحامل إساااااااام اإلبن الرقيدا الرحمة للجد والتمنيات 
ال يبة للحريد الذي  ا  تخر جه مرتد ا  بدلة "ضااااابن ساااااند 
هيرسااااااااااااااات" بمثابة تحية وجدانية لجدي ومالمح فأ  صيِ ر 
للوالد الرئيس الذي تزامن إنتقاله من التكليس إلى التأليس 

ل بعااااد فرحااااة التخره في لنااااد  وساااااااااااااااعيس د واب من أجااااس
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اإلساااااااااااااااتثمار والتنمية في لبنا ا أعانه هللا على مواجهة ما 
 بعد التأليسا
 2018ديسمبر )كانون األول(  12 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 تفاؤل بالخير.. ربما نجده

مع سااااااااااعات العد العكساااااااااي للعام التي بعدما أدخلت 
م أشااااااجار الز نة حراوة بميالد الساااااايد المساااااايح عليه السااااااال

لحظااات فرح في النرو ي تنوعاات أحوا  النااا  في األمااة 
بين أصياف تبادلت الهدا ا وأصياف تكابد أقساااااااااااااااى حاالت 
العيشا وأما أكثر ة النا  في دو  األمة من ملارقها إلى 
مغاربها مرورا  بخليجياتها فإنها  ااااااااااااااابرة على الحاضاااااااااااااار 
كسم في  وخاااائراااة من المجهو ا وهاااذا  عود إلى أ  أهااال الحا

هذي الدو  ال يديرو  أمور البالد و عالجو  أحوا  بعض 
العباد بما من شاااااااااااااااأنه إدخا  ال مأنينة إلى النرو ا وهذا 
الذي حصاااااال في فرنسااااااا وإسااااااتنسااااااخه إخواننا السااااااودانيو  
و لق اإلستنسا  صر قه إلى مجتمعات أاخر  يؤ د مسألة 

 مراعيل اإلدارة  ير المستبيمة التي نلير إليهاا
ة العام وإسااااااااتببا  العام الجديد  كثر وفي مناساااااااابة نها 

مرساااااااارو األبراه والمنجمو  بالغيرا  ذلك يوجه حكام في 
البعض من الدو  العربية  لمات للمناساااااااااابة تأتي مررداتها 
عموما  ت الر النا  بالصااااااااااااااابر وإ الق نوافذ اليأ  من 
حياتهم وإبقاء األبواب مرتوحة أمام نساااااااااااااائم التراا ا ولكن 

 جرد  الم وليس عالجا اذلك يبقى عموما  م
وبالنسبة إلى  اتر مثل حالي يواكر منذ خمسين سنة 
أزمات و اااااراعات وحروبا  وبمعد  أزمة  ل سااااانتيسن وحربا  
كل علاااااااار ساااااااانيني  حدث ذلك في الجناح الملاااااااارقي من 
األمااة وفي جناااحهااا المغاااربي مرورا  باااألزمااة التي بااا تاات 

ولااه من قااة الخليج وتوا اااااااااااااااال إنهاااكااا  لحكومااات بعض د
وشااااااعورا  بالقلق لد  النا ااا إنه بالنساااااابة إلى  اتر مثل 
حالي يواكر هذا الذي جر  ماضيا  و توا ل حاضرا   جد 
ع  خر أ ام العام األعصاااااد في حياة أمتنا  نرساااااه وهو يودِ 
 ساااااااااجل ما يتمناي وفي إعتقادي أ  ساااااااااائر أبناء األمة التي 

 هي خير أمة أاخرجت للنا   لار ونه تمنياتها
إنزا  الساااااااااتارة على  2019نى أ  نلاااااااااهد في العام أتم

مسااااااااااااااارحيااة العبااا في بعض دو  األمااة عنااد تلاااااااااااااااكياال 

الحكوماااااتا فهااااذا الااااذي  عيلااااااااااااااااااه العراق ولبنااااا  خاااااره 
 األ و ا وهما وحيدا  في مسألة التلكيلا

وفي اإلصار نرسااااااااااااااه أتمنى أ   كو  هنالك إحترام من 
وحية جانر أهل العمل السااااااياسااااااي والحزبي للمرجعيات الر 

واألخذ بما تدعو إليهي فليس مساااااااااااااااتحبا  أ  ال يؤخذ بوقرة 
هذي المرجعيات وتحديدا  السااااااااايساااااااااتاني في العراق والراعي 
ودر ا  في لبنا  تدعو مرة وثانية وعدة مرات رموز العمل 
الساااااااااياساااااااااي والحزبي إلى نبذ هذي اللاااااااااراهة في نروساااااااااهم 
ة وإنلااااااااااااااغالهم بالتكاذب وبإقتسااااااااااااااام المغانم و أنما الحكوم

صر دة وال  كو  هنالك إ اااااااااااااااغاء لذلك واإلقتداء بساااااااااااااااائر 
ل تيساااااااااااير أمور  الحكومات في الدو  المنْاااااااااااب ة من أجس
البالدا وأما إذا  ا  ال بد من الصااراع السااياسااي فليكن في 
البرلما ي أي بما معناي تحييد العمل الحكومي عن النلاااط 

 البرلمانيا
ي مااا إفتقاادناااي ف 2019وأتمنى أ  نلاااااااااااااااهااد في العااام 

مرجعيات سااااااااياسااااااااية وحزبية وهو تقد م الوالء للوصن على 
الوالء إلرادات خارجيةي وبإعادة النظر هذي تكتسااار إحترام 
النا  لها وثقتهم بهاا ومن شاااااااااأ  مسااااااااااءلة إ مانية للنرس 
حو  الااااذي جر  فااااإ  إعااااادة نظر متاااادرجااااة في المواقد 

 ستحداث ب بيعة الحا ا
ض التْحية وأتمنى حدوث  حوة فلس ينية تتسم ببع

وإعادة النظر في موضاااااوع اإلنقساااااامي إذ  يس   لر أبناء 
القْاااااااااااااية من المجتمع الدولي الوقوف إلى جانبهم والعمل 
على إحقاق حقهم الملااااااااااااااروع في أ  تكو  لهم دولة بينما 
 قياداتهم في حالة  راع دائم على الدولة التي لم تقم بعدا

راجئنا والتمني مو ااااااو  إلى إدارة الرئيس ترمر التي ت
بين الحين والخر بااأفكااار وقرارات تعيااد مساااااااااااااااااعي الحاال 
الموضاااوعي وفسق مبادرة الساااالم العربية إلى المربع األو ي 
ل الحل العاد  ق ع أشاااااااواصا ا  بعدما  كو  الساااااااعي من أجس
ل مقر  وهذا الذي فعله في موضاااااااااااوع القد  اللااااااااااارقية ونقس

ا ولكم السرارة األمير ية لد  إسرائيل إليها يوضح ما نقوله
تمنيناااا لو أ  الرئيس ترمااار باااد  ذلاااك أعلن عن إختياااار 
ق عة أر  في القد  اللرقية ليابنى عليها مستقبال  مبنى 

 السرارة األمير يةاا إنما لد  الدولة الرلس ينيةا
في اإلصار نرسااااااه نتمنى تجميدا  أو تعليقا  للخ وة التي 

عن المن قة إتخذتسها اوسااااااااتراليا الدولة األكثر بعدا  جغرافيا  
ل سااااااااااارارتها إلى  وتقْاااااااااااي بحذو حذو الوال ات المتحدة نقس
القد  اللاااارقيةا وما نتمناي من اوسااااتراليا نتمناي من الدولة 
األاخر  األكثر باعدا  البراز ل التي أخذ  اااااااااهر ترمر على 
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عاتقه أمر إقناع رئيسااها بولسااو نارو الترامبي الهو  بتنريذ 
س ديبي الذي إحترنا الخ وةي ومن رئيس دولة تلااااااااااد ادر 

إلى إسرائيل   2018نوفمبر  26في أمر هرولته يوم األحد 
سنة ور بته بعالقة أاسر ة  46بعد ق يعة دبلوماسية دامت 

حيا إقترح أ   كو  إبنه العز ز سااااااااريرا  لدولة تلاااااااااد لد  
إسااااااااااااااارائيلي و ذلك تبرعه باإلعال  من جانبه عن خ وة 

ي" باااإلقاادام عليهااا ت بيع  مكن إقناااع "الساااااااااااااااودا  اإلنقاااذ
و أنما ال  كري الرئيس عمر البلير همومه الداخلية والتي 
كا   الم الرئيس التلاااااااادي فأ  ساااااااوء على أحوا  الداخل 
وما  عيلاااااه الساااااودا  من إضااااا رابات ليسااااات جديدة عليه 

 ولكنها من النوع الذي ال  استها  بتداةياتهاا 
ر إلى وفي اإلصار نرساااه أتمنى أ  يلقى التنريذ ما ناسااا

بنيامين نتنياهو من أنه أبلغ السااااااااااااال ا  قابو  عندما زاري 
إسااااااتعدادي  2018تلاااااار ن الثاني  /في عاما  أواخر نوفمبر

للتخلي عن بعض األراضااااي الرلساااا ينيةي ذلك أنه لو فعل 
ذلك لتبييض  اااااااااارحته خصااااااااااو ااااااااااا  في ضااااااااااوء "الحراو 
الجنرالي" الجديد من نوعه والمبا ت له والذي   رح فيه 

الجنراالت العسااااااااكر ين والموساااااااااديين السااااااااابقين  مئات من
"مبادرة الساااااااالم العربية"ي  لنظرة إ جابية وإ  تأخروا  ثيرا   

  لفإنه ساايكو  هنالك نوع من اإل ااغاء العربي واإلسااالمي 
" اااااااااااارقة القر " التي من المحتمل أ  تكو  "هد ة ترامر" 
للمن قة في العام الذي نساااااااااااااااتقبله فجر يوم اإلثنين المقبل 

 ا وهنا  صاااااااااااابح التراا  ملااااااااااااوبا  بالحذر في 2019.1.1و
ضاااااااااااااااوء مااا فعلااه الرئيس ترماار بااالكرد الااذين خااذلهم في 
كردساااتا  وَصعَنهم في ساااور اا وإلى أ   حين صرسح الرئيس 
ترمر "هديته" التي نلير إليها نتمنى على  احبها ضبسن 
لساااااااااااااااا  ساااااااااااااااريرته حاليا  لد  األمم المتحدة نيكي هايلي 

فترة ي فال تكرر في معر  التبلير ب رح  والمنصرفة بعد
 انو  األو   /د سااااااااامبر 18الصااااااااارقة مقولتها يوم الثالثاء 

"إ  الصاااارقة جاهزة للعر  قر با  ولن  ساااات يع أي  2018
من الرلسااااااااا ينيين واإلسااااااااارائيليين و ل دو  المن قة تعديل 
أي جزء منها"ا ونقو  ذلك على أسااااااا  أنه ليس في عالم 

تنريذ إمالئيا  وقسااااااارا  وإنما بالتلااااااااور الصااااااارقات أ   كو  ال
 نصير الجميعاوإعتماد  رتيس الميزا  السااااااااياسااااااااي بما  جعل الرضااااااااى من 

وأماااااا األهم في التمنياااااات فهو أ  تبااااادأ الحكوماااااات  
العربية اإلهتمام بإختزا  صبقة األثر اء في المجتمع وتقليل 
نساااااااااااااابة صبقة الرقراء والمحتاجين وبذلك تسااااااااااااااتعاد بالتدره 

المتوسااااااااااااا ة التي  لاااااااااااااكل وجودها في أي مجتمع  ال بقة

عربي ضااااامانة لنساااااتقرارا وهذي ال بقة تنحسااااار سااااانة بعد 
سااااااااانةي ومع  ل حببة إنحساااااااااار أزمات معيلاااااااااية وحاالت 
مأسااااو ةا أليسااات واقعة ذلك المواصن المصاااري الذي قرأسنا 

د سمبر  8ترا يلها في  حيرة "أخبار اليوم" عدد السبت 
خال اااااااااااااااااة الواقعاااة أ  مواصناااا  تري بماااا نتمناااايا و  2018

و ااااااااااالت به الحا  إلى العجز عن تأمين الحد األدنى من 
مت لبات العيش فإ اا حر صرليسه وصرلته إلى أحد  باري 
نهر النيااال في القااااهرة ورمااااهم واحااادا  تلو الخر ثم ألحق 

 نرسه بهم ليقْي األربعة إنتحارا ا
 تلك بعض التمنياتي ذلك أ  أحوالنا ساااياسااايا  ومعيلااايا  
تساااااااااااااااتوجاار أحااد خيااار سنا إمااا التمني على قاااعاادة التراااا  
بالخير نجديا وإما على القاعدة التي أفتى بها اإلمام علي 
بن أبي صالر  ر م هللا وجهه نساااااااااااااااتحْااااااااااااااارها مع بعض 
التعديل بحيا تصااااااااااااااابحا عجبتا إلمر ء  عيش حالة من 
العوز والحرمااا  فيماااا البيمين على أمور إدارة الاادولااة هم 

حا  وهم إما فاسااااااادو  أو مرسااااااادو ي  يس ال في أحسااااااان 
 قتني ساااااترات  ااااارراء له وألفراد عائلته  حتاجونها للتعبير 
عن ظروفهم المعيلاااااااااااية السااااااااااايئة و خرجو  على الغافلين 
عنهم شااااااااااااااهر ن نار الغْاااااااااااااري وعلى نحو ما حدث في 
السودا  وعلى أهبة الحدوث في لبنا  الذي تمتلىء الكثير 

ة باااأخباااار اإلفالساااااااااااااااااات من  ااااااااااااااارحاااات جرائااادي المتببيااا
واإلساااااااااتحقاقات والتحذير من إفالساااااااااات على ال ر ق إلى 
جانر مواقد الخيبات على أنواعهاااا ثم إلى حيا ال راد 
كسم في بعض دو   لحاادوث التعبير عنرااا  إذا  ااا  أهاال الحا

 األمة عن واقع الحا  ساهينا
عساااااااااااااااى ولعاااال تانااااا  التمنياااااتاا وبمنااااأ  عن الحاااال 

 الغالبيا
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 قمتان للتباهي العربي: شتوية وربيعية
أو إساااااااااالمية  توفا  أ  إنعقاد القمةي عربية  انألبات م

أو التي في  تلااة عاادم اإلنحياااز أو اإلتحاااد األفر قيي في 
بذلكا  الدولة التي يتم فيها اإلنعقادي هو نوع من اإلعتزاز

النظام في هذي الدولة يتباهىا واللاااااااااااااعر  لاااااااااااااعر بأهمية 
 وصنه وعا متها
متباهية منذ إنعقاد القمة العربية األولى  روبقيت مصاااااااا

التي إساااااااااااااتْاااااااااااااافها الملك فاروق في المزرعة الملكية في 
 1946أ ار  مايو / 29و 28"انلاااااااااص" على مد  يوميس 

الصااااااعبةي و ا  اإلنعقاد خاليا  من الموضااااااوعات الخالفية 
إلى أ  قاساااااامها التباهي لبنا  بعد علاااااار ساااااانين حيا أ  
الرئيس  ميل شااااااامعو  ورحمة هللا عليه  دعا القادة العرب 

 14و 13إلى قمة إسااااتثنائية إسااااتْااااافها في بيروت يوميس 
ا وبهذي القمة التي  انت 1956نوفمبر / تلااااااااااااااار ن الثاني 

عد ذلكي رائدة ظاهرة القمم العاد ة واإلساااااااااااتثنائية والدور ة ب
ل لبنا  في  تاب العروبة أنه  َتري سااااااااااااج  على نحو ما دسااااااااااااس

الميثااااق الوصني وماااا زادي تثبيتاااا  إترااااق ال اااائد في البناااد 
الثااااني من "وثيقاااة الوفااااق الوصني" التي أذاعهاااا بنااادا  بنااادا  
وز ر الخارجية الساعود ة األمير ساعود الفيصال ورحمة هللا 

وهو "لبنا   1989 أيلو  /ساااااااااابتمبر 18عليه  يوم اإلثنين 
عربي الهو ة واإلنتماءي وهو عْاااااااااو مؤساااااااااس وعامل في 
جااامعااة الاادو  العربيااة وملتزم بميثاااقهاااااا"ا  مااا ساااااااااااااااجاال 
إضافة بالغة األهمية وهي أنه عندما  صير المكروي دولة 
شااااااااااااابيقة فإنه يبادر إلى ما هو أكثر من تساااااااااااااجيل موقد 
 لرظيا ومن هنا  انت مبادرة الرئيس شااااااااااااااامعو  المتمثلة
بدعوة القادة العرب إلى قمة إسااتثنائية في بيروت لمنا اارة 

 -الررنسااااااااااااي -مصاااااااااااار ضااااااااااااد العدوا  الثالثي والبر  اني
اإلسااااااارائيلي  ردا  على تأميم عبد النا ااااااار قناة الساااااااو سا 
و ومها شااااارو في تلك القمة الملك سااااعود بن عبد العز زا 
الملك حساااااااينا عبد الرتاح المغربي رئيس مجلس السااااااايادة 

ودا ا الرئيس الساااااااوري شاااااااكري القوتليا فيصااااااال في السااااااا
الثانيوملك المملكة العراقية ا  ميل شمعو ا مص رى بن 
حليم رئيس الحكوماااااة الليبياااااة نيااااااباااااة عن الملاااااك ادر س 
السااااااااااااااانوسااااااااااااااايا عبد الحميد  الر نيابة عن الرئيس عبد 
النا اااااااارا األمير ساااااااايس اإلسااااااااالم محمد البدر ولي  عهد 

يااابااة عن الملااك اإلمااام  حيا المملكااة المتو ليااة اليمنيااة ن
 رحمة هللا على الجميعا

ور م أ   ميااال شااااااااااااااامعو  بر  ااااني الهو  وأ  لبناااا  
عموما  فرنساااي الهو  وهذا قبل سااابعة عقود  إال  أ  فيض 
م على ما عداي و انت الدعوة إلى  اإلحسااااااااااا  العروبي تقد 
القمة والتلبية من دو  أي تحرظاتا وأما القرارات فكانت 

أربعة من نوع ما قل ود ا منا اااااااااااااارة مصاااااااااااااار  ةبارة عن
ر األمر في حاااا  عااادم  وإتخااااذ التااادابير الرعاااالاااة إذا ت لااا 
ر القوات المعتد ة من األراضااااااي المصاااااار ة من دو   سااااااحس
قيد أو شااارطي وإعتبار سااايادة مصااار أساااا  حل لموضاااوع 

 الصادقة والتقديرتأميم قناة السو سي وتوجيه "تحية األاخوة 
رئيس الجمهور ة المصااااااااار ة جما  واإلعجاب إلى سااااااااايادة 

عبد النا اااار وإلى القوات المصاااار ة المساااالحة وإلى شااااعر 
بر ن وصنيتهم وترانيهم في الدفاع عن ساااااااالمة  مصاااااااري مكس
مصاااااااااار وساااااااااايادتها وعن القومية العربية و رامة شااااااااااعوبها 

 وعزتها"ا
وحيا أ  الجزائر  انت ما زالت تواجه نْااااااالها ضااااااد 

عروبي شاء أ  تكو  القمة اإلستعمار الررنسي فإ  لبنا  ال
مناساااابة لتْاااامين القرارات "تأييد م الر اللااااعر الجزائري 
في نْااااااااااااااااله حتى تحقيق أمانيه القومية في اإلساااااااااااااااتقال  

 والسيادة"ا
وتلااااااااااء الظروف الصاااااااااعبة التي عاشاااااااااها لبنا  نتيجة 
علاااااار ساااااانين من الحرب والصااااااراعات وتدخالت األ راب 

اللاااي  زايد بن في شاااؤونه أ   ساااجل رئيس دولة اإلمارات 
ساااااااااااااال ا     نهيا  وقرة مماثلة لتلك التي إتخذها الرئيس 
ل تدةيم لبنا  المثخن  شااااااااااااااامعو ي وتمثلت في أنه من أجس
بتداةيات الحرب وحر اااااااااااا  على تمتين أسااااااااااااسااااااااااااته التي 
وضاااااااااااااااعها إتراق ال ائدي إرتأ  تجيير دور اإلمارات في 

فها إسااتْااافة القمة العربية الدور ة إلى لبنا  الذي إسااتْااا
وبااااات يتباااااهى أمااااام الجمع  2002 ذار /مااااار  27يوم 

الدولي بأ  مبادرة الساااااااالم العربية إن لقت من قمة بيروت 
وهذا أمر شاءي الملك عبدهللا بن عبد العز ز للدور اللبناني 
وبحيا باتت دو  العالم تربن أو  مبادرة ساااااااااااااااالم عربية 
حظيت بإجماع  ير مساابوقي بصاادورها من بيروتا وهذي 

وة التباهي وتعكس مد  أهمية الحكمة المقرونة بالحنكة ذر 
على نحو ما فعله اللاااااااااي  زايد لجهة تجيير مكا  اإلنعقاد 
وما شااااااااااااااااءي الملك عبدهللا لجهة إن الق مبادرة الساااااااااااااااالم 
العربياااة من لبناااا  باااالاااذاتا ومن هناااا  جوز اإلفترا  أ  

نرتاح الحنكة اإلماراتية المقرونة بالحكمة والمتمثلة حديثا  بإ
اري بهدف إساااااتعادته إلى فْاااااائه  متدره على النظام البلااااا 
العروبيي هي إساتحْاار من جانر األبناء ألسالوب األب 
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الراحل في إقتحام األبواب المو اااادة أمام تصااااو ر مواقد 
كلما تأخر البت فيها إزدادت تعقيدا ا وعندما  ساااااااااتحْااااااااار 
البنو  تخر جاااات األب التي تساااااااااااااااتهااادف ماااداواة األحوا  

بية بما هو متيساااااري فهذا مؤشااااار إلى أ  القمة العربية العر 
 /الدور ة خال  إنعقادها الثالثيني في تونس منتصد ابر ل

مرشاااااااحة أل  تحقق إعادة متدرجة لساااااااور ا  2019نيساااااااا  
ار ة بمثل إسااااااااااتعادة مصاااااااااار إلى مكانها في منظمة  البلاااااااااا 
المؤتمر اإلساااااالمي خال  قمة إساااااتْاااااافها الملك الحسااااان 

 انو   /يناير 19إلى  16ار البيْاااااااااااااااء من الثاني في الد
و انت تلك اإلساااااااااااااااتعادة خ وة أاولى مهدت  1984الثاني 

الحقا  إلساااااااااتعادة مصااااااااار عْاااااااااو تها المعل قة في الجامعة 
العربيااة ثم عودة األمااانااة العااامااة للجااامعااة إلى مقرهااا في 
القاهرةا وتلك وقائع بات محل ال  في مقا  الحق الكلااااااااااااااد 

د مثل حالي واكر القمم وتابع ما عما في إضااااابارات شااااااه
عارف و ااااااا  مثيرا  من مواقد وقراراتي ومااااااا خري من 

 ملاورات وإستق ابات في لقاءات الكواليس  ا  أعظما
بعااد أ ااام هنااالااك موعااد ثااالااا للبنااا   مكن التباااهي بااه 
و تمثل في أنه تم التوافق قبل بْاااااااااااااعة أساااااااااااااابيع على أ  

 عربية تنمو ة إقتصاد ةا  ستْيس قمة
في العاااادة إ  أهااال الحكم في أي بلاااد عربي عنااادماااا و 

 كو  هنالك مثل هذا الموعد  سااتعدو  له أفْاال إسااتعداد 
من تعبياااد ال رقاااات التي تمر فيهاااا مواكااار القاااادة الاااذين 
وافقوا على الملااااااااار ة إلى تجهيز الرنادق وترخيم األجنحة 
التي سااااايحل فيها راسااااااء الوفود ناهيك بقوائم ال عام التي 

قد م وجباتها الثالثا وإلى ذلك إعداد سيارات جديدة سيتم ت
وتأثيا القاعة التي سااااااااتنعقد فيها جلسااااااااات القمة وتزهيرها 
بأنواع الورودا وهذا  سااااااااااااااابق توجيه الدعوات التي تتم من 
خال  مبعوثين بتراوت مراتبهم الرساااميةا و بذ  أهل الحكم 
إ اهم الكثير من اإلهتمام باألمر على أساااااااااااااااا  أ  القمة 

لمستْافة ستدخل بندا  في تار خهم اللخصيا و ل هذا ا
الذي نلاااير إليه  حدث في حا  توافر العنصااار األسااااساااي 
لنجاح إنعقاد قمة وهو أ  البلد مسااااتقر ومؤسااااسااااات الحكم 
تماااار  مهاااامهاااا على الوجاااه األكمااالا  ماااا ليس هناااالاااك 

 ملاكل عالقة وال إحتجاجات شعبيةا
عنصاار األساااسااي بعض ما نلااير إليه تم تجهيزي عدا ال

حيا أ  لبنا  من حكومة منذ بْااااااااااعة أشااااااااااهرا وما هي 
ذروة اإلساااااااااااااااتغراب أ  الاادعوات إلى القمااة  اااناات تتم من 
خال  وز ر في حكومة موجودة إسما  من دو  ِفعلي  ونها 
على نحو التسااامية الرسااامية لها "حكومة تصااار س أعما "ا 

وفي الوقت نرسااه هنالك تسااو س و ااراعات وتباد  شااتائم 
ايدات وزرع ألغام سااااياسااااية قابلة لننرجارا  ما هنالك ومك

حالة من التردي في ق اعات التجارة والصااااااااااااناعةي ناهيك 
بالهواجس والخلااية من إفالسااات قد تحداث تباعا  وال  ساالم 
منهااا حتى المصااااااااااااااااارف اللبنااانيااةاا إال  إذا  اااناات ظاااهرة 
اإلكثار من فتسح الرروع لهذي المصااااارف تعني أ  ال خوف 

 هو أعظمامما 
وإلى ذلك إ  المدعو ن إلى القمة ال بد يتسااااااااااااااااءلو ا 

والحا  مسااااااااتمر  القمةيكيس تكو  التنمية هي عنوا  هذي 
على نحو ما هو حا اال في لبنا ا ومثل هذا التساااا  قد 
ينتهي إلى الخلية من أحد أمر سنا إما تنعقد القمة اللتو ة 
على مسااااااتو ات الصااااااد الثالا من المسااااااؤولين وفي ذلك 
خساااااااااااااااارة معنو ة للبنا ا وإما ال  كو  هنالك إجماع على 

 الحْورا وفي الحالتيسن خسارةا
وأما بالنسااااااااابة إلى القمة الربيعية والقمة العربية الدور ة 

تونسي فإ  ما  قا  في  سااااااتسااااااتْاااااااف فيالثالثو   التي 
شااأ  أحوا  لبنا  المنقوص الحكومة  قا  في شااأ  أحوا  

رة المناااااكرااااات وباااالاااذات بين تونس المعلولاااة الحكوماااة لكث
الراو  الكبيرةا هذا عدا أ  اللاااااااااااارع قابل في إساااااااااااتمرار 
إلساااااااااااتببا  األ ااااااااااارر مثلما حدث في الساااااااااااودا  وما زا  

 ومرشح دائما  للحدوث في لبنا ا
هنا نتسااااااء ا أي معنى للتباهي إذا  انت القمة ساااااواء 
تلك اللاااااااااااااتو ة في بيروت إذا  انت أمور أهل الحكم على 

ي ال  لاااااااااااااااجعي وتلك الربيعية في تونس إذا  ا  النحو الذ
أهل الحكم ال يبذلو  جهودا  وفاقية لكي تكو  إسااتْااافتهم 
للقمة فر اااااااة لبلسااااااامة ما على قادة األمة بلسااااااامته للجراح 

 العربية وأكثرها نزفا  الجرح السوريا وهللا التوابا
 2019يناير )كانون الثاني(  4 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 م واألكثر إيالمًا في قرارات الضرورةالمؤل
هااذي المبااادرة المبااا تااة من جاااناار دولااة اإلمااارات يوم 

والمتمثلااااة  2018 ااااانو  األو   /د سااااااااااااااامبر 27الخميس 
بإعادة فتسح ساارارتها في دملااقي والمتبوعة بتز ية بحر نيةي 
والمسااااااااااااااابوقتيسن باإلصاللة المبا تة هي األاخر  من جانر 

على الرئيس المتقاساااااااام معه  الرئيس عمر حساااااااان البلااااااااير
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ار  فيما أحوا  النظام  اإلساااام نرسااااه من حيا الصاااارة وبلاااا 
في  ال البلديسن الثور يسن ليسااااات على ما يرامي إنما هي في 
مجملها من نوع المداواة التي ال بد منها للخ وات المؤلمة 
الملااااااااااااااتر ة وقبسل إسااااااااااااااترحا  الخ ر األعظم على الكيا  

ا الخ وات المؤلمة ملااتر ة فأل  السااوري المعتلا أما لماذ
اري  بعض القااااادة العرب بااااإبتعااااادهم عن النظااااام البلاااااااااااااااااا 
وخ وتهم العازلة له عربيا  تر وا النظام اإليراني يوا اااااااااااااال 
التمدد في سااااااااااور ا و قاساااااااااام نظامها إتخاذ القرارا ثم هيأوا 
لروسااااااااااااااايااا البوتينيااة تحقيق مبتغاااهااا في أ   كو  لهااا بااد  

في زمن عالقااة مصااااااااااااااار عبااد موصىء القاادم  مااا الحااا  
النا اار باإلتحاد السااوفياتيي إسااتي انا  قواعد ا  بر ا  وبحر ا  
وجو ا ي ثم إقتسااااام ساااال ة إتخاذ قرارات ذات صابع ساااايادي 
مع النظاااااام اإليرانيا وهكاااااذا للمرة األولى  كو  هناااااالاااااك 
إساااااااااااااااتي ااااناااا  على أر  دولاااة عربياااة وفي وقااات واحااادا 

و  إ اااا دامهماا أ  إسااااتي ا  أجنبي و خر إقليمي حا  د
 اإليرانية في أحسن حا ا –العالقة الروسية 

و القادة العرب سااور ا في عزلة  في الساانوات األربع لترس
عن شااااااااااااااابيقاتهاي و ا  هذا اإلبتعاد هو ما يتمنى النظام 
اإليراني إسااااااااااتمراريي لما  انت الرر ااااااااااة المواتية لروساااااااااايا 
 البوتينية تؤساااااااس على األر  الساااااااور ة وفي سااااااااحلها ما
 جعلهاااا تقاااارع النروذ األمير ياا أو على األقااال تتقاااا ض 

 معه حاالت نروذ متعددةا
من دو  ساااااااااااااااااااابق تلميح جاااااءت الخ وة اإلماااااراتيااااة 
ومن لقها  ير المعلنة دواعي إفساااااااااااح المجا  أمام عازلي 

اري إلعادة النظرا  النظام البل 
في األ ااااااااااااااال  ا  قرار العز  مؤلما  حيا أ  صرفيسن 

ال محاال األشاااااااااااااااقاااء العربي مع األخااذ في  ير عربييسن ح
اإلعتباااار أ  القرار  ااا  تنبيهاااا  وتحاااذيرا  أكثر مناااه معااااداة 
للنظام عله بالتنبيه والتحذير ير  ملااروةية في اإلنتراضااة 
فيبادر إلى تصااااااااحيح المسااااااااار معتبرا  أ  الحببة األسااااااااد ة 
األولى حالة ظرفية مْااااااااااااات وليسااااااااااااات إرثا  تراثيا  يبدأ فيه 

 ث من حيا إنتهى الوالد المورِ ثااإلبن الوار 
ار ة إلى  وقرار مداواة العز  بأمل إسااااتعادة سااااور ا البلاااا 
فْائها العروبي هو أكثر إيالما ي حيا أ  ال  شيء تغي ر 
وما زا  النظام هو هو ومن دو  أ  يتمكن بساابر التكبيل 

الروسااااي من إعادة نظر جذر ة تبدأ بالملااااار ة  –اإليراني 
ثار وبإنرراجات رحبة تكو  بديال  للتعامل تحل محل اإلسااتئ

 األمني في أقسى درجاتها
ما هو متوقع حدوثه أ  ساااااااااااااااينار و العودة العربية إلى 

مصاااااار وإسااااااتعادة المحروسااااااة مكانها إلى جانر شاااااابيقاتها 
الدو  األعْااااااااء في الجامعة المساااااااتعادة هي األاخر  من 
مقرها المؤقت في تونسي مرشاااااااااااااااح للتكرار بالنسااااااااااااااابة إلى 

اري الذي عاز  في لحظة إسااااااااتياء عربي مما ال نظام البلاااااااا 
ه تلاااابه في البدا ة  إرتْاااى حصاااوله في ساااور اا وثمة أوجا
المؤلماااة وفي النهاااا اااة األكثر إيالماااا ي مع فاااارق أ  العودة 
العربية إلى مصاار جاءت بعد رحيل الرئيس أنور السااادات 
الااااذي رد القااااادة العرب في أكثر تهم على تحليقااااه خاااااره 

ب زائرا  القد  متحدثا  في الكنيسااااات ثم عاقدا  ساااااالما  السااااار 
منرردا  مع إسااااااااااااااارائياال برعااا ااة الرئيس األمير ي التاااساااااااااااااااع 
والثالثين جيمي  ارترا ومع أ  ال شيء تغي ر وبقي الرعل 
الساااااداتي على حاله في عهد ور ثه الرئيس حسااااني مبارو 
إال  أ  إقتناع الذين عاقبوا مصااااااااااار بأهمية عودتهاي مع ما 
 حمل ساااااااااااااااعيهم من الرعل األكثر إيالما ي جعلهم يبادرو  
و رو  في الساااااااااااااااينااار و الااذي  ااا  إخراجااه متقنااا  في قمااة 

 16"منظمة المؤتمر اإلساااااااالمي" في الدار البيْااااااااء ومن 
 ي أفْااااال معالجة للعودة الملاااااتَركةا 1984يناير  19إلى 

عودتهم إلى مصااااااار وعودة مصااااااار إلى مكانها ومكانها ما 
د بدأ ولم  كن مسااااااااااااؤوال  عما إضاااااااااااا ر القادة دام عهد جدي

العرب إلى إتخااااذي من قرارات عقاااابياااة وذلااك خال  قمتهم 
ام حسااااااين في  اإلسااااااتثنائية التي إسااااااتْااااااافها الرئيس  ااااااد 
بغااداداا مع مالحظااة أنااه لو جرت القمااة في دولااة أاخر  
 ير ثور ااااااة وثااااااأر ااااااةي  مااااااا الموقد العراقي من الرعاااااال 

تخذ القرارات العقابية المؤلمة السااااااااااااااداتيي لكانت ربما لن ت
 للنرس العربية بر م دواعي إتخاذهاا

ن حظ المحروساااااة   ساااااس في القمة اإلساااااالمية التي من حا
أ  المساااتْااايس هو الملك الحسااان الثاني رحمة هللا عليهي 
حيااا أ  مْاااااااااااااااااافتااه القمم العربيااة واإلساااااااااااااااالميااة تنتهي 
بتخر جات تداوي الصاااداعي وأحيانا  التصااادعي بنسااابة تبعا 
على التراا ي حدث ما  مكن إ جاز مالمحه األساااااااااااسااااااااااية 

 بالنقاط التيةا
إنتقلت الرئاساااااااة من ملك الملااااااارق فهد بن عبد العز ز 
رحمة هللا عليه إلى ملك المغرب الحساااااااااان الثانيا هذا هو 
التقليد المتبع في القمما الذي  ساااااتْااااايس يترأ ا  راجىء 

 ضاااامنا  الرئيس الغيني أحمد ساااايكوتوري أهل القمة مدعوما  
إقتراح  فهدي ب رحمن مساااااااااااااااتْااااااااااااااايس القمة الثالثة الملك 

ه القمة اإلساااااااااااااااالمية الرابعة الدعوة إلى   قْاااااااااااااااي بأ  توجِ 
جمهور ة مصاااااااااااار العربية لكي تأخذ مكانها اللااااااااااااا ر في 
القمااةا جاااء اإلقتراح خاااره جاادو  األعمااا  إال  أ  الرئيس 
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كة سااايكوتوري بدوافع ملااااعري اإلساااالمية واألفر بية الملاااترَ 
 مع مصر صرح إقتراحها

كا  البدهي حصااااااااااوله هو وقرة ضااااااااااد اإلقتراح ما دام 
خاااره جاادو  األعمااا ا لكن األمور سااااااااااااااااارت على النحو 
التيا إنرعل الرائد عبد السااااااااالم جلود الذي حْاااااااار نيابة 
عن العقيد معم ر القذافي وهاجم بمرردات شااااارساااااة اإلقتراح 

ه وراء  امزا  من "خلفيات  والساااااااااااااااية" على حد إفتراضااااااااااااااا
اإلقتراحا بل إنه إسااااتعمل مرردة "الجوسااااسااااة" مْااااافة إلى 
"الكولساااااااااة" وإنْااااااااام إليه رئيس الوفد الساااااااااوري عبد الحليم 
خداما إرترعت وتيرة المسااااااااجالت من جانر ليبيا وساااااااور ا 
ل  بكثير من الحدةي ومن تونس بكالم يتسم باإلعتدا ا تدخ 

جلود  الملك الحسااااااان الثاني مقترحا   ااااااايغة توفيبيةا عاود
إنرعااالااه مقااارنااا  هااذي المرة بين الرئيس السااااااااااااااااادات وخليرتااه 
الرئيس حساااني مبارو وا ااارا  "منظمة المؤتمر اإلساااالمي" 
بااأنهااا "تحولاات إلى منظمااة إنهزاميااة"ا وعناادمااا تحااد ث ولي  
عهااد األرد  وزمنااذاو  األمير الحسااااااااااااااان عن أهميااة عودة 
 مصااااار إلى الجمع اإلساااااالمي داةيا  إلى ضااااارورة التنسااااايق
بين األرد  ومنظمة التحر ر الرلساااااا ينية إسااااااتبد الغْاااااار 
بعبااد الساااااااااااااااالم جلود وقااا  إنااه إذا تم اإلتراااق بين األرد  
ومنظمة التحر ر الرلس ينية "فإ  الجماهير ة الليبية ستثير 
حربا  أهلية في المن قة وأ  األمة العربية م اَلبة بأ  تتخذ 

ل نها ة هذا اإلجراءات الكريلة بإساااااااااتعادة  ل فلسااااااااا ين قبس 
  فإذا لم  حداث هذا فإ  الجماهير ة سااااااااااتعقاد 1984العام و

 إتراقا  إستراتيجيا  مع اإلتحاد السوفياتي"ا
مرة أاخر  يؤ اااد عباااد الحليم خااادام جلود في ماااا قاااالاااها 
وإزاء ذلك رفع الملك الحسن الثاني الجلسةا وبعد إستئنافها 

مصر كانت للرئيس جعرر نميري م العة عن أهمية عودة 
إلى مكانها في "منظمة المؤتمر اإلساااااااااااااااالمي" وعن  يس 
أم نت و اااااااااااو   اسااااااااااار عرفات عبسر رحلته القسااااااااااار ة من 
صرابلس ولبنا   إلى بور ساااااااااااعيد عبسر مظلة جو ة وبحر ة 
ره إلى تل أبير  لحمايته من إعتداء إسااااااااااااااارائيلي عليه وخ س
و ذلك أبد  إسااااااااااتغرابه من أ  القمة اإلسااااااااااالمية المنعقدة 

ى إنْمام سل نة بروناي إلى عْو تها إال  أنها توافق عل
ساااااة  مساااااتمرة في إساااااتبعاد الدولة اإلساااااالمية الكبر  المؤساااااِ 
مصرا هنا قرر عرفات قو   لمة حق في مصر ورئيسها 
حسااااااني مبارو وأفا  في الحديا عن الحما ة المصاااااار ة 
للسااااااارن التي تنقل أفراد المقاومة الرلسااااااا ينية المبعدين من 

ا ة ذات فصاااااااااو  مثيرة  ْااااااااااء عليها ذات لبنا ي وتلك رو 
 مقا ا

أحدثت الم العة العرفاتية حو  مصااااااااااااااار إرتياحا  لد  
القادة الملااااااااار ين في القمة بإسااااااااتثناء جلود الذي قا  "إ  
عودة مصاااااار إلى المؤتمر اإلسااااااالمي تعني أساااااالمة  امر 
د ريد" وعبد الحليم خدام الذي و ااااااااااد عودة مصاااااااااار إلى 

نظمة المؤتمر اإلساااااالمي" من مكانها عْاااااوا  فاعال  في "م
دو  إلغائها معاهدة "كامر د ريد" بمرردات بالغة الخلاااونة 
ل قولااه "إ  عودتهااا في حااا  عاادم اإللغاااء قرار خياااني  مثااس

 وترر ن بقْية فلس ين"ا
حتى ال  بات واضااااااااااحا  أ  أكثر ة القادة الملااااااااااار ين 
تر  عودة مصاااار فيما ليبيا وسااااور ا تعارضااااا  وتسااااايرهما 

حاادة  اال من اليمن الااد مقراصيااة والجزائر وتونس من دو  
وجمهور ة بنينا و ا  تأييد العراق إلقتراح عودة مصاااااااااااااار 
الفتا ا إنما من دو  أ  تاساااااااااااااااد  الساااااااااااااااتارة على ملاااااااااااااااهد 
المسااجالت التي  ا  ختامها واقعة مثار إساتغراب وتتمثل 
في أ  عبد الحليم خدام سااااااأ  ساااااايكوتوري رئيس  ينيا إذا 

ملااااااااااروع قرار يدعو إلى إسااااااااااقاط معاهدة  كا  موافقا  على
"كامر د ريد" وأ  سااااااااااايكوتوري أجابها لو  ا  رئيس بلدو 
"ي  هو الموجود وهو الذي  سااااااألني لكنتا أجبتا وأوضااااااحتا
ملااااااايدا  بإنجازات عساااااااكر ة حققها الساااااااادات " ومن الخ أ 

 التجر ح باألموات"ا
  و  الحااادياااا عماااا جر  على ماااد  ثالثاااة أ اااام من 

ي مساااألة إساااتعادة مصااار مكانها في "منظمة األخذ والرد ف
المؤتمر اإلسااااااااااااالمي"ا إنتهى األمر إلى أنه تم ال لر من 
باكساااتا   ااايا ة ملاااروع قرار في شاااأ  عودة مصااار إلى 
"منظمة المؤتمر اإلسااااااالمي"ا دعمت دو  الخليج التكليس 
و انت صوا  جلسااااااات القمة  ير ملااااااار ة في المجادالت 

 األروقة أو وراء الكواليسامكتفية بملاورات ثنائية في 
جاءت الصااااااااااااااايا ة متوازنة وتدعو جمهور ة مصااااااااااااااار 
العربية إلى إساااااتئناف عْاااااو تها في المنظمة اإلساااااالميةي 
وتلااااكيل لجنة من ثالث دو  تاجري إتصاااااالت مع مصاااار 
بهاااادف الحصاااااااااااااااو  منهااااا على اإللتزام بمباااااد ء وقواعااااد 
ومقررات منظمااة المؤتمر اإلساااااااااااااااالمي وإتخاااذ اإلجراءات 

رور ة لتنريذ هذا اإللتزام"ا و ا  شااااااااااااي  األزهر جاد الْاااااااااااا
الحق علي جااااد الحق أو  المبتهجين أل  القاااادة تجااااوبوا 
مع مْاامو  برقية بادر إلى إرسااالها إلى المؤتمر  اابيحة 

وختمهااااا بااااالقو   1984يناااااير  15إنعقااااادي تحماااال تااااار   
ر م بأنكم المساااااااااااااااؤولو  أمام هللا عما  لت إليه  "األزهر يذ ِ 

المسااااااالمين فأدوا األمانة التي حملتموها وأ اااااااِلحوا ما حا  
بينكم  اصاااالح هللا بكم أمتكم و ْااااع عنكم أمر م و رفع لكم 
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كم"ا  ِذ رس
خال اة القو ا إساتعادت مصار عْاو تها في منظمة 
المؤتمر اإلسالمي التي سبق تعليقها بموجر ملروع قرار 
سوري عرضه عبد الحليم خدام على مؤتمر وزراء خارجية 

  ومن دو  1973مااايو /أ ااار  9منظمااة اإلساااااااااااااااالميااة وال
إلغاائهاا معااهادة "كاامار د رياد" ِعلسماا  باأ  الرقرة األولى من 
قرارات التعليق تنص على بقائه "حتى تزو  األسباب التي 
دعت لذلك"ا  وهكذا فإ  تعليق العْااااااااو ة  ا  إنسااااااااجاما  

 5إلى  2مع قرار القمة العربية اإلسااااااااتثنائية في بغداد من 
   ا  مؤلما  ألنه  ا  برعل 1978د سمبر /  انو  األو  

عراقية  –ليبية  –عدة عوامل أولها حملة تعبئة ساااااااااااااااور ة 
ضاااااد الرعل السااااااداتي وإتخاذي خ وة ال تخص رئيس دولة 
عْاااااااو لوحدي وإنما هي قْاااااااية األمةي وثانيها إ  الرئيس 
الساااااااااادات لم  أخذ بالقو  الكر م "وأمرهم شاااااااااور  بينهم" و 

ل على هللا إ  هللا "شااااااااااااااااور  هم في األمري فإذا عزمت فتو  
لين"ا  مااااااااا لم يتااااااااأماااااااال في  الم مااااااااأثور   حاااااااار المتو ِ 
الرسو وص ا "ما تلاَوَر قوم إال  هداهم هللا ألرشد أمورهم" 
وفي إحد  ِحَكم اإلمام علي بن أبي صالر رضي هللا عنه 

 "اإلستلارة عين الهد ة وقد خاصَر َمن إستبد برأ ه"ا
إساااااااتعادة مصااااااار إلى مكانها ومكانتها في الجمع وبعد 

اإلساااااااااااالمي نساااااااااااتكمل  يس تمت إساااااااااااتعادتها إلى الجمع 
العربيا وفي الحاالتيسن  اانات اإلساااااااااااااااتعاادة على أسااااااااااااااااا  
للْااااارورة أحكام وخ وات تتجاوز ما هو مؤلم بدا ة وأشاااااد 
إيالما  نها ةا هل  ما مصااااااااااار  ذلك ساااااااااااور ا؟ أنها قرارات 

 الْرورةا
 2019يناير )كانون الثاني(  6 -« وسطالشرق األ»صحيفة 

   

 "فتوى" العودة بعد قمح فهد ومعرض سلمان

كااا  من ال بيعي أ  الرئيس أنور السااااااااااااااااادات بخيااار 
الساااااااااااااااالم الثنائي مع إسااااااااااااااارائيل الذي فاجأ به األمة بدءا  

في خ اب  1979نوفمبر/ تلااار ن الثاني  9باإلعال  يوم 
 يني  اسااااار عرفات أمام البرلما  وبحْاااااور الزةيم الرلسااااا

عن أنه مساااتعد للذهاب إلى القد  وإنتهاءا  باإلتراقية التي 
مع مناحيم بيغن  1978سااااااااااااااابتمبر/ أيلو   17أبرمها يوم 

برعا ة الرئيس األمير ي التاساااااااااااااااع والثالثين جيمي  ارتر 

إتراااقيااة  اااماار د ريااد"ي أ   حوِ   تقليااد القمم "  بوعارفاات 
عدما  انت دائما  وقرات العربية إلى وقرات عقابية لمصر ب

يونيو  5إ جابية لمساااندتهااا وبالذات في الرترة بين هز مة 
أكتوبر  6التي ماني بهاااا عباااد الناااا ااااااااااااااار وحرب  1967
التي حقق فيها السااااادات نصاااارا  نوةيا  ما  ا  لوالي  1973

و خ ر  1979نوفمبر  19أ  يزور القد  يوم الساااااااااااابت 
إتراقية الساااااالم  في الكنيسااااات ثم  ْاااااع الحقا  توقيعه على

هي  1973إلى جانر توقيع مناحيم بيغن و علن أ  حرب 
  خر حروب مصر مع إسرائيلا

كا  القادة العرب الذين إلتقوا في قمة إساااااااااااااااتثنائية في 
متعجلين  1978نوفمبر/ تلر ن الثاني  5إلى  2بغداد من 

في مااااا إتخااااذوي من قرارات ردا  على الرعاااال الساااااااااااااااااااداتي 
ي وقيل نتيجة تلو ح ثوري بما وبعْااهم وافق على مْااض

هو أعظما ولم تقتصااااااااااااااار القرارات على عدم الموافقة على 
ل مقر األمانة العامة للجامعة من القاهرة إتراقيتيس "كامر د ريد" ودعوة الرئيس الساااااااادات إلى العودة  عنهماي وإنما نقس
إلى تونس وتعليق عْو ة مصر وت بيق قوانين المقاصعة 

د المتعاملين في مصاار مع إساارائيلا على اللاار ات واألفرا
ومع أ  القرار مي ز بين ما فعله النظام وبين اللااااااااااااااعر إال  
ل مقر  و مساااااااألة نقس أ  اإلكتراء بقرار رفسض اإلتراقيتيسن وترس
األمانة العامة للجامعة إلى قمة الحقة  ا  ربما أفْااااااااااالا 
ونقو  ذلك على أسااااااااااااااا  أنه لم تاترو للرئيس السااااااااااااااادات 

األمر وربما التو ااال مع القادة العرب إلى فر اااة مناقلاااة 
 اااااااايغة ماا  ما أ  عدم تعبير السااااااااادات في تعليقه على 
ل مقر األمانة العامة للجامعة  قرار تعليق العْاااااااااااااااو ة ونقس
إلى تونس على النحو الذي  اااااااااااادر عنهي  ا  هو الخر 
بدوري أفْااااااااااااااالا وللتذ ير فإ  تعليقه تمث ل بعبارة "خدوهاا 

معة هذي"ي ثم  ْاااايس مسااااتندا  على مصاااار مش عايزي الجا
وقوف "ساااااااااااودا  جعرر نميري" معه ةبارة "أنا والساااااااااااودا  
بة تبي ن أنها  ير ذات  نصاااااااااد األمة العربية"ا وتلك ِحساااااااااس
ام حسين" من قرارات  انت  جدو  أل  ما إتخذتسه "قمة  د 

الذي أخذ صر قه إلى  بمقدار األلممربكة لمصاااار إنما ليس 
 لمحين إلى الخليجانرو  أبناء األمة من ا

ام حسين" التي  انت التاسعة   في مسلسلبعد "قمة  د 
القمم العربية توالت قرارات التأكيد على المْااامو  العقابي 
والتمني بأ  يلغي الساااااااااااااااادات ما إتخذي من خ وات على 
ر م أنها باتت من النوع الذي ال رجعة عنها وفي  ل قمة 

لقمة في عما  ومن بين التاساااااااعة اإلساااااااتثنائية في بغداد وا
   ااا  القااادة العرب  حاااولو  1980نوفمبر  27إلى  25
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كل بنسااااااابة متراوتة ترصير جراف قرارات تعليق عْاااااااو ة 
ل مقر األمانة إلى تونسا  مصاااااااااار في الجامعة العربية ونقس
وجاء قرار "قمة الملك حسين" تستنبن "فتو  سياسية" تر ح 

حافظ األساااد حيا الجميع عدا ليبيا معم ر القذ افي وساااور ا 
أنهما حر ما ما أفتت به القمة وتم تثبيته بالنص التيا "إ  
أ اااااحر الجاللة والسااااايادة والسااااامو ملوو وراسااااااء وأمراء 
الااادو  العربياااة المجتمعاااة في إصاااار مؤتمر القماااة العربي 

نوفمبر  11إلى  8 ير العااااادي المنعقااااد في عمااااا  من 
العالقة قرروا بعد دراساااااااة مساااااااتفيْاااااااة وأخو ة أ   1987

الدبلوماساااية بين أي دولة عْاااو في الجامعة وبين مصااار 
عمل من أعما  الساااااايادة تقرري  ل دولة بموجر دسااااااتورها 

 وقوانينها وليست من إختصا ات الجامعة العربية"ا
ربما  انت فاجعة الحرب اللبنانية هي الدافع إلى إعادة 
نظر متدرجة في قرار اإلبتعاد عن مصاااااااري وربما اإلقتناع 

  ما هو م لوب من مصااااااااري أي إلغاء إتراقية السااااااااالم بأ
مع إسااارائيل  ير وارد التنريذ لتعقيدات دوليةاا فْاااال  عن 
أ  الرأي العام المصاااااااري أبد  نسااااااابة ملحوظة من القبو  
وإ  على مْاااااااض بخ وة الساااااااالم التي إتخذها رئيساااااااهما 
ونقو  ذلااك مع األخااذ في اإلعتبااار النق ااة األهم وهي أ  

في ذمة هللا حيا قْااااااااااااااى  المؤلمة باتوة مساااااااااااااابِ ر الخ 
عندما  ا   1981أكتوبر/ تلااااااااااااااار ن األو   6إ تياال  يوم 

 حترل بذ ر  حربه التي إسااااااااااااتند إلى إنجازاتها في الجنوح 
نحو الساااالم مع إسااارائيلا وما دام الساااادات قْاااى إ تياال  
فليكن القرار العقابي مقْااااااايا  بصااااااايغة ما عليهي ومباشااااااارة 

س الور ا حسني مباروا ومن هنا جاءت التعامل مع الرئي
"فتو " القمة العربية في عما  التي تر ت لكل دولة ساااابق 

ام حساااااااين" عام  العودة  1978أ  شاااااااار ت في "قمة  اااااااد 
بموجر "قمة الملك حسااين" بعد تسااع ساانوات عقابيةي عما 
ساابق إتخاذياا وبصاارف النظر إذا  ا  ذلك عن إقتناع أو 

 د مصر الساداتيةاتحت وصأة منا  ثوري ثأري ض
رحل الساااادات في واقعة لم تتْاااح خرا اها وربما يبقى 
هذا الوضااااوح في ِعلسم اإلضاااابارات الساااار ةي وبدأت مصاااار 
الساااااير على الخن نرساااااه بعد رحيل الساااااادات وتسااااال م نائبه 
حساااااااني مبارو مقاليد الرئاساااااااةا وقبسل بْاااااااعة أشاااااااهر من 

مملكة "فتو " القمة التي إسااتْااافها الملك حساايني  انت لل
العربية الساااااااااااااعود ة المترهمة ظروف مصااااااااااااار الساااااااااااااادات 
والمهتمااة بااإساااااااااااااااتقرار العهااد الور اااي لرتااة أخو ااة المعنى 
ونخو ة التصرفا وهذي تمثلت ببرقية تلق اها الرئيس مبارو 
من الملك فهد بن عبد العز ز "رحمة هللا عليه" ونلااااااااااااااارتسها 

 1986يوليو/ تموز  9الصااااااحد السااااااعود ة الصااااااادرة يوم 
ك بهدف أ    لِ ع عليها أبناء اللااااعر السااااعودي بمثل وذل

إصالع اللاااااااااااااعر المصاااااااااااااري عليهاا  انت البرقية بالنص 
التيا" اااحر الرخامة األ  الرئيس حسااني مبارو حرظه 
هللاا السالم عليكم ورحمة هللا وبر اته وتحية أخو ة مقرونة 
بأصير التمنياتا وبعدي وبمناسااااابة إنتهاء الموسااااام الزراعي 

م في ال مملكة العربية السااااااعود ة لهذا العامي  ساااااارني أ  أقدِ 
نيابة عن شااااااااعر المملكة لجمهور ة مصاااااااار العربية مائتيس 
ألد صن من القمح الساااااااااااعودي وهي هد ة تعبِ ر عما تكنه 
المملكااة العربيااة الساااااااااااااااعود ااة من تقاادير وإحترام لجمهور ااة 

   مصااااااااااااااار العربيااة ببيااادتكم الحكيمااةا ودمتم في حرسظ هللاا       
 فهد بن بن عبد العز ز"ا

كانت الهد ة المعنو ة جزءا  من محصاااااااو  المملكة من 
والذي بلغ مليونا  وثالثمئة  1985القمح المحلي في العام 

ألد صني منها مئة وخمساااااااااين صن إحتياصيا هد ة القمح 
تزامنت مع  الم تبادله الملك سلما  بن عبد العز ز وأمير 

رو وذلك لمناساااااااابة قدومه الر ا  زمنذاو  مع الرئيس مبا
إلى القاهرة إلفتتاح معر  "المملكة العربية السااعود ة بين 

وبحيا يدوم  1987يونيو/ حز را   17اليوم واألمس" يوم 
عد الماادة لمااا  اااناات عليااه خال  دورات  12 يومااا  وضاااااااااااااااا

المعر  في  اااااال من ألمااااااانيااااااا ولنااااااد  وبااااااار س ا فري 
"إ  اللااااعر تصاااار حه األو  عند و ااااوله إلى القاهرة قا  

المصااااااااااااري في مقدمة اللااااااااااااعوب العربية وإنه من الواجر 
إعترافا  بدور اللااعر المصااري ومساااهمته الرعالة في إمداد 
الساااااااااااااعود ة بالخبرة واأليدي العاملة في  ل المجاالتي أ  
ير  اللاااعر المصاااري بنرساااه إنجازات شااابيقه الساااعودي"ا 

بن وبعد إستبباله للصديق التار خي العر ق لمصر سلما  
عبااااااد العز ز قااااااا  الرئيس مبااااااارو أمااااااام الصاااااااااااااااحااااااافيين 
واإلعالميين إنااه بحاااا معاااه العالقااة الثناااائياااة بين البلاااديسن 
والوضاااااااااااااااع في الخليجا وعناااادمااااا الحظ الرئيس أ  هؤالء 
ير دو  منه المز د وبالذات حو  عودة العالقات المصاااار ة 

الساااااااعود ة إلى دفئها قا  لهم "إ  العالقات بين مصااااااار  –
ة عالقات صبيعية أ اااايلة وجذورها قو ةا وصوا  والسااااعود 

عمرنا نتعاملي والسرراء موجودو ا نروح ونيجياا والسرير 
 ربما ال  عرف"ا

ر وبمرردات من الود  هااد ااة القمح المقرونااة بكالم صيااِ 
تبادلها مبارو وسااااااااااااااالما  بن عبد العز زي ال بد  انت إذا 

ة الملااك جاااز القو  التمهيااد المتااأني لمااا تم إتخاااذي في "قماا
حساااااااااين"ا وبعد ذلك بدأت الخ وة المتأنية للعودة المتبادلة 



453 

 

بين أكثر ة الدو  العربية ومصاااااااري بإساااااااتثناء ليبيا القذ افية 
لتا إعتراضااهما على قرار إعادة  األسااد ة اللتيسنوسااور ا  سااج 

العالقات الثنائية الذي ثب تسنا نصااااااااااااه وحجتهما في ذلك "أ  
األسااباب التي أدت إلى ق سع القْااية قومية والقرار قومي و 

العالقات لم تز  قائمة وأ  ذلك ساااااااااااااايؤدي إلى قيام بعض 
الدو  العربية بإفتتاح ساااااااااااارارات لها في القاهرة الذي يرترع 

 فيه الَعَلم اإلسرائيلي فوق سرارة العدو في القاهرةااا"ا
صاو ت  ااااااااارحة تعليق عْاااااااااو ة مصااااااااار في الجامعة 

قات بما في ذلك سور ا العربيةا إستأنرت جميع الدو  العال
وليبيا الحقا ا قد تكو  عدم ملار ة حسني مبارو في ز ارة 
القد  وفي محادثات "كامر د ريد"ي من عنا ااااااااااااااار إعادة 
ر متراوتة قو   م الجميع وبِنساااااااااااااااَ النظر العربيةي وربما لتره 
الرئيس مبارو لنا نحن عددا  من اإلعالميين والمراساااااااااااااالين 

عرب والمسااااااااااااااالمين الذين صالما األجانر "لقد قلت للقادة ال
فاااتحوني بااأمر إلغاااء معاااهاادة "كاااماار د ريااد" وبااذلااك ينتهي 
أمر تعليق عْاااااااااااااو ة مصااااااااااااار وتعود الجامعة إلى القاهرة 
و ذلك العالقات على نحو ما  انت عليه دائما  صيِ بةي أنا 
لن ألغي معاااهاادة "كاااماار د ريااد" أل  إلغاااءهااا  عني إعال  

العرب يترهمو  موقد الحرب على إسااااااااااااااارائياااالا والقااااادة 
مصرا سألستهم هل إذا حاربت مصر إسرائيل تقرو  معها؟ 
كلهم قالوا ليا ال نساااااااااااات يعا َمن  حارب إساااااااااااارائيل معنا؟ 

إسااارائيل العراق ملاااغو  بحرب الخليجا وساااور ا متلمرة مع 
يومها  ا  هذا رأ ه في موقد الرئيس حافظ األساااااااااااااااد ا و

رانيا َمن يبقى ودو  الخليج تعيش خوفااا  من التهااديااد اإلي
إذا ؟ الجزائر على بعد ألوف الكيلومتراتا ال أحدا ال أحدا 
حتى المساااااااااااااااااعاادات العربيااة  ير مْااااااااااااااامونااةا إذا  إلغاااء 
المعاهدة معناي تدمير  ل شاااااايءي وهذا ما تر دي إساااااارائيلا 
أناااا مهمتي ال  باااالتحااادياااد هيا حااال ملاااااااااااااااكلاااة الاااديو  

را  على وإسااتكما  خ ة إعادة البنية التحتية لمصااري والح
الد مقراصية والحر ات والقانو ا وعندما تتخلص مصر من 
ملااااااااااااااكلها لنا  الم  خرا أما قبسل ذلك فأنا  ير مساااااااااااااتعد 
لننتحاااري وإذا أراد أحااد م إلغاااء إتراااقيااات "كاااماار د ريااد" 

 فليبحا له عن رئيس  خر  يريااا"ا
هذا ما حدث إلستعادة مصر إلى مكانها ومكانتها بعد 

ق  ا  مؤلما  عند إتخاذيا و انت إعادة عقاب  ير مساااااااابو 
النظر أكثر إيالما  أل  الساااااااااااااابر الموجر بقي على حالها 
وفي هاااذي الحاااا  تتقااادم الحنكاااة والحكماااة على ملااااااااااااااااااعر 

 الغْر و بدأ التلاور في الذي هو  تا
ار ة  ختلدا هنا مسؤولية اللعر  ما  خص سور ا البل 

دة العرب السااااااااااوري في المحاساااااااااابة تبدأ من حيا أعاد القا
النظر في قرارهم العقاااابيا  ماااا هناااا إختباااار نوا اااا الرئيس 
ار األساااد ومواقره وهل سااايحاسااار نرساااه لخروجه على  بلااا 
المبااادرة الحكيمااة من جاانار الملااك عباادهللا بن عبااد العز ز 

وبذلك   2009في القمة اإلقتصااااااااااااااااد ة في الكو ت ويناير 
ما ير  السااااااااااااالمة واألما  في فْااااااااااااائه العربي على نحو 

 إنتهجه حسني مبارو صوا  ثالثة عقود من الترا ا
ال إجااابااة حاااسااااااااااااااامااة قباال اإلختبااارااا واإلعتااذار من 
اللعر السوري وبالذات البْعة ماليين الهائمين الذين ال 
ذنر لهم وال م الر سااو  أ  يتأمل الرئيس الحاكم في ما 
فعله بسور ا التي باتت خال  خمس سنوات ملروع فر سة 

يا  بوتينية وجم  هور ة عربية بمالمح فارسيةا وهللا المنجِ 

 2019يناير )كانون الثاني(  15 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 عبد هللا السعودي... وتوأمه اللبناني

لعلهااا من المصااااااااااااااااادفااات النااادرة أ   كو  هنااالااك في 
الرْااااااء التنو ري والثقافي والرني الساااااينمائي توأما ي ليس 

بيعة التوجه الوصني وخوس   مار لجهة الساااااااااااني وإنما ل 
التجربااة ساااااااااااااااينمااائيااا  بمااا  عكس وجعااا  في الكيااا  العااائلي 
وجرحا   ائرا  في الْاااميرا ولقد شااااءت الظروف أ  أكو  
 ااد قا  لالثنيسن على مد  ربع قر ا  ااديٌق رحل و ااديٌق 
 .أتااااماااانااااى لااااااااه صااااو  الااااعااااماااار والاااامااااز ااااااااد ماااان الااااعاااا اااااااااء

ناني جوره نصاااااااااار التوأم الذي أاشااااااااااير إليه هو المخره اللب
يناااير وكااانو   23عااامااا  يوم األربعاااء  92الااذي رحاال عن 

ي والمخره السعودي عبد هللا المحيسن الذي 2019الثاني  
نت لع  عرب من المحين إلى الخليج إلى المز ااااااااد من 
ع اءاته وتحو ل ما في أجندة أحالمه الواقعية إلى أعما  

ذات جاااادياااادة تناااادره في الئحااااة التااااألق الساااااااااااااااعوديي وبااااالاااا
ي «ا تيا  مدينة»بعد « الصااااااااادمة»اللااااااااار  ا  األمثولتا  

م أاولي األمر في دو   اللذا   انا مثل قرسع أجرا  برساااااااااااااااس
م اللعوب التي ل الما  ابدت من أمزجة  األمةااا  ما برسس
 .الاااااااااامااااااااااغاااااااااااماااااااااار اااااااااان بااااااااااأقاااااااااادار الاااااااااابااااااااااالد والااااااااااعااااااااااباااااااااااد

وضااااااااااَع جوره نصاااااااااار للعلاااااااااارات من المخرجين اللبنانيين 
ي السااااااااينمائية والتلرز ونيةي حجر ألعما  على اللاااااااااشااااااااتيسن

ص  األسااااا  متو ال  على هللا وعلى عز مة مقرونة بتخصااااا



454 

 

أكاااااد مي در  في جااااامعااااة  اااااليرورنيااااا في لو  أنجليس 
العا اااامة الهوليوود ة التي تابهري ثم َأضاااااف إلى الدراسااااة 
فترة من التدر رم األمر الذي زادي خبرة وثقة بالنرسا وألنه 

و   ا  ال بد من أ   قر  الدر  من لبنا  الررنساااااااااااااي اله
الهوليوودي ببر ق السااااااااااااينما الررنسااااااااااااية المتأثرة بالسااااااااااااينما 
 .الااااااااباااااااار اااااااا اااااااااناااااااايااااااااة والسااااااااااااااااااااااايااااااااناااااااامااااااااا اإل اااااااا ااااااااالاااااااايااااااااة

لم  جاد َمن  حقق لاه مبتغااي في ترجماة تخصاااااااااااااااصاااااااااااااااااتااه 
المقرونة بمعرفة هندسااااااااية نتيجة دراسااااااااة أوليةي إلى تمو ل 
 أفالم يت لع إلى إخراجهاااااا ولقااااد  لمااااه أ  رد فعاااال أحااااد
المقتدر ن الذي صلر منه تمو ل إنتاه فيلم حو  قْاااااااااااااااية 
مجتمعية ووصنيةي  ا  أ  مثل هذا األمر خسااااارة بخسااااارة 
ذلااك أ  النااا  عمومااا   رْااااااااااااااالو  أفالمااا  حااافلااة بااالرقص 
وال ربا لكنه بقي مصااااااااااارا  على أ  تكو  إصاللته األاولى 
الريلم الذي  حرر في الذاكرةا ولقد  امر واساااتعمل وساااائل 

ية إلنجاز الريلم الذي عندما عار  أبكى مْااااااااااااااامونه بدائ
 عالج مأسااااااااااة « إلى أين»الملااااااااااهدينم ذلك أ  الريلم هو 

الهجرة المتوا لة من جانر أفراد لبنانيين إلى األمير تيسنا 
اللاااااااااامالية والجنوبيةا و أنما فيما أ اااااااااار عليه  ا  جوره 
نصااااااااار  قرأ فيما  خبئه المساااااااااتقبل من أحداثي لعل أهمها 

الهجرة التي لم تعاااااد حكرا  على اللبناااااانيين الاااااذين  كثاااااافاااااة
أضااااااااافوا دوال  أفر بية إلى ملااااااااار ع الهجرةي وتتزايد أرقامها 
في الزمن الحاااالي نتيجاااة الحروب على ماااد النظر العربي 

 .واألفر قي

 اااااااارخة أرادها جوره نصاااااااار أ  « إلى أين»كا  فيلم 
ة تخترق المباالة أاولي األمر في لبنا  ال أ  تكو   ااااااارخ

في وادا ومْمو  هذي الصرخة أنه من دو  اعتماد الرأي 
السااااااااديد في إدارة شااااااااؤو  الدولة والبلد عموما  قد  أتي يوم 

الذين يهاجرو   -وهو هنا لبنا  -  صااااااااابح عدد أهل البلد 
متسااااو ا  مع عدد الباقينا وقد  صااابح لبنا  بلد اللااايخوخة 
في حااا  اساااااااااااااااتمرت األجيااا  اللااااااااااااااااابااة مااا أ  تتخره في 

جامعات حتى تسااااااااااااااارع الخ ى إلى بعض القنصاااااااااااااااليات ال
للحصاااو  على اساااتمارة صلر الهجرةا  ما قد  صااابح عدد 

لبنا  قر با  من عدد « المساااااااااااااتوصنين»النازحين والالجئين 
هؤالء « اسااااااااااتي ا »السااااااااااكا  المحلييني هذا بافترا  أ  

النازحين والالجئين سااااايتحو  إلى أمر واقع وب اقات هو ة 
حو  الهجرة « إلى أين»ين بق ساؤا   وجوازات ساررا وهنا

 .كما في فيلم جوره نصار إلى ساؤا  حو  المصاير  وصن

لم  اكتر ل موح جوره نصاااااااااااار بلوغ منتهايا و ا  موعودا  
في ضوء مسعى قمتا به بدافع الصداقة التي رب ت بيني 

وبينه  مخرهي لد  الق ر الساااااياساااااي إميل بساااااتاني الذي 
لمقااااوالت في أكبر شااااااااااااااار اااات ا« كاااات»يترأ  شااااااااااااااار اااة 

 .الخمساااااااااااااااينااات والساااااااااااااااتينااات و نااتا من بين أ اااااااااااااااادقااائااه

وخال اااااااااااااااة المساااااااااااااااعىي أ  يتبنى إنتاه المز د من أعما  
يت لع جوره نصاااااار إلى إخراجها و لها حو  قْااااااا ا ذات 

وفي اعتقادي «ا إلى أين»باعد وصني وبروحية فيلمه األو  
أ  إميل بسااااااتاني  ا  ساااااايتجاوبي لوال أ  األقدار سااااااارت 

مااا يتمناااي األمرم ذلااك أ  صااائرتااه الصاااااااااااااااغيرة  على  ير
الخا اااااااااااااااة هوت في بحر بيروت وفقد لبنا  ق با  مارونيا  
روا  من النسيج نرسه الذي هو عليه رفيق الحر ري الذي فج 
مو به في بقعة من اللاص  نرسه الذي سبق أ  هوت في 
مياي بحري ال ائرة البسااتانيةا  الهما من القامات السااياسااية 

تبااااات لهاااااا ببياااااة الحيااااااة أ   حققاااااا أحالم ذوي التي لو  ا 
 .الملار ع التنو ر ة السينمائية

عبد هللا المحيساااان السااااينمائي األكاد مي خا  الغمار 
م وتْاااااااااحية بر د العيشا أمعن تحصااااااااايال  متقِدما  في  بعزس
دراسااة اإلخراه في بر  انيا والوال ات المتحدة مع أنه ليس 

ساااينمائيي بل حتى  في المملكة العربية الساااعود ة حْاااور
ليس في ماااد  المملكاااة حينهاااا داور ساااااااااااااااينمااااا وعلى هاااذا 
األساااااااااااااااا م لماذا هذا التوجه مع أ  الرر اااااااااااااااة هي لَمن 
يتخصااااص صبيبا  أو مهندسااااا  أو و يل شاااار ات أجنبيةي ثم 
يتْااااااااااااااح أ  هذا اللاااااااااااااااب الذي تلق ى تعليمه في الجامعة 
األمير ية في بيروتي وعال بالتالي أزهى سااااااااااااااانوات هذي 

عا اااااااامة الصااااااااغيرة التي هي أشاااااااابه بمنارة فكر ة نبيض ال
االن راء المتدره لها بعد ذلكي وفي هذي األ ام أ اااااااااااااااابته 
فاجعة وجدانية بعد الذي فعله بعض اللبنانيين من العبين 
ومتالعبين وميليلااااااااااااااايات بهذي المدينة التي أدموهاي وثقبوا 
هها العمراني الجميلي وأمعنوا  بر اااااااا اااااااات أسااااااالحتهم وجس

ا  برونقهاااا الركريي وتماااددوا في  ااال االتجااااهاااات تلاااااااااااااااو هااا
ليلعلوا الوصن المغلوب على أمري حرائق وقودها التعصر 
 .الاااامااااااااذهاااابااااي والااااعااااناااادا ال سااااااااااااااااااااااامااااح هللا الااااراااااااااعاااالااااياااان

هذا الذي حصاااااال للبنا  وعا اااااامته ترجمه سااااااينمائيا  خير 
ترجمة عبد هللا المحيساااااااااااان من خال  فيلم  اااااااااااانعه إنتاجا  

ئهما وبلاهادة  ل الذين تسان ى وإخراجا  بملااعر فاقدي أعزا
لهم ملاااااااااهدة الريلمي وِمن بينهم الرئيس الصااااااااديق الد تور 
ساااااااليم الحص أكسبروا في عبد هللا المحيسااااااان هذا التحسااااااار 
الوجاااداني على بيروت و ماااا لم  رعااال ذلاااك ساااااااااااااااينماااائيو  

«  مهرجاااااااا   اااااااا »لبناااااااانيو ا وبعااااااادماااااااا لقي الريلم في 
وجوائزي افتر  ومهرجااانااات دوليااة وعربيااة أاخر  ترحيبااا  
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األ  عبد هللا أ  ما أرادي من الريلم ترجمة لملاعري سيكو  
أمثولة لمساااااااااؤولين وشاااااااااعوب فال  عبثو  بأوصانهم ومدنهم 
على نحو مااا فعاال بعض اللبنااانيين مختااار ن أو ماادفوعين 
ومْاا ر نا ثم  أتي اإلعصااار السااوري قبل ساابع ساانوات 

س ان باعا  يليه اليمني فالعراقي فالليبي فالساااااااااااااااوداني  عك
باااأ  األوصاااا  هي لمساااااااااااااااتحقيهاااا من الحكاااام والمحكومين 
وليسااااااات َمْاااااااافة أو مرتعا  للنزوات الساااااااياساااااااية والتلااااااابا 
بالسااااااااااااال ةي ولو  ا  ذلك على حسااااااااااااااب الواجر الوصني 
 .وصامااااااااأنايانااااااااة الاماواصان ولاقامااااااااة ةايلااااااااااااااااااااااه واسااااااااااااااااتاقاراري

بعد فجيعة عبد هللا المحيسااااااااااان بالمدينة التي لقيت أبلاااااااااااع 
الاة ا تياا  رفيق الحر ري و و باة من حاالاة ا تياا   ماا حا

الناااااااا  ال يبيني جااااااااء ماااااااا هو أعظم متمثال  باااااااالغزوة 
امية للكو تا و ا  بر ا  الملاااااااااااعر المحيساااااااااانية  الصااااااااااد 
الوجاادانيااة لم يهاادأ بعااد و تم وعلى وجااه السااااااااااااااارعااة إنجاااز 

«ااا  الصاادمة»اللاار ن الذي  ا  اسااما  على مساامىي وهو 
م َمن  عتبر ر   .م أ  الِعَبر  ثيرةأمثولاااااااة أاخر  برساااااااااااااااس

عالم عبد هللا المحيساااان أرحر سااااينمائيا  من توأمه اللبناني 
جوره نصاااااااااااري مع فارق أ  المحيسااااااااااان فتح روافد تجار ة 
راقية تصر في نهر نلاصه السينمائيي وبذلك أنتج وأخره 
مسن را ته بأ  الساااااااااينما هي في جانر  المز دي ودائما  ضاااااااااِ

أ   كو  الواجر الوصني منها للتسلية واالستمتاع إنما بعد 
مثل هذي الروافد لم تتحقق للتوأم اللبناني جوره  .أخذ حقه

نصري ربما لعدم التنبهي وربما أل  الوضع االقتصادي في 
السااااعود ة وسااااائر دو  الخليج  حقق أل ااااحاب الملااااار ع 
الرائدة والحالمة بعض مبتغاهاا ولذام اقتصااااااااااااااار الذي ناله 

إلى « إلى أين»مه اليتيم التوأم اللبناني على و اااااااااااااااو  فيل
إنما بعدما  ا  ق ار حياته و اااااااااااال إلى « مهرجا   ا »

المح ة ما قبسل األخيرةا ثم رحل مأسااااااااوفا  عليه وموضااااااااع 
تقااادير مغاااامرتاااه الوصنياااة التي لم تكتمااال في حين توأماااه 
الساااااااااااااااعودي على موعد مع أعما  تتم إنتاجا  وإخراجا  في 

 .المملكةا وهللا المعينزمن ال ررة السينمائية والترفيهية في 
 2019يناير )كانون الثاني(  29 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 جنراالت الُحْكم... وضجر المحكومين

في الوقت الذي تاوا ااااااال حر ة اإلحتجاجات اللاااااااعبية 

المؤلمة في السااااودا  َتمددهاي وعلى نحو الحر ة الررنسااااية 
بااد العز ز الملِهمااةي يرمي الرئيس المور تاااني محمااد ولااد ع

بقنبلااة ساااااااااااااااياااسااااااااااااااايااة  ير ماألوفاة  ثيرا  من جاانار مجتمع 
الجنراالت وبالذات أولئك الذين ينقلو  أنرساهم من الثكنات 
إلى السااااااااااااااارا ااات وال   يقو  مغااادرتهاااا فقااد أعلن الرئيس 

المدني أنه لن يرشح نرسه لننتخابات الرئاسية  -العسكري 
  2019والمقبل التي ساااااتلاااااهدها مور تانيا م لع الصااااايس 

لو   مؤ دا  أنه لن  رعل  ما  خرو  جنراالت ومدنيين  عدِ 
مواد  في الدساااااااااااااااتور تتيح لهذا الرئيس الجنرا  وال ة مد  
الحياة ولذاو الرئيس المدني وال ة جديدة خالفا  لنصااااااااوص 
دساااتور ة في شاااأ  مدة الوال ة الرئاساااية التي  جر أال  تز د 

 عن مرتيسنا
حرفيا  وعن ساااااااااااااااابق إقتناع  بهذي الخ وة التي بتنريذها

وتصاااااااااااااااميمي يتراااد  الرئيس محمااد ولااد عبااد العز ز مااا لم 
يتراداي  يريا وسااااااااينصاااااااارف حامدا  شاااااااااكرا  يذ ري بنو قومه 
بالخير و قولو  عنه في مجالساااااااهم ما ال  قا  في مجالس 
بعض شااااااعوب األمة عن حاكميها الذين  عمِ رو  في رأ  

 السل ةا
ما  ا  الرجل إرتأ  لو أ  مسااااألة الساااان هي الساااابر ل

اإلبتعاد إختيارا ا فهو في الواحدة والسااااااتين  صااااااغر  ثير ن 
 كابدو  شقاء الحالة الصحية ومع ذلك يوا لو  الترا  
و سااااااااعو  إلى التمديد بتعديالت في جوهر دسااااااااتور البالد 
ِضع فمن الواجر أ   كو  في الحرظ و بقى  الذي عندما وا

إلى جانر السن التي لم مصانا  ال تمتد إليه األهواءا وهو 
تصاااااااال بعد إلى ملااااااااارف اللاااااااايخوخة حقق في الساااااااانوات 
الثالث الماضااااااية مكاساااااار سااااااياسااااااية عربية لمور تانيا من 
حياااااا تمتين العالقاااااات مع الجنااااااح الخليجي من األماااااة 
وساااابق ذلك تراسااااه للقمة العربية الدور ة التي إسااااتاْاااايرت 

 27و 25وللمرة األاولى منذ اإلساااااااااتقال  في مور تانيا يوميس 
 ا2016يوليو/ تموز 

لكن يبقى األهم هو أنه  ساااااااااااااااجل في تار   الحكم في 
مور تانيا أنه حالة إسااتثنائية بين العسااكر ين الخمسااة الذين 

والاااذي تولى في  2009والعاااام  1980تعااااقبوا بين العاااام 
مقاليد  2009اليوم الخامس من شااااااااااااااهر أ ساااااااااااااا س/  ب 
االت إعتمدوا الحكم  بمعنى أنه أدره إسااااااااامه في قائمة جنر 

مبدأ إحترام اإلرادة اللااااااااااااعبية واألخذ باألحوط في ساااااااااااااعة 
اإلختبار الحاسااااااااااااااام و ثروا الزهد على سااااااااااااااال ا  الترا ي 

 والحكمة بد  التلو ح بالعصا لَمن عصىا
ولنااااااا في أمثوالت ثالثااااااة من الجنراالت مااااااا  ع ي  
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أرجحياااااة للتبصااااااااااااااار في األمور وبماااااا يابقي الوصن بخير 
  صاب بمكروي إذا هو أصلق  رخة والمواصن بسالمة فال

 إحتجاها
كا  الجنرا  فؤاد شاااااااااااهاب في ذروة التألق  أو  رئيس 
عسااااااااااااااكري للبنا ا لم  أت ببالغ رقم واحدي بل لعلها المرة 
األاولى التي  ااااااأتي هااااااذا البالغ في منااااااأ  عن ال قو  
اإلنقالبيةا قبل أ  يترأ  خِبر ميدانيا  أجواء الساااااااااااااياساااااااااااااة 

زاب لبنااااا  ومراجع ال وائدي وذلااااك وأق ااااابهااااا ونوازع أح
بعدما  ل ره الرئيس األو  للجمهور ة في العهد اإلساااااتقاللي 
اللاااااااااي  بلاااااااااارة الخوري تلاااااااااكيل حكومة تدير أمور البالد 
بعدما قرر األخير اإلساااااااااتقالة من منصااااااااابه تحت ضاااااااااغن 
حملة إعترا  على تجديد الرئاسااااااااااةي ِعلسما  بأ  التجديد لم 

عد أمام  المنصاااااار األو  الذي شااااااغله  كن فقن حالة ضااااااا
على مد  سااات سااانوات وإنما تجاوبا  مع زعامات ساااياساااية 
وم ارنة وشااااااااااااااايو  إلى جانر تز ية من بعض السااااااااااااااارراء 
األجانر  انت حجتهم أ  الرجل  ساااااااتحق إكما  ملاااااااروع 
سااااااياسااااااي وتنظيمي للدولة بدأي وذلك بتجديد رئاسااااااتها لكن 

زو ر هذا الخروه على ما ينص عليه الدستور فْال  عن ت
فاضااح في إنتخابات نيابية فاز فيها أنصااار العهد ولم  رز 
معار  واحدي وممارساااااااات قمعية إساااااااتهدفت معارضاااااااين 
و اااااحافيين إلى جانر إساااااتئثار عدد من المساااااتريدين من 
العهد بالملاااار ع والمنا ااار الساااياسااايةي تحو   إلى إنتلاااار 
أوسااااع للمعارضااااة فزادت هذي ضااااغوصها األمر الذي جعل 

ش اللواء فؤاد شاااااااااااااااهاااب  قد محاااياادا  أمااام هااذا قااائااد الجي
اإلنقسااااااااااااام و سااااااااااااتدةيه رئيس الجمهور ة إلبال ه أنه قرر 
اإلستقالة نادما  على قبو  التجديد صالبا  منه تأليس حكومة 
عساااااكر ة تاجري إنتخابات نيابية جديدةا و ا  فؤاد شاااااهاب 
ن الظن والتصاااااااااارف حيا جرت إنتخابات على  سااااااااااس عند حا

م إنتخاااب  مياال شااااااااااااااامعو  رئيسااااااااااااااااا  النحو األفْاااااااااااااااال وت
للجمهور اةا وردا  على ماا حققاه أو ال شااااااااااااااامعو  إلى فؤاد 
شاااااااهاب منصااااااار وز ر الدفاع إضاااااااافة إلى منصااااااابه  قائد 
م إسااااااتقالته من منصاااااابه  للجيشي لكنه بعد أربعة أشااااااهر قد 
الوزاري مرْاااااااااااااااال  التر يز على واجباته العساااااااااااااااكر ةا هذا 

الذي  الترْااااااايل مارساااااااه في مصااااااار محمد حسااااااانين هيكل
إعتذر عن قبو  المنصاار الوزاري عندما إختاري له الرئيس 
عبد النا اااااااار وذلك ألنه  رْاااااااال البقاء  ااااااااحافيا  رئيسااااااااا  

 لتحر ر"األهرام" على المنصر الوزاريا
حالة الْعد أمام المنصر األعلى تراداي فؤاد شهاب 
الذي  ا  أو  عساااااااكري  لاااااااغل منصااااااار رئيس جمهور ة 

نراالت مع المدنيين منصااااااااار لبنا ا وبعد ذلك تقاسااااااااام الج
رئاسااااااة الجمهور ة و انوا بالتساااااالساااااال أميل لحود وميلااااااا  
ساااليما  وميلاااا  عو  مع فارق أ  ثالثهما والذي  ا  في 
المنرى الررنسااي  لم ينتقل  ما لحود وسااليما  من منصاار 

 قائد الجيش إلى منصر رئيس الجمهور ةا
حاااو  المحي و  بااالجنرا  الرئيسي مااا دام ترأ  على 
قاعدة "ال  الر وال مغلوب" وقام بعملية إ ااااااااااااااالح جذر ة 
في المؤساااااااساااااااات واإلداراتي أ  تكو  رئاساااااااته  ير مقيدة 
برترة زمنية وال تقتصر على وال ة واحدةا هذي المحاولة قام 
بها في السودا  منذ سنة المحي و  بالجنرا  الرئيس عمر 
البلاااااااير ولقي التز ين والتر ير  امل الرضاااااااى في نرساااااااه 

رر أ   كو  حااا  الرئيس  مااا حااا  المرجعيااات الاادينيااة فق
ب ار ة أو مرتين تنتهي واليتهم بإنتهاء العمر أو تساااااااااااتمر 
حتى في حا  الوهن الصحي  ما حا  الرئيس عبد العز ز 
بوترليقة الذي ربما  جدد الوال ة الخامسااااااااااااة الرئاسااااااااااااية بعد 

 بْعة أسابيعا
لسااياسااية إلى تنبه فؤاد شااهاب وقد خِبر تماما  األحوا  ا

ما جر  للرئيس بلااااااااااارة الخوري وبقيت حالة الندم والحز  
الاااذي ر هاااا على محيااااي عنااادماااا إساااااااااااااااتااادعااااي إلبال اااه أناااه 
سااينصاارف فقرر عدم البقاء ولو ساااعة واحدة بعد إنقْاااء 
اليوم األخير من الساااااااانة الرئاسااااااااية السااااااااادسااااااااةا وقد  كو  

وما التجاوز  ير السوي لجهاز المخابراتوالمكتر الثاني  
إقترفه من إسااااااءاتي و ذلك الجرح الذي أحدثتسه في نرساااااه 
محاولة اإلنقالب التي قام بها الحزب السااااااوري القومي من 
خال  إثنيسن من ضااااااباط الجيش وعلى نحو محاولة مماثلة 

ضاااااد نظام  1971من جانر الحزب اللااااايوعي الساااااوداني 
نميريي هما الساااااااابر الرئيسااااااااي في قرار إساااااااادا  السااااااااتارة 

زوجته  مواصن عادي في منزله إلى أ  وافته  والعيش مع
المنيااة  مااا رحياال الجنرا  الرئيس جعرر نميري الااذي لقي 
نهاااا اااة ممااااثلاااة مع فاااارق أ  نبيض الجنرا  الرئيس فؤاد 
شاهاب لم  قتنع بمساألة أسااساية وهي أ  اللاعوب وبالذات 
اللاااااااعر الساااااااوداني الكثير التنوع والوارث من اإلساااااااتعمار 

"أفترنو   لالد مقراصية الحزبيةي ومعها ا البر  اني جينات
 ي  صاايبها الملل من صو  بقاء الحاكم Afternoon teaتي"و

وحاشاااااااياته في السااااااال ة أكثر من خمس سااااااانوات في الحد 
األدنى وعلار في الحد األقصاىي وتراد ا  إلنتراضاة شاعبية 
عليه وساااااااااقوط قتلى وجرحى واإلضااااااااا رار إلى إساااااااااتعماله 

 ذلك المبالغة في اإلساااتهانة أسااالوب العصاااا لَمن عصاااى و 
بَمن ينترْاااااااااااااااو  وإهانة مرجعياتهم وعدم التنبه إلى أ  ال 
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رغيس ا بجااااادا  في المبااااادأ اإلجتمااااااعي الاااااذي يتلخص 
 العيش واإلهانة واإلستهانة خن أحمرا

وأل  الجنرا  الرئيس نميري لم  ااأخااذ بمسااااااااااااااااألااة صو  
ى البقاء وأد  رقصاة التحدي ملوِ حا  بعصااي المار لاالية عل

النحو الذي رأيناي حديثا  في الجنرا  الرئيس عمر البلااااايري 
فاااإ  الجنرا  عباااد الرحمن ساااااااااااااااوار الاااذهااار قاااائاااد الجيش 
الساااودانيي الذي أنهكت مرا ااال جنودي الحرب العبثية في 
الجنوبي رأ  في ضااوء بر ا  شااعبي قارب على اإلنرجار 
وعلى نحو اإلنتراضااااااااااة اللااااااااااعبية الراهنة أ  يتساااااااااالم زمام 

و دير البالد ما دام الرئيس يتلااااااور في واشااااان ن السااااال ة 
مع الرئيس رونالد ر غا  مرترضاااااااااااااااا  أ  اإلرادة اللاااااااااااااااعبية 
المعترضاااااة مجرد حالة  ْااااار وتزو  مع أ  اإلنتراضاااااة 

   انت حاضاارة دائما  في 1964السااودانية األاولى وأكتوبر 
لقااءاتناا معاه و ر  في تجرباة المجلس العساااااااااااااااكري ببياادة 

م  الجنرا  إبراهيم كس عبود أنها  انت أفْاااال للسااااودا  من حا
م الجنراالتا كس  األحزاب الذين أسق وا بإنتراضة شعبية حا

ما فعله فؤاد شاااهاب قد  كو  إساااتوقد الجنرا  الرئيس 
 1968شااااار  د غو  الذي رأ  في إنتراضااااة ال الب عام 

ع األمر قيد اإلسااااااااترتاءا  حقا  ملااااااااروعا   ما حقه في وضااااااااس
ه نتااائج اإلساااااااااااااااترتاااءي  مااا وعناادمااا لم يؤازري الج يش وخااذلتااس

اإلساااااااااااترتاء البر  اني على الخروه من اإلتحاد األوروبيي 
فإنه لم يتردد في اإلنصراف والعيش في قر ته حز نا  ضمنا  
أل  الررنسيين تناسوا أنه حررهم من اإلحتال  النازي ومن 

 و مة إحتال  فرنسا للجزائرا   
الرئيس  - حتى الخ وة الحصااااااااااااااايرة من جانر الجنرا

محماااد ولاااد عباااد العز ز  اااانااات لوحاااة الجنراالت القنوعين 
الااذين في نروساااااااااااااااهم بعض اإلقرار بمحاااسااااااااااااااان الزهااد في 
المنصاااااااااااار األعلىي تقتصاااااااااااار بالتدره على فؤاد شااااااااااااهاب 
واللبناني  وشاااااااار  د غو والررنساااااااي  وعبد الرحمن ساااااااوار 
الاذهاروالساااااااااااااااوداني  ثم جااء ولاد عبااد العز زوالمور تاااني  

أ  إعتبري الرئيس اللهيد رفيق الحر ري خير  يؤ د ما سبق
كسم من راساااااااااااء مدنيين وراساااااااااااء  حكمة  أخذ بها أهل الحا
جنراالت وهي "لودامت لغيرو لما إتصاااااااااااااااَلت إليَك"ا ةبارة 
لها على واجهة سرا ا البيارتة المحزونة هذي األ ام  تعم د نقس
ألنها برئيس مكل د فقن لم يهنأ بالقمة اإلقتصااااااااااااااد ة الذي 

ل في تعو لااااه على القمم والمنتااااد ااااات ك مااااا والاااادي من قبااااس
اإلقتصاااااااااااااااد ة والتنمو ةي لم يهنأ بإنعقادها على أكمل وجه 
نتيجة "موقعة" الَعَلم الليبي الذي ليس مساااااااااااااااتغَربا  أ   أتي 
من الصغار نتيجة اللحن المذهبي إنزا  َعَلم شعر شقيق 

وإحراقااه بعااد دوسااااااااااااااااهي في حين أ  م ااالعااة متقنااة الكالم 
البياني من جانر المرجع الكبير تذاع لمناسابة إنعقاد القمة 
المسااتْااافة من الجنرا  الرئيس ميلااا  عو  أجد  بكثير 
ام  رنا بالذي فعله الرئيس الراحل  ااااااااااد  من الذي جر  و ذ ِ 
ه بوضااع  ااورة للرئيس جوره بول على  حسااين عندما وج 

سه عتبة الباب الرئيسي لرندق"الرشيد" في بغداد بحيا يدو 
كاال نزالء الرناادق و يرهم وبين هؤالء مئااات األجاااناار من 
 اااااحافيين أمير ا  ودبلوماسااااايين أممينا و ا  هذا الرعل 
امي التأديبي المهين للرئيس األمير ي من ضاااااااااامن  الصااااااااااد 
ام حسااااااااااين وعراقه  مقتْاااااااااايات الرد الحقا  الذي دفع  ااااااااااد 

 الثمنا
مااا وضاااجر المحكومين روا ة ال خاتمة  كس جنراالت الحا
لهاي  ما ال خواتم لننتراضاااااااات المتعددة األلوا ا وهللا مع 

 الصابر نا
 2019( 2كيناير ) 18 بتاريخ  « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

 "كريستوفر البعلبكي" بعد "لورنس العربي"

ربما إستحْارا  وجدانيا  من جانبه ألحد التار خيين من 
ت لببه بعدما وهكذا با بني قومه الْاااااااااااااابن لورنس العرب

أد  أدوارا  لمصااااااااااااااالحة عرب ما قبل الثورة العربية الكبر  
ضااااد األتراو ي أو ربما إعجابا  بالحراو الدبلوماسااااي إلثنين 
من الساااارراء العرب لد  لبنا  وهما السااااعودي وليد بخاري 
واإلماراتي حمد اللااااااااااااامساااااااااااايي  انت للساااااااااااارير البر  اني 

ينااه أربعااة كر ساااااااااااااااتوفر رامبلينغي والااذي لم  مض على تعي
أشااااااااااهري ز ارة الفتة لمدينة بعلبك عا اااااااااامة من قة معقود 

 "حزب هللا" و "حر ة أمل"ا لوالء أكثر ة أبنائها 
كا  السرير رامبلينغ  رد بعد خمسة أسابيع من تسلمه 
المنصاااااااااااااار مبتهجا  "أنا وعائلتي مساااااااااااااارورو  بالعودة إلى 
المن قة التي نحر وإلى أر  فيروز والرتولا سااااعدوني 

بلد م الرائع"ا هذا اإلن باع عن لبنا  ناشاااااااااااااااىء عن  أفهم
ز ااارة سااااااااااااااااابقااة قااام بهااا مع عااائلتااه وعرف خاللهااا مناااصق 
وبلدات ساااااااحال  وسااااااهال  وجبال  وأماكن وأصايرا وقد  كو  
ساااااَلره هيو و شاااااورتر زادي إبهاجا  بحديثه عن لبنا  ومتعة 
العمل فيها وألنه جبراني في جانر من مخزو  ثقافته فإنه 

يرا  عن اإلبتهاه أضاف من أدبيات جبرا  خليل جبرا  تعب
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ةبارة "ال تنسااوا أ  األر  تهتز ِلمس ِ إقدامكم العار ة وأ  
 الر اح تحن إلى مداةبة شعور م المرَسلة"ا

ز ارة الساااارير رامبلينغي أو فلنساااامِ ه تحببا  "رامبلينغ اوف 
بعلباااااااك" أو "رامبلينغ البعلبكي" على نحو "لورانس اوف 

ز دور هذا الْاااااااااااااااابن اراب يا" أو "لورانس العربي" الذي عز 
المغوار والمخره العاااااالمي د رياااااد لين بريلم عن تاااااار خاااااه 
وأدواري  حمل إسااااام "لورانس" عظ م شاااااأنه الزةيم الساااااياساااااي 
تلرشل بعبارة "لن  ظهر مثيل للورنس مهما  انت الحاجة 
ماسة له"ي بدت إذا جاز القو  إستكلافية وليست فقن من 

ل أ  ير  وأفراد عائلته على ال بيعة قلعة بعلبك وال أ  أجس 
 ْااااااايس "الصااااااافيحة البعلبكية" اللاااااااهيرة إلى الرتول الذي 
أدرجه  صاااااند مساااااتَحر في أاولى تغر داته اللبنانيةا وفي 
هذا فإنها تختلد عن ز ارات الساااااااارير سن وليد بخاري وحمد 

ما لو اللامسي اللذيسن يتحر ا  إ اثيا  للنازحين السور ين  
أنهما توأما ا وال بد الحظ الساااااارير رامبلينغ  ما دو   على 
دفتر مالحظات ما الذي شااااااااااااااااهدي على صو  ال ر ق من 

َور والفتات تعكس مد  الحْور القوي  "حزب هللا" و  ل ا
"حر ااة أماال" في بلاادات هااذا الساااااااااااااااهاال البقاااعي المترامي 
األصراف الذي صالما إلتصاااقت به سااامعة زراعة الحلااايلاااة 

"جيش دولااة  لذي هنااالااك مراكز التاادر اار العساااااااااااااااكري والاا
الحزب"ا وفي هااذي المراكز در ب الحزب مئااات اللااااااااااااااابااا  
اريي وإساااااااتلاااااااهد  الذين قاتلوا إلى جانر قوات النظام البلااااااا 

 منهم علراتا
كانت ز ارة "كر سااااااتوفر البعلبكي" محسااااااوبة بدقةا ير د 
 تسااااااجيل موقد إنما مع مراعاة بالغة الكياسااااااة لواقع الحا 
في هذي المن قة المحرومة بإمتياز وبحيا أ  درجة الوالء 
اللاااااااااااااااعبي لكل من "حزب هللا" و "حر ة أمل" أعلى بكثير 
من اإلهتمااااام التنموي واإلجتماااااعي والثقااااافي من جاااااناااار 
ال رفيسني بل إنه أدنى بكثير مما خص به الحزب والحر ة 

 مناصقهما الجنوبيةا
ر رأ  أ  وعلى هذا األساااااااااا  فإ  السااااااااارير  ر ساااااااااتوف

 قتصااار برنامج ز ارته البعلبكية على اإلجتماع بأحد رجا  
الدين التنو ر ين اللاااااااااااااااي  ةبا  الجوهري وبذلك ال  كو  
منسوب الحذر من جانر "حزب هللا" و "حر ة أمل" عاليا ي 
في حا  أنه زار على سبيل المثا  اللي   بحي ال ريلي 

للي  الجوهري "حزب هللا"ا ومع أ  ا لاألمين العام األسبق 
 قد إلى  مين اللااااااااااي   اااااااااابحي في مخا اااااااااامة الزعامة 
الحالية للحزبي إال  أ  نظرة الساااااااايد حساااااااان نصاااااااارهللا لهذي 
الز ارة تندره ضمن الترهمي ولذا فإنها خلت من إعتراضات 

 أو حتى تسجيل مالحظات عليهاا
ولكم  نااااااتا أتمنى من من لق أنني لبناااااااني وبعلبكي 

نر عمله الصااااحري رئاسااااة المنلااااأ ساااابق أ  شااااغل إلى جا
مجلس بلااادي لقر اااة مسااااااااااااااالوباااة اإلهتماااام من الااادولاااةي ثم 
بر  اني الجنسااااااااااية الثانيةي لو أ  الز ارة أخذت مد  أكثر 
ممااا  اانات عليااهي وبحيااا   رق السااااااااااااااارير بيوت ودواو ن 
مرجعيات دينية وقو  سااياسااية قر بة الصاالة بكال ال رفيسنا 

ء  الما  في "حزب هللا" و "حر ة أمل"ا و سااااااااااااااامع من هؤال
شاااااأ  أحوا  المن قة وما  أمله اللاااااعر البعلبكي من دو  
 ااااااااااد قة من بينها بر  انيا التي تتميز عن  ثير من دو  
ل على  العالم بأنها لم ترتبن تار خيا  بلبنا  بإنتداب أو تدخ 
نحو ما ترعله على سااااابيل المثا  الوال ات المتحدة وفرنساااااا 

 وروسياا
ذا الدور خصو ا  أ  معرفة وثمة فر ة  ثيرة لمثل ه

الساارير  ر سااتوفر باللغة العربية وإحاصته باألحوا  العربية 
عموما  وبالذات في ضااااااااوء مهماته الدبلوماسااااااااية بين تر يا 
وليبيا واألرد  إضااااااافة إلى المر ز في لند ي تساااااااعد على 
تنلاااااين هذا الدور المأمو ا وبذلك ال  عود األمر  قتصاااااار 

سااابق أ  ساااجله ساااَلره هيو و على نصاااائح و الم عاصري 
لمناساااااااابة  2016ساااااااابتمبر/ أيلو   7شااااااااوتر مثل قوله يوم 

الرراغ الرئاساااي و ا  مْاااى على تعيينه ساااريرا  سااانة "على 
اللبنانيين أ   قرروا بأ  إتراق األصراف الخارجية ال  مكن 

 و جر أال   كو  ضرور ا  إل جاد حل لألزمة الرئاسية"ا
  اااااااانياااااااا ال  على قاااااااد نجاااااااد َمن ير  أ  أحوا  بر 

الصااعيديسن السااياسااي والحزبي ليساات أفْاال  ثيرا  مما هي 
عليه أحوا  لبنا ا ولكنهم في بر  انيا مواصنين ومسؤولين 
  مارسو  الدور برا ة وصنيةا وهذا ما نحتاجه في لبنا ا

عسااااى ولعل يتسااااع مد  ز ارات  قوم بها ساااارراء الدو  
إلى الحكومة الصااد قةا  ما عسااى ينقل الساارير  ر سااتوفر 

البر  انية ما ر ي وما سااااااااااااااامعه خال  ز ارته البعلبكية التي 
تعيد إلى األذها  بعض ما  ا   رعله رواد بر  انيو  في 
المن قة أمثا  "لورنس العرب" الذي من خال  قراءة  تاب 
مذ راته "أعمدة الحكمة السااابعة"  جد فيه الحاليو  وبالذات 

 بعلوي إلى جانر إعجابهم الساارراءي الكثير مما عليهم أ   ر
"الرتول" والريروز اتااا وحديثا  "الصاااااااااافيحة البعلبكية" في 

 حصو  "حزب هللا" و "حر ة أمل"ا حرظ هللا الملكةا

 2019فبراير )شباط(  3 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   



459 

 

 للتسامح واأُلخوَّة بداية في الطائف
ر خي وأنا أتابع الحدث الروحي والتاعادت بي الذاكرة 

المتمثل بز ارة البابا فرنساااااااااايس إلى أبو ظبي يوميس اإلثنين 
ولقائه على األر   2019فبراير/ شاااااااااااااباط  5والثالثاء  4

اإلماراتية بلااااااااااي  األزهر أحمد ال يِ ري ثم ما  اااااااااادر عن 
اإلسااااااااالمية من خير را ة للعيش  –هذي القمة المساااااااايحية 

 بين الد انتيسن المنتلااااااااااااارتيسن في بقاع  بر  و اااااااااااااغر  من
سااااااااا على ما  جوز القو   القارات الخمسي إلى حدثيسن أساااااااا 
لتلااك القمااة المااأمو  وفاااقااا  أخو ااا  روحيااا  من ترعياال جوهر 

 "وثيقة األخو ة اإلنسانية" التي  درت عنهاا
الحدث األو  هو لقاء اسااااااااااااااتْااااااااااااااافتسه المملكة العربية 

  وأد  فيها خير 1989السااااعود ة وأكتوبر/ تلاااار ن األو  
ص أبناء الملك عبد العز ز من ولي  األمر الساااااااااااااعي والحر 

زمنذاو الملك فهد إلى أشاااقائه وإخوانه وهم عموما  حادبو  
المسيحيي وأكثرهم حدبا  الملك سلما   -على لبنا  المسلم

سااااااااااال ا  واألمير صال ا و ا  هذا  عبدهللا واألميروالملك 
ن حظ اللبنااانيين الااذين  ااانوا وهم على  ساااااااااااااااس ب من حا الحاادس

م يت لعو  إلى أ  يثمر اللقاء المستْاف في أر  وصنه
ال ائد حال   ا و  بموجبه اإلشااااتباو على أااااااااااااااااااانواعه بين 
األصياف اللبنانية وتبدأ  ااااااارحة العيش الوفاقي والمباشااااااارة 
ببناء ما جر  تدميري وإزالة البغْااااااااااااااااء بالتدره من بعض 

 النرو  األم ارة باألحقاد والتعصرا
ئد هو أل  مالمح عقيدة وإساااااتذ ار ما أثمري لقاء ال ا

المسااااايحي الذي ر ز عليها  -التساااااامح والوفاق اإلساااااالمي
اللقاااء الروحي في أبو ظبي ممهورا  بتوقيع  اال من البااابااا 
فرنساااااااااايس وشااااااااااي  األزهر على "وثيقة األاخو ة اإلنسااااااااااانية" 
وبجمع بلاااري إ ماني  ير مسااابوق من اللاااهود الذين أدوا 

لها قبل نصااااااد الصااااااالة البابو ة على أر  ساااااابق أ  ح و 
قر  مؤسااااس اإلتحاد اإلماراتي اللااااي  زايد بن ساااال ا     
نهيااا  إلى بقاااع خْاااااااااااااااراءي إن لقاات منااذ أ  إسااااااااااااااات اااع 
المْاايس السااعودي تهدئة النرو  تمهيدا  إلسااتعادة العيش 
التسااااامحي بين ال وائد اللبنانية المتمثلة في لقاء ال ائد 

ة التي حدثت برموز اللااارةية التي  ادت تاسااارح لوال المداوا 
نصحا  وتحريزا  وضغوصا  من مرجعية تر د الخير والسالمة 
ل ذلاك  اا  ساااااااااااااااعيهااا عربيااا  ودوليااا   ي ال ينتهي  ومن أجاس
اللقاء في ال ائد مجرد مصاااااااااااالحة ال تلبا أ  تهتز أمام 
عااا ااااااااااااااارااة خالفيااةي وإنمااا ميثاااق ةيش ملاااااااااااااااتَرو تحميااه 

ولو  مرجعيات وبذلك يبقى ثابتا  ال مجا  أمام الذين  حا
لدواع دو  المبدئية الوصنية التعامل مع مْاااامينه و ما لو 
أنهااا مااادة ملتبسااااااااااااااااة في دساااااااااااااااتور أو ةبااارات وردت في 
تصاار حا وز ادة في التوضاايح نقو  إ  إتراق ال ائد  ير 
قابل ألي تعديل  ونه أكثر ثباتا  من الدستور الذي هو في 
األ ل ليس لبناني الصيا ة وجر  سبسك موادي من صرف 

جنبيي في حين أ  ميثاق ال ائد لبناني الصيا ة فْال  أ
عن أنااه مثلااا المرجعياااتي لبنااانيااةا عربيااةا أمميااةا ولكي 
يت لع مت لعو  إلى إعادة النظر في بعض بنودي أو ربما 
صموحات البعض فإ  األمر يت لر فتو  لبنانية شاااااااااااااااملة صيس أوراقه والبدء بإساااااااااااتنباط  ااااااااااايغة ترضاااااااااااي أمزجة أو 

عربية جامعة ومعها قرار من األمم المتحدةا  ومعها فتو  
وعلى هذا األسااااااااا  فمن األفْاااااااال أ   كد الذين ينادو  
بين الحين والخر بالصااااوت المذهبي همسااااا  أو من خال  
ةبارات بين ساااااااا ور التصاااااااار حاتي عن هذي التحرشااااااااات 
واإللتراف حو  هذا االتراق الذي ناد  وسااااااااعى وثب ت قبل 

لتسااااااااااامح على نحو ما لمسااااااااااناي ثالثين ساااااااااانة الدعوة إلى ا
يتجاادد في جوهر اللقاااء الروحي في دولااة اإلمااارات والااذي 
كااا  من مصااااااااااااااالحااة النظااام اإليراني إ تنااام هااذي اللحظااة 
التاااار خياااة المتزامن حااادوثهاااا مع أربعينياااة الثورة الخمينياااة 
وذلك من خال  الترحير بالحدث التار خياا بل وإسااااااتباق 

ني  بإبداء الرغبة في اإلسالمي  -يوم اللقاء المسيحي والسا
ل الملاااااااااااار ة إلتئاما  للدين  الملاااااااااااار ة فيهي وعندها تلاااااااااااكِ 
الحنيس بحيا أ  هناو إسالما  محمد ا  واحدا  ال إسالما ي 
وخلاااااااابة خالص للنظام اإليراني الذي  اكثر من التهديدات 
الصاااااااااااااااااروخيااة في وقاات مألت أجواء المن قااة على مااد  

ى التساااامح بد  التحرل الذي يوميسن نساااائم صيِ بة ودعوة إل
ال جاااادو  منااااه وإ  صااااا  اإل ااااااااااااااارار والعناااااد وتنوعاااات 
األساااااااليري وصيس  اااااارحات البغْاااااااء وإنتهاه ما ير د هللا 
ساااابحانه وتعالى واألنبياء لبني اإلنسااااا  وعلى قاعدة القو  
الكر م "وليعروا وليصااااااااااااااارحوا أال تاحبو  أ   غرر هللا لكم" 

را  خيرا  ير  وَمن  عمل شرا  والنصيحة ال يِ بة َمن  عمل خي
شرا  يلقىا هنا أستحْر را ة مسلمة شيعية وضعها أمام 

مار /  ذار  29البابا والساااااااااااااابق  يوحنا بولس الثاني يوم 
رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني الذي  1985

يانظر إليه على أنه ضاااااامير  اااااايغة إتراق ال ائد وحامل 
ر اإلجتماعات في ال ائد مرتاح "الخزنة اللبنانية" لمحاض

ه  التي أثمرت ذلك اإلترااقا فالذي حدث أ  الرااتيكاا  وج 
دعوة إلى الرئيس الحسااايني للقاء البابا ألنه ير د أ   سااامع 
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من هذا الرمز اللاااايعي بالذات  يس هي النظرة إلى الركرة 
التي تنلاااااان إساااااارائيل بتسااااااو قها وتتلخص بقبر ااااااة لبنا ا 

  ما ين بق على قبرص و ا  اللااااااارح الحسااااااايني و يس أ
ذات المذهبيسن ولذا إنتهت إلى تقسيم وقبرص مسلمة تر ية 
وقبرص مسااااااااااااااايحيااة يونااانيااة  ال ين بق على لبنااا  حيااا 
العائلة الواحدة إسااااما  متنوعة المذاهر وأ  هناو الحساااايني 
اللااااااااايعي والحسااااااااايني المارونيا وما  قا  عن هذي العائلة 

را ة التوضااااايحية  قا  عن علااااارات العائالتا ومن هذي ال
جاء القو  الرصاااااااااااال للبابا األهم في تار   الراتيكا  "لبنا  
أكبر من وصن إنه رسالة"ا ولقد أكد البابا يوحنا را ته هذي 

 11و 10من خال  ز ااااارتااااه التااااار خيااااة إلى لبنااااا  يوميس 
والتي هي توأم ز ارة البابا فرنساااايس بعد  1997مايو/ أ ار 

 سنة إلى دولة اإلماراتا 22
حدث الثاني يتمثل في الز ارة التار خية أ ْااااااااااااااا  التي ال

قام بها الب ر رو الكاردينا  مار ب ر  بلااااارة الراعي إلى 
 2017نوفمبر/ تلااااااااااااااار ن الثاني  14الر ا  يوم الثالثاء 

و انت إذا جاز القو  من إفرازات ما حققه إتراق ال ائدا 
لملك كما  انت بالتالي إشارة من خادم الحرميسن اللر ريسن ا

ساالما  بن عبد العز ز الذي صالما وهو أمير الر ا   ا  
ل أ  تنتهي  سااااااااااااند شاااااااااااابيقه الملك فهد في سااااااااااااعيه من أجس

ع اللاااتين اللبناني المسااايحي   –الملااااورات العربية إلى جمس
المسااالم في لقاء يناقش َمن يناقش و قترح َمن  قترح و حا 
َمن  حا في لحظة  ْااااااااااااري إنما بعد ذلك تقرر أصياف 

 يتيسن التو ل إلى  لمة سواءااللت
وهكذا فإ  ز ارة الب ر رو الراعي والترحير الذي لبيه 
من الملك ساالما  ومن ولي  العهد األمير محمد بن ساالما  
ل إنعاااااال أجواء  إنماااااا  اااااانااااات لتحريز اللبناااااانيين من أجاااااس
التساااااااااااااااااامح التي تحققااات في إترااااق ال اااائد ثم إقتحمتهاااا 

لاااروع اإليراني الذي ال موجات من التلبد نتيجة تنلاااين الم
 مكا  للتسامح في قامو  ثورتها

ولعل ما نقله ممثل ال ائد الرئيس حساااااااين الحسااااااايني 
إلى البااااباااا يوحناااا بولس الثااااني وأ ْاااااااااااااااااا  ماااا نقلاااه الحقاااا  
الب ر رو الراعي إلى البااابااا فرنسااااااااااااااايس عن لقااائااه بااالملااك 
البابا تصميما  على تحقيق الحدث الروحي  الراتيكا ي زادتسااااااااااااااالمااااا  وولي  العهاااادي  ااااداة عودتااااه من الر ااااا  إلى 

 التار خي الذي تم في رحاب دولة اإلماراتا 
المسااااااايحية  –وهكذا فإ  للتساااااااامح واألخوة اإلساااااااالمية 

بدا ة أشااااااااابه بمحاولة أو شاااااااااتلة  رسااااااااات وها نحن رأيناها 
شاااااااجرة بثمار  لاااااااتهيها االساااااااتقرار المنلاااااااود في المن قةا 

ق النوا  دس عاة والمهم  ااراء القلوب و ااِ اا بورو السااعي وسااا
 الخير ماضيا  وحاضرا  ودائما ا

 2019فبراير )شباط(  10 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 ما رفضه الملك عبد العزيز...
 وإرتضاه السادات

في إنتظار " ااااارقة العصااااار" التي  امنيِ  الرئيس دونالد 
ترامااار نرساااااااااااااااااه باااأ  تكو  المحااااولاااة األكثر قبوال  عربياااا  

للموضاااااااوع الرلسااااااا يني وجوهرة هذا الموضاااااااوع وإساااااااالميا  
المسااايحية التي ما زلنا نأمل  –اإلساااالمية  -القد  العربية

خ وة متقاادمااة في شااااااااااااااااأ  رفسع الْااااااااااااااايم عنهااا تااأتي من 
المرجعية المسااااااااااااااايحية ونعني بذلك الراتيكا  الذي  اليت 
البابا فرانساااااااايس أدرجها في إهتمامات ز ارته التار خية إلى 

ا في إنتظار بلااااااااااااار  في شاااااااااااااأ  هذي أر  خليجيةااا إنن
ح  راااة الحق على البااااصااالي نجاااد الاااذاكرة  الصااااااااااااااارقاااة ترجِ 
تستحْر ولمناسبة مئو ته  يس أ  الرئيس أنور السادات 
إسااااااااااااااتبق بإثنيسن وأربعين عاما  " اااااااااااااارقة ترامر" المرتَر  
صرسحها برساااام التداو  بين يوم و خر من األسااااابيع المتببية 

السااااااااااااااااداتية زمنذاو  ما  ا و انت الرا ة2019من العام 
الرا ة الحالمة للرئيس ترامر وتتلخص في أ  الرعل الذي 
أقدم عليه خليرة عبد النا اااااااااااااار ساااااااااااااايحمل لظروف ودواع 
تعيلها دو  األمة العربية ثم الدو  اإلسالمية  ير العربية 

ل خياااري وإعتبااار ز ااارتااه للقااد  يوم  نوفمبر/  19على تقباا 
ب في الكنيساااااااتي ثم ما وإلقاء خ ا 1977تلااااااار ن الثاني 

إنتهاااات إليااااه الز ااااارة من خ وات معظمهااااا في الكواليسي 
أدت إلى إستيالد معاهدة السالم األاولى بين الدولة العربية 
األكبر وإساااااارائيل برعا ة الرئيس التاسااااااع والثالثين للوال ات 

معاااهاادة  اااماار د ريااد" وتم إعالنهااا "بالمتحاادة والتي عارفاات 
مساااااااااجال  فيها  1978ر/ أيلو  سااااااااابتمب 17على المأل يوم 

الحزب الد مقراصي أ   اااابر الحماروشااااعار الحزب  أكثر 
جدو  من خرصوم الريل وشاااااااعار الحزب الجمهوري  ونابه 
العاااجيا وهنااا ربمااا نجااد الرئيس تراماار والجمهوري  ير ااد 
إنجاااز مااا هو أهم من إنجاااز الرئيس  ااارتر والااد مقراصي  

قراصي الثاااالاااا بااااراو ثم الاااد مقراصي بيااال  لينتو  فاااالاااد م
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ن ما يوجزي المثل  مس أوباماي ومن خال   اااااااااارقة تندره ضااااااااااِ
 اللعبي العربي وال  موت الذئر وال  رنى الغنم ا

الذي إرتْاااااااااااي الرئيس السااااااااااادات وإنتهت الحسااااااااااابات 
خساااااارة فادحة شاااااخصاااااية وعامةي حيا جر  تعليق عربي 
لعْاااااااو ة مصااااااار في الجامعة العربية وتال ذلك الخسااااااارا  

لمتمثل بإ تيا  الرئيس السااااااادات وهو في منصااااااة الرادح ا
اإلحترا  بذ ر  النصاار الذي قادي ومحا به حالة اإلكتئاب 

ي رفْاااه 1967يونيو  5القومي مصااار ا  وعربيا  من هز مة 
الملك عبد العز ز رحمة هللا عليه يوم جاءي رساااااااااااااااو  من 

برسااااالة  سااااتمزه فيها  1943الرئيس فرانكلين روزفلت عام 
الرلسااااا يني و انت المحافل راح حو  المصاااااير رأ ه في إقت

الصااااااااااهيونية من جهة والجماعات اإلرهابية اليهود ة بدأت 
تنلااااااااان تحت   اء من  ض نظر السااااااااال ات البر  انية 
التي شااااااااااااااار ع هذا الدور العدائي من جانبها وعد بلرور قبسل 

 ا وخال ااااااة 1917نوفمبر/ تلاااااار ن الثاني  2ساااااانة و 26
لاااك عباااد العز ز حو  إمكاااا  اإلقتراح إساااااااااااااااتمزاه رأي الم

إساااااااااااااااتبباله أحد قادة الحر ة الصاااااااااااااااهيونية حاييم وايزمن 
والتباحا معه بصاايغة تبادا  الراء واألفكار في الموضااوع 

 الرلس ينيا
 أتيه هذا اإلقتراح  أبد  الملك عبد العز ز إسااتغرابه أ 

من الرئيس الثاااني والثالثين للوال اات المتحاادةا  اا  الملاك 
لثاالثاة والساااااااااااااااتين من العمر و اا  شااااااااااااااااأناه في حيناه في ا

األساسي ليس الثراء  و  الذهر األسود ما زا  في البار 
ينتظر َمن  ساااتخرجه وإنما يتر ز اللاااأ  على أنه بالسااايس 
محروسااا  باللاار عة اإلسااالمية واإلعتزاز بالعروبة أنجز أهم 
ع  عمليااة توحيااد لعاال روزفلاات قااارنهااا ضااااااااااااااامنااا  بتجربااة جمس

في دولة وال ات متحدةا وإلى ذلك  انت  اللاتات األمير ي
الحكمااة والحنكااة إساااااااااااااااتقرتااا في وجاادانااه وباااتتااا إلى جاااناار 
ز بمجالسااته رموز من النخبة العرب  النْااوه الركري المعز 
حيا المصااري إلى جانر السااوري إلى جانر اللبناني إلى 
جاااناار العراقي إلى جاااناار الرلسااااااااااااااا يني و خر ن يرفاادو  

بالمتنوع من األفكار واإلجتهادات مجلس الملك عبد العز ز 
ذا  بما ييسااااااااار إساااااااااتصااااااااادار  و لقو  منه سااااااااامعا  وترهما  وأخس

 القرارات النافعةا
بعد التأمل  اااااااااايغ رد الملك عبد العز ز على ما حمله 
إليه جنرا  عسااااااااااكري أوفدي الرئيس روزفلت برسااااااااااالة تؤ د 

 الوثائق السعود ة نصها التيا
ر أ   علم فخامة الرئيس بأنن ا نقابل  ل َمن  أتي "أحا

إلينااا من جميع األد ااا ي بكاال ترحاااب مع البيااام بااالواجاار 

لهم حساابما تقتْاايه مهامهم من اإللتزاما أما اليهود بصاارة 
خا اااااااااااة فال  خرى على الرئيس ما بيننا وبينهم من عداوة 
سااااااااااااااابقة والحقةي وهي معلومة ومذ ورة في  تابنا التي بين 

فمن هنا  ظهر جليا  أننا أيدينا ومتأ ااااااالة من أو  الزما ا 
ال نااأمن  اادر اليهودي وال  مكننااا البحااا معهم أو الوثوق 
بوعودهمي أوال  ألننا نعرف نوا اهم نحو العرب والمساااالميني 
وثانيا  ألننا لم نتصااااااال بالعرب لنعرف رأيهمااا"ا ثم  خص 
وايزما  بالمرردات التيةا "أما اللاااااااااااااخص الذي هو حاييم 

ينه عداوة خا ااااااااةي وذلك لما قام به وايزما ي فهذا بيني وب
نحو شااااااااخصااااااااي من جرأة مجرمة بتوجيهه إلي  دو  جميع 
العرب والمساالميني تكليرا  دنيئا  خائنا  لديني وبالديي األمر 
الذي يز د الباغض له ولَمن ينتسااااااار إليها وهذا التكليس قد 
حدث في أو  ساااااااانة من الحرب إذ أرساااااااال إلي  شااااااااخصااااااااا  

د سااا  جو  فيلبي المعروف إعالميا  أوروبيا  معروفا  و قصاا
باسم عبدهللا فيلبي   كلِ رني أ  أترو مسألة فلس ين وتأييد 
حقوق العرب والمساااااالمين فيها و ساااااالِ م إلي  علاااااار ن مليو  
جنياااااه مقاااااابااااال ذلاااااكي وأ   كو  المبلغ مكروال  من صرف 
فخامة الرئيس روزفلت نرسااااااااااااها فهل من جرأة ودناءة أكبر 

 مااة أكثر من هااذي الجر مااةي يتجرأ من هااذي؟ وهاال من جر 
عليها هذا اللاااااااااااااااخص بمثل هذا التكليسي و جعل فخامة 
الرئيس  ريال  لمثل هذا العمل الوضااايع؟ وإنني الأشاااك بأ  
فخااامااة الرئيس روزفلاات ال  قباال هااذاي ال في حقي وال في 
حقها فهذي من جملة األسباب التي أر د أ  تعرضوها على 

أي حد يتجرأ اليهود للو و  فخامة الرئيس حتى ير  إلى 
إلى  ا اتهم الباصلة و نظر برأ ه السااااااديد في هذي األعما  

 التي  غني بيانها عن و رهاااا"ا
ولقااااااد حماااااال المبعوث األمير ي الردا وصو  الرئيس 
روزفلاات من جااانبااه محاااولااة اللقاااء الااذي  ااا  يتمناااي بين 
 الملااك عبااد العز ز وحاااييم وايزمااا ا لكن اللقاااء حاادث بعااد

ساانة إنما بين الرئيس أنور السااادات ومناحيم بيغن في  34
  ثم في "كاااااماااار د ريااااد" 1977نوفمبر  19القااااد  أوال  و

وبرعااااا ااااة الرئيس األمير ي جيمي  ااااارتر عر اب إتراااااقيااااة 
  التي تنص على سالم 1978سبتمبر  17"كامر د ريد" و

 دائم بين مصر وإسرائيلا
ر  يس لو أ  الرئيس السااااااادات قرأ بالكثير م ن التبصاااااا 

أ  مباادئيااة الملااك عبااد العز ز وإ مااانااه بعروبااة فلسااااااااااااااا ين 
وخلاااااااااايته على الحرم الثالا تتقدم على التدليس الروزفلتي 
والماليين الوايزمنية من الدوالرات ووهي تسااااااااااوي ترليونات 
في الزمن الراهن ي لكااا  ربمااا تر ااا في مااا فعاالا ولكااا  
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صر وخصو ا  وا ل مع األشقاء العرب الحادبين على م
ل األخذ  1973في ضااااااوء نصاااااار أكتوبر  والسااااااعي من أجس

بصااااااااااااايغة المبادرة العربية للساااااااااااااالم التي تحتاه " ااااااااااااارقة 
العصاااااااااار" الترامبية إلى مْاااااااااامو  مقا اااااااااادهاا وعدا ذلك 

 تنتهي الصرقة خسرانا   ونها ذات من لقات رهانيةا
وتبقى اإلشاااارة إلى أ  الرد الذي و ااال من الملك عبد 

ئيس روزفلااات يزداد تهيباااا  وإحتراماااا  للملااك العز ز جعااال الر 
المؤسااااااسا  ما أ  مرردات الرد وروحية المْاااااامو   انت 
ل  على ماا  جوز اإلفترا  دافعاا  للرئيس األمير ي من أجس
أ   أتي زائرا  للملك عبد العز ز وهذا لم  حصل ال من قبل 
وال من بعدا وأما أ  اللقاء تم على متن صراد في البحيرات 

فهذا  1945فبراير/ شااااااااباط  15قناة السااااااااو س  يوم المرة و
ل أ   اااأخاااذ رئيس الوال اااات المتحااادة زمناااذاو في  من أجاااس
اإلعتبار أ  الملك عبد العز ز بما جاء في ردي  ا  يوجز 
ملاااااااااااااااعر األمة التي ر ناها ماضاااااااااااااايا  وحاضاااااااااااااارا  ودائما  
الساااعود ة ومصااارا  واألحداث حببة بعد أاخر  وعهدا  بعد 

 لكاعهد تلهد على ذ
 2019فبراير )شباط(  12 بتاريخ« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

 عربية قبل فوات اآلوان –إنتفاضة نهرية 
ثمة خ وة حر كتها ذاكرتي  وني مصاااااااري الهو  بحكم 
نصاااد قر  أمْااايتا أ نى أ امه على الصاااعيد الصاااحافي 
بين القاهرة وبيروت متابعا  ميدانيا  شااؤو  مصاار النا اار ة 

ساداتيةي تلي ذلك شؤو  المحروسة في معظم سنوات ثم ال
رابع الراسااااء حساااني مبارو مع قليل من اإلن باعات عن 
أولهم محمد نجيرا هذي الخ وة تتصاااااااااال بنهر النيل الذي 
لم تاحسااام نهائيا  مساااألة تأثير "ساااد النهْاااة" األثيوبي على 
حصااااااااااة مصاااااااااار من مياي هذا النهرا وتتمثل الخ وة على 

"اللااااااارق األوسااااااان" ولق ات في فْاااااااائية نحو معلومة في 
"العربياااااة" بحملاااااة لتنظيس "النهر الخاااااالاااااد" من القمااااااماااااة 
والنرا ات تحمل تسااااامية "شاااااباب للنيل" وترعاها وزارة البيئة 
التي رأيسنا وز رتها  اساااااااامين فؤاد تنْاااااااام إلى علاااااااارات من 
اللااباب واللااابات إنتلااروا على ضااراف نيل القاهرة وبدأوا 

عقبهااااا حملااااة مماااااثلااااة في سااااااااااااااااااائر حملااااة تنظيس للنهر ت
المحافظات و اااااااوال  إلى أساااااااوا  حيا الساااااااد العالي الذي 

 اخلاااى على مياهه من النقصاااا  في حا  تم تلاااغيل "ساااد 
أثيوبي  ع ي  -سوداني -النهْة" من دو  إتراق مصري 

 لكل ذي حق حقها
ماااا فعلاااه "مجااااهااادو تنظيس النيااال"ي وهم  ساااااااااااااااتحقو  

وفي الدرجة األاولى التو اااااااايس الجهاديي يثير اإلعجابا 
لتراعلهم مع معلومة خ يرة وردت في تقر ر جهاز شاااااؤو  
البيئة و ريد بأ  مئة وخمساااااااااااااااين مليو  صن من النرا ات 
الصااااناةية تارمى في النيل ساااانو ا ا  ما أ  تسااااعمئة مليو  
صن من مياي الصرف الصحي تالقى في النيل سنو ا ا وهذا 

مئة مليو  يتم في وقت تسااااااير مصاااااار نحو تسااااااجيل رقم ال
وبْاااااع علااااارات من الساااااكا ا ومعنى ذلك أنه خال  ربع 
قر   ت  صبح "النيل الخالد" نوعا  من المستنقعات الحافل 
ن ومعناي أ  ال مياي  اااااااالحة ليس فقن لللااااااارب  بكل  ساااااااِ
وإنما للري خالفا  لقو  أمير اللااااااااااااعراء أحمد شااااااااااااوقي "كل 

نينا"ي المناهل بعد النيل  سااااااااااانةاا ما أبعد النيل إال  عن أما
وقوله أ ْااااااااااااا  "النيل العذب هو الكوثراا والجنة شاااااااااااااصئه 
األخْااااااااارا  ااااااااابغ اللااااااااا ر سن بسااااااااامرتهاا لونا   المساااااااااك 
والعنبر"ا  ماااا معنااااي  اااارثاااة بيئياااة ال مثيااال لهاااا وال تعود 
مصااار هبة النيلا هذي اإلنتراضاااة البيئية تحداث في الوقت 
الذي شااااارعت األجهزة المختصاااااة في مصااااار بإ جاد عاله 

ئيات التي إنتهى النوم عن معالجتها إلى أنها باتت للعلااااااوا
 ندبة في وجه مصر وبالذات العا مة التي بدأت تتجملا

ما  عنيني هنا هو النيل الذي إنغر   لتلة ورد جميلة 
في مخيلتنا نحن الجيل الذي حرظ أشااااااااااعار أحمد شااااااااااوقي 
وحافظ إبراهيم عن "النهر الخالد" وصالما هزي اللااااااااااوق إلى 

 ورنيش ضاااارتيه  لما ساااامع شاااادو محمد عبد السااااير على 
الوهاب عن المساااااااااااافر الذي زادي الخيا  و يس أ  "النا  
في حبه سااااااااااكار  وهاموا على شاااااااااا ه الرحير" معززا  هذا 
التصاااااور بأعذب اللااااادو " ي على سااااارو الرهيراا وموجك 
التائه الغر راا  ا نيل  ا سااااااااااااااااحر الغيوب"ا  ما أ  هذا 

محا  من مالمح مؤسااااااااسااااااااة النيل و ورنيلااااااااه صالما  ا  ملس 
القمة العربية التي بعا بها الرئيس جما  عبد النا ااااااااااااااار 

 17إلى  13الحيو ة فكا  المؤتمر الذي إساااااااااتْاااااااااافه من 
ا وما نقصااااااااااادي بالملسمح هو أ  1964يناير/  انو  الثاني 

الملوو والراسااااااء سااااااروا ملااااايا  بجوار النيل وذلك للظهور 
بأنهم ليس فقن إجتمعوا أمام الرأي العام بتوافقهم وللتأكيد 

داخااال القااااعاااة في مبنى الجاااامعاااة العربياااةي وإنماااا إتخاااذوا 
قرارات يت لع الرأي العاااااااام من المحين إلى الخليج إلى 
إساااااااااااااااتيالدها والمْاااااااااااااااي في تنريذها وبالذات قرار "إنهاء 
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الخالفات وتصفية الجو العربي من جميع اللوائر وإ قاف 
على إعتباااااار  جميع حمالت أجهزة اإلعالم" وقرار ينص

ل ذلك  إساارائيل خ را  أساااساايا  وإقتصاااد ا  وإعالميا " ومن أجس
دة"ا وأل  ما نكتبه اليوم  "إنلااااااء قيادة عساااااكر ة عربية موح 
هو عن النياال وبعض أنهر العرب المبتالة بااأشااااااااااااااااد أنواع 
اإلهما  خ را  على البلااااار واألر  وعلى الزرع والْااااارع 

ا ي أنهر ومنهااا إلى جاااناار النياال في مصااااااااااااااار والساااااااااااااااود
"اللي اني" و "الزهراني" و "العا ي" و "البارد" في لبنا  و 
"دجلة" في العراقي و"برد " في ساااااااااااااااور ا  فإ  تلك القمة 

"إنلاااااااء هيئة  بالتي أشاااااارنا إليها  ا ليتها إلى جانر قرارها 
إسااااااااااااااتغال  مياي نهر األرد  وروافدي" و "إسااااااااااااااتثمار المياي 

م تلو ا العربية عموما " أدرجت تو اايات بساان  قوانين تاحرِ 
األنهر العربية فال تارمى فيها األوساااااااااا  والحيوانات النافقة 
ومياي الصاااارف الصااااحي و ل ما تررزي المصااااانع من بقا ا 

 تنتهي سموما  في الميايا
كماا  عنيني هاذا النيال ألنني في وصن األجاداد والبااء 
لبنا  نكابد من حالة تبعا في النرس األساااااااااااى والخلاااااااااااية 

هللا ساااااااابحانه وتعالى لهذا البلد تلقى اإلهما  من كو  هبة 
علاااوائية بعض النا  ومن تقاعس السااال ة الرساااميةا وما 
نعنيااه بهااذي الهبااة الرحمااانيااة هي "نهر اللي اااني" الااذي هو 
واحد من بْاااااعة أنهر تحولت  ما بحر لبنا  من أقصاااااى 
شااااماله إلى أقصااااى جنوبه إلى مكبات للنرا ات الصااااناةية 

 ومسبِ ر للتسمما ولكل ما هو قذر
وما  قا  عن نيل مصاار و مثا  على ذلك نيل القاهرة 
 قا  عن نيل الساااااودا  وبالذات نيل الخرصوما  الهما في 
أشد الحاجة إلى إنتراضة تنظيس مرفقة بحملة توةية تقوم 
على زرسع ثقافة ثروة الماء في حياة األمةا وتحْااااارني في 

ي نرساااااااااي  كاتر هذي المناسااااااااابة تلك الواقعة التي أثارت ف
يدخل الساااااااااااودا  على مد  نصاااااااااااد قر  من الصاااااااااااحافة 
والتأليس ضااااااااامن إهتماماتها وخال اااااااااة الواقعة أ  الرئيس 
السااابقوالراحل  جعرر نميري إرتأ  في لحظة إ مانية ساان 
قوانين تسااااااااتند إلى اللاااااااار عة لت بيقها في السااااااااودا ا وفي 
ه  سااااياق هذي الصااااحوة قرر إلغاء الخمرة في السااااودا  ووج 

ادرة  ااال زجااااجاااات وبراميااال الخمر على أنواعهاااا بمصااااااااااااااااا
الموجودة في البالد وتجميعها في نق ة حددها عند ملتقى 
النيليسن المساااااااااااااااماااة "المقر " في الخرصوم وتكسااااااااااااااايرهااا في 
إحترالية منقولة تلرز ونيا  وإعالميا  ورمي المكساااااور في مياي 
ارو  ومخمورو ا  النياال وبااذلااك ال  عود هناااو خمرة وخماا 

لتا أمام الرئيس نق ة نظام خال ااااااتها لو أنه  وعندما سااااااج 

بد  الكساااااااااااار ورمي أصنا  الخمرة في مياي النيل جر  بيع 
هااذي المحظورات وتوز ع العااائااد على الرقراء والمحتاااجيني 

 أجاب شبه  اضرا نحن أهل اللر عة ال نقترف ذلكن
خال ااااااااااااااااة القو  إ  بعض د اار األماة وحياا األنهر 

  ع ي المساااااااااااااااؤولو  فيها هذي نعمة من رب العالميني ال
النعمة من االهتمام الالزما وعندما نر  بدا ة إنتراضاااااااااااااااة 
مصاااااااااااااار ة بيئية بأمل أ   كو  النيل  ما يتصااااااااااااااوري أحمد 
شاااوقي سااااحرا  وعذبا   ما الكوثر ولونا   ما المساااك والعنبر 
وليس مكبااااا  للنرااااا ااااات وخزانااااا  لمئااااات األصنااااا  من مياااااي 

يلحق بهذي اإلنتراضاااااااة  الصااااااارف الصاااااااحيي فإننا نأمل أ 
البيئية النهر ة لبنا  والسودا  والعراق وسور ا التي  ا لتلك 
الحسااااارة على ذبو  "نهر برد " وتلو ا مياهه الذي صالما 
تغنى به شاااااعراء إمتدادا  للتغني بالنهر المتواضاااااع في جارة 

 ســـــــــعيد عقلالوادي مدينة زحلةا وفي البا  دائما  أبيات 
ا مثلما النساااااااااامة من برد اا أنا حبي "مر بي  ا واعدا  وعد

"هواو نزار قباني دمعٌة هجرت أ  تعد لي أشعلت برد " و
 ا برد   السيس  سكننياا وما ملكتا ألمر الحر تبديال" 

"برد  هل الخلد الذي وعدوااا به إالو األخطل الصـــغير و
بين شاااااواد  وشاااااوادي"ا  فالمياي إحد  ِنعم هللا الكثيرة "وإ  

  ال تحصوهاا إ  اإلنسا  لظلوم  رار"اتاعدوا نعمة هللا
والظااااالم والكااااافر هو َمن ال  ع ي المياااااي في العااااالم 
العربي الرعا ة والساااااااااااااااهر على نظامهاااا حاكما   ا  أو 
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 الشرق األسيوي من نظرة 
 الرئيس إلى رؤية األمير

المملكااة العربيااة الساااااااااااااااعود ااة األمير أع ى ولي عهااد 
محمد بن ساااااااااالما  العالقة العربية مع اللاااااااااارق األساااااااااايوي 

الباكساااتاني بعد الياباني  ااارة  -الهندي –بمثلثه الصااايني 
كاااناات تحتاااجااه هااذي العالقااة بحيااا تنتقاال من مجرد نظرة 
للتعاو  المتنوع اإلحتياجات وترعيل ميزا  التباد  التجاري 

بكل مناحيه من الثقافة إلى اللأ   إلى العمق اإلستراتيجي
العسااااااكريي فال تكو  العالقة عابرة وعرضااااااة لموجات من 
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الرتوري  ما ال تكو  برعل حالة إضاا رار ة ضااا  ة على 
نحو ما أوجر على ساااابيل المثا  قبل سااااتة عقود إسااااتيالد 
ظاهرة مبا تة ونعني بها حر ة عدم اإلنحياز التي قامت 

لمقرو  بفيض من الحماسة في الخمسينات برعل الصدفة ا
الثور ةا وز ادة في التوضااااااااااايح نلاااااااااااير إلى أ  األسااااااااااالوب 
الخلاااااان من جانر وز ر الخارجية األمير ية جو  فوسااااااتر 

يوليوي ثم عزوف  23داال  عند إساااااااتكلاااااااافه صبيعة ثورة 
اإلدارة األمير ية عن تمو ل جزئي أو بالكامل لملاااااااااااااااروع 

لنا ااااااار  جد بناء الساااااااد العاليي جعال الرئيس جما  عبد ا
نرساااااااه يلتقي مع الزةيم الهندي البانديت نهرو الثوري وفق 
اليي تم تتساااع دائرة اللقاء لتلااامل المار لاااا  تيتو والرئيس عقيدتيس المهاتما  اندي ورئيس وزراء الصااااااااااااين شااااااااااااو ا  
األندونيسااي سااو ارنو ثم تكتمل المجموعة بإنتساااب الزةيم 

 األفر قي نكروماا
  الجمع الرئاساااااااي الملاااااااار قامت تلك الحر ة من خال

إليه و ل لْاارورة تخصااه لتكو  ندا  لق بيس الحرب الباردة 
ها األمير ي السااااااااااااااااعي إلى إنلااااااااااااااااء أحالف  بملاااااااااااااااروعيس
والسوفياتي المت لع إلى مواصىء أقدام في المن قة العربية 
وفي  ل من الهند وباكساااااااتا  يواجه بها  اااااااين ماوتساااااااي 

تراتيجي بسااااابر تونغا وأل  الحر ة لم تنلااااان في إصار إسااااا
كثرة التناقْاااااااااااااااات داخل الدو  األعْااااااااااااااااءي فإنها بدأت 
بالتالشي في حين  مدت عالقة سبقت حر ة الحياد هذي 
بعلرات السنيني ألنها إستمرت ماضيا ي ثم حاضرا ي قائمة 
على الرا ة المساااااااااااااااتقبلية التي تنأ  عن التحد ات و ذلك 

ند عن اإلنرعاالت التي تنلاااأ عن ظروف  ير متوقعةا وع
التاأمال في  ااااااااااااااارحاات تاار   العالقاات بين دو  المن قاة 
 سااااااااتوقرنا الحرص من جانر البيادة السااااااااعود ة عهدا  بعد 
عهد على أ   كو  اللااااااااااارق األسااااااااااايوي في دائرة االهتمام 
والت و ري وعلى وتيرة متاااأنياااةا وهاااذا ماااا جعااال دولاااة ذات 
حْور بالغ التميز والرعالية في القرار الدولي وهي اليابا  

المثلثة على  ل من باكساااااتا  والهند والصاااااين لتؤ د موقرا  تنم مناسااااااابة ز ارة ولي  العهد الساااااااعودي ومن قبسل جولته تغ
سااااااااااابق أ  عب رت عنه خال  ز ارة الملك سااااااااااالما  بن عبد 
العز ز و ااا  زمنااذاو  مااا األمير محمااد ووليااا  للعهااد وز را  

 ا وهاااااذا2014فبراير/ فبراير  18للااااادفااااااع  يوم الثالثااااااء 
الموقد أوجزي رئيس الوزراء شااااااااااااااايزو  بي بعبااااااااارة "إ  
العالقات بين بلديسنا تعود إلى نحو مئة ساانة ونر د أ  ننقل 
هذي العالقات والصاااااااااااااااداقة بأيدينا إلى الجيل القادم"ا وها 
نحن نر  الحرياد األمير محماد والاذي  اا  رفيق والادي في 

تلك الز ارة  بعد الذي رسااااااامه الجد المؤساااااااس وساااااااار على 
د ه وخ اي الملوو األبناء سااااااااااعود وفيصاااااااااال وخالد وفهد ه

وعبدهللا رحمة هللا عليهم وخادم الحرميسن اللاااااااااااار ريسن الملك 
سااااااااالما ي يؤ د المنحى اإلساااااااااتراتيجي للعالقة مع اللااااااااارق 
األساااااااااااايوي و حقق في الوقت نرسااااااااااااه ما عب ر عنه الرئيس 

ساااااااانوات والذي هو لسااااااااا  حا  أهل الحاكسم  5الياباني قبل 
من باكسااااااااتا  والهند والصاااااااايني أي أ   عزز جيل في  ل 

األحراد ما بدأي الجد المؤسااااااااس وسااااااااار على خ اي الملوو 
يتجاوز صقو  البروتو و  في الدو  األربع الملااار إليهاي األبناءا وعندما يلقى ولي  العهد األمير محمد إساااااااااااااااتبباال  
فهذا ليس فقن مجرد أ ااااو  ضاااايافة من جانر المْاااايس 

نما أل  هذا الزائر  اااااااااااحر را ة تر د للْاااااااااايس الزائر وإ
للعالقااة أ  تزداد رساااااااااااااااوخااا  وت ورا  وبحيااا  ااأخااذ الجاااناار 
اإلساااااتراتيجي مدايي فال  كو  اإل اااااغاء إلى ما  قوله نوعا  
من المساااااايرةي وإنما إعتباري جوهر خارصة صر ق إ ااااا الح 

 "ا2030على تسميتها "را ة 
التجوا   يبقى إسااااااتكماال  لما نقوله اإلشااااااارة إلى أ  هذا

النحو الذي ساااابق أ  حدث مع عبد النا اااار ورفاق حر ة القاري لولي  العهد ال تررضااااااااااه الحاجة إلى التحد ات على 
عدم اإلنحياز في الخمساااااااااااااااينياتا والتحدي بمعنى تعديل 
المواقد واللاااااااااااااااروط واإللتزام بااااالوعودا ونقو  ذلااااك على 

وي أسا  أ  العالقة اإلستراتيجية الجديدة مع اللرق األسي
سااااابقتسها عالقة بالمنظور اإلساااااتراتيجي نرساااااه ر م إختالف 
صبيعة األنظمة والساااااااااياساااااااااات المنتَهجةي مع الدو  األربع 
الكبر  األعْااااااااااااااااء محتكري العْاااااااااااااااو ة الدائمة لمجلس 
األمني الوال ات المتحدة وروسااااااااايا وبر  انيا وفرنساااااااااا وفي 
ضاااااااااااااااوء ز ارات قام بها ولي  العهد األمير محمد إلى هذي 

إسااااااااتاكملت مالمح العالقة اإلسااااااااتراتجية بز ارات ردا   الدو 
 على الز اراتا

في  اااااال ز ااااااارة قااااااام بهااااااا إلى دو  الغرب األمير ي 
واألوروبي  اااااناااات هنااااالااااك خ وات ولياااادة اللحظااااة والفتااااة 
لننتبايا ثم هاهو في ز ارة الصاااااااااااااااين  ختار على هامش 
اإلتراقيات التي تم إبرامها وتندره ضمن الخن اإلستراتيجي 
يهدي األمة المليار ة الصاااين ما تتمناي ضااامنا  وتتكتم على 
المجااااهرة باااه وهو أ  تر  لغتهاااا محكياااة ومكتوباااة خااااره 
حدودها  ما ساااااااااااااااائر اللغات التي تحتكر هذا التميز مثل 
اإلنكليز ة والررنساااااااااية وتأمل بأ  تنتلااااااااار هذي اللغة بموازاة 

ي إنتلااااااااااااااار الكم الهائل من المنتوجات التي تلقى الرواه ف
األسواق ومنها السوق السعود ة والخليجية عموما ا ونجدها 
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في ساااااااابيل ذلك تنلااااااااىء جيال  من الدبلوماساااااااايين يتكلمو  
العربية تبعا بهم إلى دو  المن قة و ا  أحدثهم الساااااااارير 
لااد  لبناااا ا  ماااا أنهاااا باادأت تنرياااذ برنااامج لتعميم الثقاااافااة 

ت الصاااااااااااينية في العالم العربي وذلك بنلااااااااااار مئات المؤلرا
الصااينية في شااتى الموضااوعات بعد ترجمتها إلى العربيةا 
ثم  ااأتي األمير محمااد بن سااااااااااااااالمااا  يوجااه بااإعتماااد اللغااة 
الصينية لغة مْافة في المدار  السعود ة إلى اإلنكليز ة 

أي بعااد  2030والررنسااااااااااااااايااةا ومعنى ذلااك أ  جياال را ااة 
علاار ن ساانة وما يليه من أجيا  ساانراي يالم باللغة الصااينية 

حاجة بعد ذلك إلى من يترجم وبالذات خال  السااااااياحة وال 
م إلى أفواه من السااااياح  كس في الصااااين حيا يت لع أهل الحا
ع على ذلك إلى أ  ولي  العهد األمير  الساااااااااااعوديين  لاااااااااااجِ 
محمد أضاااااف الصااااين المليار ة خال  ز ارته  ما إضااااافته 
لها اليابا   الهند وتثبيت أساااااسااااات العالقة مع باكسااااتا  وقبس

الرْاء اإلستراتيجيي وبذلك فإ  هذا التحو  لن يذبل إلى 
مع الوقت ألنه ضااااااااااااااامن را ة على نحو ذبو  حر ة عدم 
اإلنحياز التي  انت نظرة ظرفية إكترت بالوهج الساااااياساااااي 
من دو  أ  تااااأخااااذ في اإلعتبااااار أ  مااااا يابنى فقن على 
السااااااااااياسااااااااااة يزو  مع الوقت بزوا  الرموز فيما الصاااااااااامود 

ساااااااااااااااتراتيجيااة وهااذي تنتقاال من جياال إلى  حااالد العالقااة اإل
جيلا وفي تقديرنا أ  اإلنجاز السااعودي في رحاب اللاارق 
األسيوي وبالذات العالقة مع الصين سيجعل روسيا تتأمل 
كيس أنهااااااا بااااااالااااااذي إعتماااااادتااااااه نهجااااااا  في التعاااااااماااااال مع 
الموضاااااوعيسن الساااااوري بعد اإليراني ساااااتامنى في المساااااتقبل 

ابل قبو  شاااااعبي ورسااااامي  ير البعيد بعزلة في المن قة مق
للصاااااااين التي حققت بكثير من باعد النظر الملاااااااتَرو بينها 
وبين  اااحر الرا ة المسااتقبلية العالقة التي سااتغدو مثاال  
في أ اااااااااااااااو  التعاامالااا والتي صاالماا  اا   حتااجهاا عباد 

 النا ر وأاولو حر ة عدم اإلنحيازا
 2019فبراير )شباط(  82 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 هجمة لبنانية ونخوة شارقية
في الجولاة المساااااااااااااااتجادة من العراو الكالمي في لبناا  
حو  الماااااااا  الحكومي إرتاااااااأ  رئيس وزراء لبناااااااا  فؤاد 
الساااااانيورة إختيار مقر نقابة الصااااااحافة مكانا  للرد منه على 

"حزب هللا" الذي وجد في لحظة التصو ر عليه من اإلدارة 
ليجيااااة والحكومااااات األمير يااااة وبعض الاااادو  العربيااااة الخ

األوروبية بما يربك ملاااااااروعه وت لعاته الساااااااياد ةي إفترا  
سااااااااامعة الرئيس السااااااااانيورةا وفي مْااااااااامو  ساااااااااينار و هذي 
الهجمة على الرجل أنه من دو  حصاااااااااااانة وأ  منساااااااااااوب 

ني  المساااااااتقبلي" حوله سااااااايكو  خاضاااااااعا   -"اإللتراف الساااااااا
لحسااابات ومقا ْااات سااياسااية ولذا فمن السااهل إسااترراديي 

 عن أ  المقارعة منقو ااااة التكافؤ  ونها بين "دولة فْااااال  
حزب هللا" القو ة والمستقو ة مذهبيا  وسالحيا  وبين شخص 
السااانيورة المهيض جناح التحليق الساااياساااي بعدما بات من 
السااابقين رئيسااا  لحكومة وعْااوا  في البرلما ي األمر الذي 
 عني في نظر "دولاااة حزب هللا" أ  اإلنقْااااااااااااااااااا  على 

ساااااااااااااهلا ثم نجد الرئيس السااااااااااااانيورة يابرز أنيابه من  الرجل
خال  ةبارات ليس باألمر الجديد  ااااااااااااااادورها عنه وإنما 
الالفت أنه قالها بصاااااااااااااايغة الرد على التصااااااااااااااو ر بالمثلي 
وليس فقن اإلكتراااء باااألرقااام وتحااديااد المساااااااااااااااااارب وترنيااد 

 وقائعهاا
ما  عنيني هنا  واحد من المنتسااااااااااااااابين إلى هذي النقابة 

الرئيس السااااااااااااااانيورة مع "حزب هللا" وهجمته ردا  ليس عراو 
هي ذلااك أ  ال رفيسن  بااالمثاال على الهجمااة التي إساااااااااااااااتهاادفتااس
الةبااا  على أر  الحلبااة التي هي لبنااا  المغلوب على 
أمريي وبصاارف النظر عما إذا  ا  ذلك الحصااا  األ اايل 
وداحس  من حصااااة علاااايرةوةبس  وتلك الرر  األ اااايلة 

ذبيا  ي  ما بصااااارف النظر والغبراء  من حصاااااة علااااايرة و
عمااا إذا  اااناات حيو ااة والغبراء  أشاااااااااااااااعلاات نااارا  في نرو  
العبسااااااااايين وإشاااااااااتعلت حرب علاااااااااائر ال رفيسن التي دامت 
أربعة عقود أي نصااااااااااااااد عمر "الحرب" المتوا اااااااااااااالة بين 

فؤاد السااااااانيورةا أما  "حزب هللا" وال رف الذي ينتسااااااار إليه
فة مكانا  الذي  عنيني فهو أ  إختيار مقر نقابة الصاااااااااااااااحا

للمؤتمر الصاااااحافي السااااانيوري حدث في وقت لم يتبق من 
شاااااااااجرة الصاااااااااحافة اللبنانية ساااااااااو  ز ارات بروتو ولية من 
جانر مجلساااااايس النقابتيسن نقابة الصااااااحافة ونقابة المحرر ن 
ل مواقد عن هذا أو ذاو من هؤالء  لكبار المسااااااااؤولين ونقس
تأخذ صر قها إلى ما بقي من  اااااااااااحد هي عمليا  بْاااااااااااع 

اق من تلااك اللاااااااااااااااجرة على أهبااة الااذبو  ومن دو  أ  أور 
 لااااااااملها الالعبو  السااااااااياساااااااايو  من عونيين ومسااااااااتقبليين 
وقواتيين و خر ن بما يابقي أوتاد الخيمة الصااااااااااااحافية قو ةي 
مع أ  هذي الصااحافة التي تتوا اال ذبوال   انت على مد  
سبعة عقود  انعة أمجاد هؤالء الذين باتوا راساء ووزراء 



466 

 

 ااااذلااااك الااااذين باااااتوا في ذمااااة هللاا وبااااالعودة إلى ونوابي و 
  حد ومجالت الزمن الغابر يتأكد  المنا هذاا

والالفت أ  المؤتمر الصاااحافي للرئيس السااانيورة جر   
فيما يتوا ااااااااال ترميم مبنى النقابة وتتولى ورشاااااااااة معمار ة 
منذ ساااااااااانة تكسااااااااااير وتبلين ودها  ال بقات الثالث للمبنى 

يار عقد المؤتمر الصاااااااااااااااحافيا لكن ذلك لم  منع دو  إخت
ولن ينتهي قبل بْااااااعة أشااااااهر هذا الترميم وإضااااااافة صبقة 
رابعة إلساااااااااااااااتثمارها  م عم أو مقر لنقابة المحرر ن بد  
مقرهااا الحااالي النااائي أو  ناااد إعالمي أو مر ز للمؤتمرات 

ربما تكو  عندها قررت الصاااااااااااحد المتببية  الصاااااااااااحافيةي
 اإللتحاق بالتي توارتا

 أ  عملية الترميم الملااااااااااار إليها تمت والالفت أ ْااااااااااا  
بتبرع خجو  من رجاال أعمااا  أع ى ممااا أع اااي هللا ومن 
جهة مصاااارفية سااااعى إليها نقير الصااااحافة عوني الكعكي 
وأثمر السااااااااااااعي ما  غ ي بعض الترميما أما الذين إكتنزوا 
ورفعت الصاااااااااحافة اللبنانية شاااااااااأنهم بحيا باتوا زعماء في 

لحكمي فإنهم ال يتذ رو  الحكم وأ اااااااااااااااحاب ثروات خاره ا
أي دور للصاااااااااااااااحاااافااة اللبناااانياااة في إعالء شاااااااااااااااااأنهم على 

 الصعيديسن السياسي والماليا
هذا التبرع الذي لوالي لماا  ا  في المسااااااااااااااات ااع البادء 
بترميم مبنى نقابة الصاااااااااااااااحافة اللبنانية المتهالكي  جعلنا 
نساااااااتحْااااااار واقعة حدثت في مصااااااار في شاااااااهر واحد من 

رسااااه وتتلخص على نحو ما ورد في الزمن العربي المايل ن
 اااااااااااااااحيراة "األهرام" التي قرر رئيس مجلس إدارتهاا نقيار 
الصحافيين عبد المحسن سالمة عدم الترشح لوال ة جديدة 
خالفا  لجنوح نحو الترشااااااااااااااح من رئيساااااااااااااايسن عربيين وعمر 
البلااااااير وعبد العز ز بوترليقة  ساااااا عت نجومية  ل منهما 

ارة اللاااااارقة اللاااااي  من خال   الصاااااحافةي في أ  حاكم إم
يناير/  انو  الثاني  6ساااااال ا  القاساااااامي زار يوم الثالثاء 

مبنى نقابة الصاااااااااااااحافة في مصااااااااااااار إلفتتاح معهد  2019
للتدر ر اإلعالمي المتكاملو ااااااحافة م بوعة وإلكترونيةا 
إذاعة وتلرز و ا سااااااااااوشاااااااااايا  ميد اا تصااااااااااو ر فوتو رافي  

ارة اإلنتاه بمنحة منهي إضاااافة إلى تمو له وبالتعاو  مع وز 
الحربي إنلاااء مسااتلاارى للصااحافيين وأاساارهما ولقد تزامنت 
الز ارة والخ وة النخوة اللااااااااارقية في وقت تنلاااااااار "األهرام" 
أ ْااا  ألحد  ت ابها المرموقين فاروق جو دة مقالة جاء فيها 
التيا "ال شاااااك أ   اااااحافة مصااااار ال  تعاني  ثيرا  من 

وخا ااااااااااة أ   ضااااااااااحالة المواهر وهبوط مسااااااااااتو  الكتابةي
معظم الصااااااحافيين اللااااااباب يتجهو  إلى الرْااااااائيات في 

أعما  اإلعداد والتحبيقات التلرز ونية السار عة أمام ضاعد 
مواردها الماليةااا مصااار تعيش محنة قاسااايةي لكن ما زا  
دورها ضااارور ا  حتى ال  وعلى الدولة المصااار ة أ  تدرو 

ر أ  مصر بال  حافة  ارثة  بر  وأ  مهرجانات و خ
الرْاااااااااائيات ال  مكن أ   اغني عن أقالم تْااااااااايء العقو  

 وتحيي الوجدا ااا"ا  
ن حظ جنود  ااااااحبة الجاللة في مصااااارا و ا  ساااااس  ا لحا
لتعااااساااااااااااااااااة حظ زمالئهم في لبناااا ا  ماااا  ااا ل يباااة النخوة 
اللاااارقية من اللاااي  سااال ا  القاسااامي تأتي في واحدة من 

 الليالي الظلماء للصحافة العربيةا

 2019مارس )آذار(  6 -« ق األوسطالشر»صحيفة 

   

 قمة مداوة الِجراح.. قديمها وحديثها
نعيش مرحلاااة العاااد العكساااااااااااااااي للقماااة العربياااة الااادور اااة 
المترق على إسااتْااافتها بعد شااهر في تونسي و أمل المرء 
أ  ال تنعكس عليها  ااااااااااااااوالت الحراو الثوري في  ل من 

أجيل ساااااااااااااااابق الجارتيسن الجزائر وليبيا فتتأجل وعلى نحو ت
في العهد الماضي للقمة التي  ا  مقررا  إنعقادها في ربوع 
التراث القيروانيا أو إذا  اااا  ذلاااك لن  حااادث فاااإ  القماااة 
تنلاااااااغل بالذي تعيلاااااااه الدولتا  المغاربيتا  ومعهما الدولة 
السااااااااااودانية والدولة الملاااااااااارقية سااااااااااور اا وربما من من لق 

لجنة مسااااااااعي  الخلاااااااية على هذي الدو  ترتأي القمة إ راد
حميدة تزور الجزائر وليبيا والسااااااااااودا  ثم سااااااااااور ا وتحاو  
ع األشاااااااتات على  لمة ساااااااواء وبذلك ال  عود الصاااااااراع  جمس

 مرشحا  لما هو أسوأا
ومثل هذا المساااااااااعى لن  كو  جديدا  في حا  تم األخذ 
بها ولنا في "قمة الهيلتو " اإلساااااااتثنائية التي إساااااااتْاااااااافها 

  الرئيس جماااا  عباااد 1970سااااااااااااااابتمبر/ أيلو   27-25و
النا اااار متجاوزا  الظروف الصااااحية التي تسااااتوجر خلودي 
إلى الراحةي وقررت تلاااااااااااااااكيل لجنة رئاساااااااااااااااية تامثل القمة 
توجهت إلى عما  وأمكنها بإحْااااااااااار الزةيم الرلساااااااااا يني 
 اسر عرفات إلى المؤتمر ثم بالتالي حْور الملك حسين 

 -وإنتهى المسااااااااااااااعى نجاحا ي ت و ق  ااااااااااااااراع دموي أردني
فلسااااااااااااااا ينيا  ما لنا في محاولة الحقة من الجمع العربي 
إلقناع الرئيس السادات بإعادة النظر ولو تجميدا  إلى حين 
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الخ وة المنرردة التي إتخذها وتمثلت بز ارة القد  ثم إبرام 
معاهدة السااااااااااالم مع إساااااااااارائيلا ولو أ  الرئيس السااااااااااادات 
تجاوب مع المسااااااااااااااعى العربي وأ ااااااااااااااغى إلى رئيس الوفد 

 تور ساااااااااااااليم الحص بد  عدم إساااااااااااااتبباله لكا  ربما لم الد
 تتوالى الت ورات الدرامية وإحداها إ تيا  الرئيس الساداتا

عندما نساااااااااتحْااااااااار هذي المحاوالت نأخذ في اإلعتبار 
عااادم التلااااااااااااااااااباااها لكن جوهر األزماااة واحااادا ثم إ  خاااادم 
الحرميسن اللااااااااااار ريسن الملك سااااااااااالما  بن عبد العز ز عندما 

عربية الدور ة التي إسااااااتْااااااافها في الظهرا  إختار للقمة ال
  تساااااااااااامية "قمة القد " فعلى 2018أبر ل/ نيسااااااااااااا   15و

أسااااااااا  أ  الهالة الروحية المقدسااااااااية تجعل األمة شااااااااعوبا  
وحكومات تجمد الخالفات وتنهي الصاااااراعات وتعيد النظر 
في خ وات  ثيرةي وإال   يس سااايكو  هنالك موقد  ااالر 

د " وبالذات "رفسض  ل الخ وات لترعيل ما قررتسه "قمة الق
اإلسااااااااااااارائيلية األحاد ة الجانر التي تغيِ ر الحقائق وتقوِ   
حاال الاادولتيسن" و ااذلااك "ب ال  وعاادم شااااااااااااااارةيااة اإلعتراف 
األمير ي بالقد  عا اااامة إلساااارائيلي وم البة دو  العالم 
ل ساااااااااااااااراراتها إلى القد  وإعتبار مبادرة الساااااااااااااااالم  بعدم نقس

د السالم   اللامل"االعربية تجسِ 
لقد ترجرت أوضااااااااع عربية بعد تلك القراراتي وبات ال 
بااد من عالها  نااا مهمومين بااالمحنااة الساااااااااااااااور ااة وتوأمهااا 
المحنة اليمنيةي فإذا بنا أمام محنة سودانية وأاخر  جزائر ة 
إضااااااافة إلى مساااااالساااااال اإلسااااااترزازات اإليرانيةا ومن الجائز 

لذات المحنة القو  إجتهادا  إ  مداواة المحن المساااااااتجدة وبا
السااااااااور ة تكرل إلتئام الجراح التي تنزف في بعض  يانات 

 األمةا
والالفات أ  حراكاا  دبلومااسااااااااااااااايااا  متعاادد النوا اا والادوافع 
 حدث بالنسااااابة إلى المحنة الساااااور ةا لكن حتى ال  يبدو 
هذا الحراو ال  حقق الحل المنلاااااودا وز ادة في التوضااااايح 

نانيو السااااااااور ي الهو  نقو  إنه حراو الْاااااااارورة  قوم به لب
وعلى جميع المساااااااااتو ات الرئاساااااااااية والحزبيةي و لاااااااااار هم 
السااعي وللْاارورة أ ْااا  الجانر الروسااي الذي  سااتْاايس 
الرئيس ميلااااااااا  عو  إلع اء السااااااااعي الروسااااااااي مسااااااااحة 
ار  عربيةا الحراو اللبناني نوع من رد الجميل للرئيس بلااااااااااا 

ل الخروه من الغ بار األسااااااااد والحراو الروسااااااااي هو من أجس
الساااااااوري بما  حرظ ماء الوجه و قلل حجم الخساااااااائراا أي 
بما معناي أ  روسااايا في حا  نجاح حراكهاي تقو  لللاااعر 
الساااااااااوري إننا  ذيناكم على مد  ثالث سااااااااانوات لكننا ال  
سااااااااااااانحقق التساااااااااااااو ة التي تعيد م إلى د ار ما وألنه حراو 

الْااااارورة الذي  رتقد إلى األ اااااو  فإنه لن يثمر في حين 
لااااذي يااااداوي جراح المحنااااة هو الحاااال العربي الااااذي أ  ا

تساااتعاد بموجبه ساااور ا إلى فْاااائها العروبيا وهذا يتحقق 
في حا  قررت القمة العربية إ راد لجنة إلى ساااااااااااااور ا على 
نحو ما أشاااارنا إليه في ساااا ور سااااابقة تسااااتحْاااار الرئيس 
ار إلى القمة على نحو إسااااتحْااااار  اساااار عرفات إلى  بلاااا 

ساااااااااااااااناااة و لتزم بماااا  قرري أخواناااه  49ل "قماااة الهيلتو " قباااس 
الملوو والراساااااااءا ومثل هذا األمر  سااااااتوجر من الرئيس 
ن  سااااااااااس ار إصالق مبادرات  المية وعملية  غلر فيها حا بلاااااااااا 
ن التخاصر على ما عدايا وعندما إتخذت دولة  ساااااس النية وحا
اإلمااارات ومملكااة البحر ن خ وة دبلوماااسااااااااااااااايااة تمثلاات في 

ار ما ترعيل الساااااااارارة فإنهما بذ لك  انتا تقوال  للرئيس بلاااااااا 
معنااااااي الرد على الخ وة ال يِ باااااة النياااااة  جااااار أ   كو  

 بمثلهاا
ارا فإذا  وها هي القمة الدور ة خير فر ااااة للرئيس بلاااا 

 عزَم وتو ل فإ  هللا  رور رحيما
 2019ارس )آذار( م 6 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 زيارتان ربيعيتان الفتتان... واعدتان

هي بدا ة فصااااااال الربيع تاساااااااتهل بز ارتيسن الفتتيسناا  ها
ثا في الوقت الذي  بأمل أ  تكونا بنتائجهما واعدتيسني تحدا
ضااااااااق  ااااااادر المن قة العربية بأثقا  النازحين الساااااااور ين 
على دو  تجاوزت القدرة على تحم ل اإلساااااااتْاااااااافة ونعني 
بالذات لبنا  بلاااااااكل خاصي وبْاااااااجيج اإلحتجاه العربي 

نه وذاو الذي و ااااااااااااال من حيا التعبير إلى السااااااااااااااكت م
ملاااارف الحساااما وفي حين أثمر الْاااجيج الجزائري نتائج 
صيبة نسااااااااااابيا  وعلى قاعدة "ال موت الذئر وال  رنى الغنم"ي 

 فإ  الْجيج السوداني متوا لا
في الجزائر تحققت المقولة اللااااااااااابية مع تعديل صفيس 

ر أبو القاسم فبات "إذا المحتج شه را   مدااا في بيت ِشعس
فال بد أ   ساااتجير الحاكم"ي عو  "إذا اللاااعر يوما  أراد 
الحياةااا فال بد أ   ساااااااااااااتجير القدر"ا وفي أي حا   ا  
واةياااا  ومتعاااادال  اإلحتجااااه اللاااااااااااااااعبي الجزائري مع الترهم 
الحكيم من جانر  ااااااحر "العهدة الخامساااااة" المصاااااروف 

ذا  بالمثل اللااااعبي الجزا ئري "البال النظر إضاااا رارا  عنها أخس
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يها"ي  تك ضرسك نحِ  إذا جاو من جناحك قصواا وإذا وجعس
فال يتمسك بهذي العهدة ِضمسن خن التعقل في التصرف ثم 
ل أ  يبقى مااااء الوجاااه  في إتخااااذ القرارا و اااذلاااك من أجاااس

 محروظا ا
وفي الساااااودا  تساااااتمر الحا  على ما هي عليه ما دام 

حدث إنما  اااااااااااحر العهدة الرابعة ير  أ   ل هذا الذي  
هو مجرد "إبتالء" إساااترشاااادا  بال ات الكر مة في أكثر من 
سااااااورة ومنها "وفي ذلك بالء من ربكم عظيم" و"الذي خلق 
الموت والحياة ليبلو م أ كم أحسااااااان عمال " و"رفع بعْاااااااكم 
فوق بعض درجااات ليبلاونكم في مااا  تاااكم"ا  اااااااااااااااادق هللا 

 العظيما
عمر البلاااير  وأل  النظام الساااوداني من قمته والرئيس 

إلى قواعاااادي الملتزمااااة ينتهجو  عقياااادة إساااااااااااااااالميااااةي فمن 
ال بيعي في ساعة اللدة سواء في النظام أو عليهي إعتبار 
األمر حالة إبتالء من رب العالمين  متحن بها قدرة ةبادي 
على التحماالا وهااذا  عني بقاااء  تاااب الحااالااة الساااااااااااااااودانيااة 

 تالءامرتوحا  بْجيج المحتجين وإجراءات سل ة اإلب
الز ارتا  الربيعيتا  الالفتتا  تتما  في أساااااااااااابوع واحدا 

 25فالرئيس اللبناني ميلااااااااا  عو  ساااااااايزور موسااااااااكو يوم 
مااار /  ذارا وقااد تم إعااداد متقن للز ااارة التي تكتساااااااااااااااار 
أهمية مْافة  و  الرئيس عو  الصديق والحليس للرئيس 
ار األسااااااد يزور  رملين بوتين والحليس حربيا  لسااااااور ا  بلاااااا 

ار ة شاااخصااة تنتظر من الرئيس ا ألسااد ة  فيما العين البلاا 
اريي أي  الجار إختراقا  للعزلة التي هو عليها النظام البلااااااااااا 
بماااا معنااااي ز اااارة من الجاااار القر ااار الرئيس اللبنااااني في 
الدرجة األاولىا ولكن هللا  الر على نحو المثل اللاااااااااااعبي 

يواجهو  الذي يرددي النا  في دو  المغرب العربي عندما 
 اللدائدا وهنا  صبح اإلبتالء توأم جوهر ةبارة هللا  الرا

في الوقت الذي  كو  الرئيس عو  أنهى محادثاته مع 
الرئيس بوتين وعاااااد على درجااااة من اإلصمئنااااا  إلى أ  
روساااااااايا سااااااااتخرد ما أمكنها تخفيره من أثقا  على الكتد 
اللبناني في موضاااااااوع النازحين الساااااااور يني  ما  كو  أبلغ 
بوتين من مر اللاااكو  في شاااأ  ما أ ااااب ساااور ا معنو ا  
إلى جانر األذ  في حق البلااااااااااااااار من الدور الروساااااااااااااااي 
ار اإلفصاح  الحربيي وهي شكو   صعر على الرئيس بل 
عنهاي لكن ذلك ال  عني أ  قنوات التوا ااال النلاااي ة بينه 
وبين حليره الرئيس عو  ال تنقل بأساااااااالوب أو  خر ما في 

اري  من مرارة اللاااااااكو ي ااا في الوقت هذا الصااااااادر البلااااااا 
مار  ز ارة إلى المملكة  30 كو  البابا فرنسااااااايس بدأ يوم 

المغربيةا ومع أ  ز اراته الساااااااااااااااابقة إلى دو  عربية  انت 
عموما  مجد ة وبالذات ز ارة دولة اإلمارات المح ة الالفتة 
في هذي الز ارات  و  رئيس الكنيساااة الكاثوليكية لقي على 

يااة وللمرة األاولى مااا  ااا  الراااتيكااا  يت لع إلياه أر  خليج
منااذ عقودي إال  أ  ز ااارتااه للمغرب تكتساااااااااااااااار الباعااد الااذي 
يتجااااااوز بكثير القْاااااااااااااااياااااة التي هي عنوا  الز اااااارة وهي 
موضاااوع الهجرة التي  عيرها البابا فرنسااايس إهتماما  نوةيا ي 

 وذلك من من لق إنسانيا
عااالقااة  ليس في أجناادة البااابااا فرنسااااااااااااااايس نقاااط خالف

تحتاه إلى توضااايحا فالمسااايحية في المملكة المغربية جزء 
من النسااايج المتماساااك وال  لاااعر مسااايحيو المملكة بالغربة 
وال بالتميز وال بالخلاااااية من إجتياحات داعلاااااية لتهجيرهمي 
كما أ  الكنائس والمدار  الكاثوليكية والمساااااااااااايحية عموما  

ا  ومصراا تعيش حالة صمأنينة  تلك التي تعيلها في لبن
اميا وحيا هنالك  ثافة  وفي العراق زمن الحكم الصاااااااااااااااد 

 سكانية مسيحية في المملكة المغربية هنالك  نيسةا
لكن ثمة مساااااااااااااااألة تررضاااااااااااااااها الز ارة البابو ة المتميزة 
للمغربي بمعنى أ  تكو  مناساااااااااااااابة للحديا حولها ونعني 
بها قْااااااية القد ا فالملك المْاااااايس محمد الساااااااد  هو 

الراحل الحسااان الثاني في رئاساااة "لجنة القد "  ور ا والدي
التي نلااااأت بموجر تو ااااية من المؤتمر الساااااد  لوزراء 
خارجية الدو  األعْااااااااااء في منظمة المؤتمر اإلساااااااااالمي 

تْاااامنت إسااااناد رئاسااااتها إلى العاهل  1975في جدة عام 
 المغربيا

المسااااايحية  –يومها  انت المدينة المقدساااااة اإلساااااالمية 
غاااااااة الخ ورة من جاااااااانااااااار االحتال  تعيش ظروفاااااااا  باااااااال

ل ت  اإلساااااااارائيلي شااااااااملت محاولة إلحراق الحرم الثالاا شااااااااا
أياااادي الراااااعلينا وحتى اليوم إمتاااادادَا منااااذ ذلااااك التااااار   
والماااادينااااة من عبااااا دولي إلى عبااااا إسااااااااااااااارائيلياا إلى 
إبتكارات ترامبية تنذر بالعوا ااااااااااد فيما المأمو   اااااااااادور 

ل السااااااااارا رة األمير ية ومعها نساااااااااائم حلو ا ثم جاء مقر نقس
ل ذروة العبا  الدائرة القنصااااااالية إلى القد  اللااااااارقية  لاااااااكِ 
التي ال بد في الحد األدنى من مواجهته روحيا  من جانر 
رئيس الكنيساااااااااااااااة الكاثوليكية الذي يزور المملكة المغربية 
ما  على عاهلها الذي هو رئيس "لجنة  ضااااااااااااااايرا  عز زا  مكر 

 "أمير المؤمنين"ا القد " إلى جانر  رته الروحية
وماااا دامااات محناااة المهااااجر ن هي توأم محناااة ماليين 
الالجئين الرلسااااااااااااااا ينيين  مااااااااا محنااااااااة ماليين الالجئين 
الساااااور يني فإ  ما  أمله المرء إنساااااانيا  من البابا فرنسااااايس 
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" اااااااااارقة العصاااااااااار" التي صا  صبخها و ثارت  لوإسااااااااااتباقا  
ل القد  التي خصاااااااااااها ا لملك بهاراتهاي وقرة نوةية من أجس

سااااااااااااالما  بن عبد العز ز بنوع من التذ ير له داللته عندما 
أصلق على القمة العربية الدور ة التي إساااااااااااااااتْاااااااااااااااافها في 

  تسااامية "قمة القد "ا 2018أبر ل/ نيساااا   15الظهرا  و
األوروبي في قماااة  –ثم  رر التاااأكياااد أماااام الجمع العربي 

  على القد  2018فبراير/ شباط  24شرم اللي  واألحد 
أنها مر ز ة القْااية الرلساا ينية وهذا لكي  أخذ القا ااو  ب

والدانو  والمرجعيات الساااياساااية والروحية التي تزور الدو  
العربية وأحدثها ز ارة البابا فرنسااايس إلى المملكة المغربيةي 
أ  القد  هي عا ااااااااااامة الدولة الرلسااااااااااا ينية التي ال حل 

 سو  بالتسليم الدولي واإلسرائيلي بذلكا
مااااة العربيااااة الاااادور ااااة في تونس بعااااد أ ااااام مااااا وفي الق

سيْاف من التأكيد على ذلكااا وربما على نحو ما  حلم 
به شاااااااااااعرنا السااااااااااوداني الكبير أحمد محمد  ااااااااااالح على 
هامش الغْاااااااااااااابة اللااااااااااااااعبية لبني قومه "إ   نتمو بعد لم 

 تغْبوا   فلستم قار لا  ولستم ماْر"ا وهللا المعينا
 2019مارس )آذار(  91 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 العيون نائمة... والقلوب مستيقظة

أ  هذا  إلى2019  مار  و ذار  15نب هنا يوم الجمعة 
 لم نكن على معرفاة باأ «ا اليوم العاالمي للنوم»اليوم هو 

ت يوم  مار   15قائمة الثالثة والستين يوما  األمميةي خص 
في ذلك شاااأ  شاااأنه « اليوم العالمي للنوم» من العام ليكو  

ي «أوقات العمل اليوم العالمي للصااااااااااااااحة والسااااااااااااااالمة في»
اليوم »ي و«اليوم العااااااااالمي للكتاااااااااب وحقوق المؤلد»و

اليوم العااالمي للحق في معرفااة الحبيقااة »ي و«لألم العااالمي
اليوم العالمي للتبرع »ي و«الجسيمة فيما يتعلق باالنتهاكات

اليوم »ي و«للصاااااااااحافة اليوم العالمي»ي فْاااااااااال  عن «بالدم
 اليوم العااااااااالمي لوقد»ي و«العااااااااالمي لل يور المهاااااااااجرة

هذا عدا األ ام الصااااااااااااااحيةي وما أكثرهاي مثل «ااا التدخين
اليوم العالمي للتوةية »ي و«الثدي اليوم العالمي لسااااارصا »

 ا»بمر  التوحد
المتحاادة أدرجاات هااذا اليوم ضااااااااااااااامن  وإذا  اااناات األمم

وشاااااااااااااروحات  تأ امها األمميةي من دو  إرفاق ذلك بحيثيا

وتحديد الدواعي واألساااااااباب الموجبةي فإ  الكتر المقدساااااااة 
عموما ي ثم بعد ذلك الرقهاء والعلماءي فاللااااااااااعراء  الروحانية

أع وا النوم من التحديد والتوضااايح  وأصباء العلوم النرسااايةي
ال يباااااةي ومن  واألهمياااااة والنصاااااااااااااااحي  ثيرا  من المرردات

أ  االختصااااااا ااااااات األبيات اللااااااعر ة الرقيقة الكثيرا  ما 
ال بي أدرجت النوم  حالة تسااااااااااتوجر إنلاااااااااااء  في المجا 

أنواع أمرا   مراكز متخصاااصاااة لهاي وذلك بعدما بات من
  .العصر

 قد شااااااامل – ااااااال ى هللا عليه وسااااااال م  -و ا  الرساااااااو  
مسااألة النوم بنصاايحة تجمع بين التعبد واالسااتغرار وإدخا  

ل ذلك ال تغمض القلقةي والتي من أجس  ال مأنينة إلى النرس
إذا أو سَت »هيا  األعين من  ثرة األرقا وهذي النصاااااااااااااايحة

 إلى فراشك فقلا اللهم أسلمتا نرسي إليكي ووج هتا وجهي
ضاااااااااااااااتا أمري إليكي وألجأتا ظهري إليكي رغبة  إليكي وفو 

وال منجى منااااك إال إليااااكا  منااااتا  ورهبااااة إليااااكي ال ملجااااأ
فإنك إ  مت  . بكتابك الذي أنزلَتي وبنبيك الذي أرسااااااااااااااالتَ 

 .«من ليلِتك ِمت  على الر رةي وإ  أ اااااابحَت أ اااااابسَت خيرا  

 أتي الحديا حو  النومي  سااااااااااااتحْاااااااااااار المرء من  وعندما
النوم يداعر جرو  »مثلا  الذاكرة  لمات رقيقة من أ نية

ماتوا  النا  نيام فإذا»ي وةبارة تعكس واقع الحا ا «حبيبي
قصااااااااائد قيلت في حاقر  ي ووقائع الفتةي وأبياتا  من«انتبهوا

العصااااااااااااااورا ول الما ونحن نتلقى درو  األدب  من أزما 
نامت نواصير »المتنبيا  العربي  تبسنا شاااااااااااروحات عن قو 

َن وما ترنى العناقيد ومنذ  .«مصاااار عن ثعالبهاااا فقد بلاااامس
ي ال «بلاااااااامَ »ذلك الدر  لم نسااااااااتعمل على اإلصالق  لمة 

مة من ال عاما الحياةي وال بمعنى التخ بمعنى الساااااااااااااااأم من
الجميلااةي ال مجااا   وتلااك حااالنااا مع  لمااات  ثيرة في لغتنااا

الساااااااااتعمالهاي خلاااااااااية عدم اساااااااااتيعاب قارئها معناهاا لكن 
تأخذ منحى التبسااااين عند أبي ال يِ ر نرسااااهي بدليل  األمور
شااااااااواردهاااا و سااااااااهر الخلق  أنام ملء جروني عن»قولها 

 اللاااااااااعري  ي وقو  أبي العالء بالتبساااااااااين«جر اها و ختصااااااااام
و يس تنااام ال ير في وا ناااتهاااااا وقااد »اللغوي نرسااااااااااااااااها 

ي و ااذلااك قو  ابن الروميي «الحبااائاال ناصاااااااااااااااباات للررقااديسن
ماضااااايا    ااااااحر البيت اللاااااهير الذي ين بق حاضااااارا   ما

على البصااااارةي  ما على دملاااااق وصرابلس الغرب وبنغازي 
أي نوم من بعد ما حل »الثمانيناتا  و نعاء وبيروت في

 .«ما حل  من هنات عظام بالبصرة

حو  النوم  قودنا إلى ظاهرة صالما لمسااااااااااناها  والحديا
الغاااابري  ماااا لاااد  بعض  لاااد  بعض حكاااام الزمن العربي
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والبعض  .الحكام العرب الثور ين بين السااتينات والتسااعينات
من هؤالء تساااااااانى لي بحكم عملي الصااااااااحافي أ  أعرفهمي 

 رْااااااااااااااالو  عنااادهمي وذلاااك أنهم  وأقد على هااااجس النوم
ل أذا  الرجرا وفي  العمااال ليال ي فال يناااام الواحاااد منهم قباااس

نا أ  المسألة عاد ةي وأ  هذا المسؤو   بادئ األمر افترضس
ينتظر االنتهااااااء من إنجااااااز علااااااااااااااارات الملراااااات  أو ذاو

 حافيا   اجري مقابلة  والقْا ا واالجتماعاتي لكي  ستقبل
 حااااكممعاااهي إلى أ  تجمعااات معلوماااات ترياااد باااأ  هاااذا ال

الثوري  عتمد عدم النوم ليال  من باب الحذر والحي ةي  ي 
باالنقالب عليها ولقد حاولتا متذاكيا  ذات  ال  قوم  خرو  

الملااااار إليهام حيا  مرة الحصااااو  على حبيقة أمر الحالة
 إنني في سياق أسئلة تناو  أحدها نهج حكام الزمن الغابر

هو القدوة في  في الحكمي ساااااااااألت الحاكم الثوري رأ ه فيَمن
تساااااااااااااااتوقره صر قته في إدارة أمور البالد  نظري  رجل دولةي

أبو جعرر  إناااااه»والعباااااادي فسااااااااااااااامعاااااتا مناااااه الرد التيا 
 ا »المنصور

ل ذلك عدت إلى  اتر  لماذا المنصاااااور بالذات؟ من أجس
التار  ي ألجد الجواب في ةبارة في ساااااااااياق و اااااااااية البنه 

نذ ولي الخالفةي أباو لم ينم م إ »محمد والمهدي ي وهيا 
 .«وال دخاااااااال عااايااانااايااااااااه الاااناااوم إال وقااالااابااااااااه مسااااااااااااااااااتاااياااقاااظ

 ااااا تر  جميعهم ماااااضااااااااااااااايااااا   ااااانوا مثاااال أبي جعرر  هاااال
حاضااااااااااارا  مثله ال يدخل  المنصاااااااااااور؟ وهل  ا تر  جميعهم

 النوم عيونهم إال وقلوبهم مستيقظة؟ أ لر الظن هم  ذلكي
 .«الاااااااااياااااااااوم الاااااااااعاااااااااالاااااااااماااااااااي لااااااااالاااااااااناااااااااوم»حاااااااااتاااااااااى فاااااااااي 

الرئيس  لحصاااااري حالةوأساااااتحْااااار على سااااابيل المثا  ال ا
على نحو ما سااااااااااامعناي من  -جما  عبد النا اااااااااااري الذي 

 8و 7أمْى ليلَتي  -حسنين هيكل  جليسه األستاذ محمد
عينيها في  مسااااااااااتيقظا ي جافى النوم 1967يونيو وحز را   

الليلة األولى بعدما تكلااااااااااااااارت له بالوقائع واألرقام حبيقة 
لم ارات التي أمسااااااااااااااات وبالذات بالنسااااااااااااااابة إلى ا األحوا ي

 اااااااااااابيحة الخامس من  وال ائرات الحربيةي نبيض ما أاذ ع
يونيوا ولقد قرر بينه وبين نرسااااااااااااااه أ  من حق اللااااااااااااااعر 

وساااااااااائر شاااااااااعوب األمة عليهي أ  يتنحى بعدما  المصاااااااااري 
بلاااااراهةي و  رح على  خابت الما ا وأمْاااااى الليل يدخن

نرساااااااااه أسااااااااائلةي  ما  ساااااااااتعر  أفكارا  لتْااااااااامينها إعال  
 ا   حتاه إلى َمن يوافقه الخيار الذي ال بد وألنه  .التنحي

هيكل ليسااااااااااامع منه الرأيي  منهي فإنه اساااااااااااتدعى  اااااااااااد قه
 و  لاار منااه  تااابااة نص البيااا ا وليلااة أاخر   جااافي النوم
عيني عبااد النااا اااااااااااااااري في انتظااار أ  ياادبج هيكاال بيااا  

 .الخاار لاام يااناام الااتاانااحاايي والااااااااذي بسااااااااااااااااباااااااار ذلااااااااك هااو

اي أي إقرار عبااااد وفي تقااااديريي أ  الخ وة في حااااد ذاتهاااا
بتحم ل المساااااااااؤوليةي زائدا  منظر وجهه وهو يلقي  النا ااااااااار

ةباراتي إلى جانر  يا ة  البيا ي و ذلك نبرة اللجن في
رد  هيكل النرساااااااااية والمتقنة للبيا ي هي من جملة أساااااااااباب

الرعل اللااااعبي العروي الرافض للتنحيي الذي عا لااااناي يوم 
ل بدا ة حببة  العاشر من يونيوي جديدة لعبد النا ري وشك 

فترة وأاخر ي بسااااااااااااااابر  كا  النوم خاللها  جافي عينيه بين
الظروف الصااااااحية التي  انت قاساااااايةي وبقساااااااوة اسااااااتمرار 

وقناة الساااااااااااااو س التي  ا  تأميمها رمز سااااااااااااا وع  سااااااااااااايناء
 .نااااااجااااااوماااااايااااااتااااااااهي تااااااحاااااااات االحااااااتااااااال  اإلساااااااااااااااااااارائااااااياااااالااااااي

وخال اااااااااااة القو ا إ  النوم سااااااااااايظل  جافي عيو  الحكام 
 .ام  وت التنحي هو األعلى بين األ واتالثور يني ما د

 2019آذار( مارس ) 29 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 تأمالت في الملعوب الجوالني
ل ملخذ على  تاراوح األزمة الجزائر ة مكانها وال تاساااااااااااااااج 
علااااااااااارات األلوف الذين مارساااااااااااوا حق اإلحتجاه ضااااااااااامن 

ر وال هتافات تنا  من  را مات األ و ي فال إحراق وال نهس
الخر ني على نحو ما سااااابق أ  جر  في مصااااار ثم على 
نحو ما عاشاااااااته فرنساااااااا المثلثة اللاااااااعارا حر ةا مسااااااااواةا 

 عدالةا
ل لرئيساااااااااااة الحكومة في نيوز لندا رقي  و ما ساااااااااااياساااااااااااج 
تعاملها مع فاجعة وصنية وإنسااااااااااانيةي وأمكنها بهذا التعامل 
كركراااة المز اااد من الااادموع في مااالقي ذوي المؤمنين الاااذين 

رح اإلرهاب دماءهم على عتبة مسجد  انوا يؤدو  أز ى س
فر ْاااااااااااة و اااااااااااالة يوم الجمعة  و رفعو  الدعاء إلى رب 
العالمين  ي  صاااااااو  مالذهم وتساااااااتقر المحبة في النرو  
ل لحر ة  كما  سااااااااود السااااااااالم على األر ي فإنه ساااااااايسااااااااج 
اإلحتجاه الجزائر ةي التي بقيت بعيدة عن حالة الغْاااااااااار 

 تخر بيةي أ  مرعو  اإلحتجاه المتأني الذي يترجر أعماال  
 أخذ حقه في  تاب تار   اإلنتراضاااااااااااتا وهذي إنتراضااااااااااة 

فبراير/ شاااباط  14األعالم في قلر العا ااامة اللبنانية يوم 
ي والتي هي أم اإلنتراضاااااات اللاااااعبية العربيةي تؤ د 2005

كيس أ  اإلحتجاه المتأني  مكن أ   حقق المساااتعصااايات 
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 ماتاو كسر أصواق المحر  
وفي حا  إرتأت الجماهير العربية المصاااااااااادومة بالرعل 
الثااااااني المبغو  من الرئيس األمير ي دوناااااالاااااد ترامااااار 
والمتمثاال بااإهااداء رئيس وزراء إسااااااااااااااارائياال بنيااامين نتنياااهو 
أرضاااااااااااااااااا  ال  ملكهاااا رئيس امير اااا و حتلهاااا المغتصااااااااااااااااار 
اإلسااااااااااااااارائيليي و تم بااااااا مهرجااااااا  اإلهااااااداء على الهواء 

ل الساااااااارارة" تمهيدا   لوبال قو  نرسااااااااها  عدم  ل"مهرجا  نقس
اإلعتراف بالقد  اللاارقية عا اامة للدولة الرلساا ينية التي 
ال  اايغة حل أفْاال للقْااية المتعثرة من  اايغة "المبادرة 
العربية للسالم"ي فإ  المأمو  أ  تكو  حر ة اإلحتجاجات 
بااااالرقي والتااااأنيي ذلااااك أ  الحناااااجر التي صااااالمااااا أصلقاااات 

مير ا" وأحرقت أعالمها ووضاااعت رساااما  هتافات "الموت أل
ذات يوم لرئيساااااااااااااها على عتبة مدخل فندق لكي يدوساااااااااااااه 
الداخلو  والخاارجو ي أثمرت ما هو أكثر مرارة من الرعل 
القاد م والحرب على العراق  والاذي ينادره معاه في الخااناة 
نرسها الرعل الجديد للعم سام دونالد ترامر الذي  ا  الفتا  

اء الجوال  إلساااااااارائيل المتوا اااااااال إحتاللها في إحترالية إهد
لهذي األر  أنه  ا  وضااااايره نتنياهو مثل توأمين يرتد ا  
البدلة السوداء نرسها والقميص األبيض نرسه ورب ة العنق 
ل أ   الحمراء نرسااااها واإلصراءات نرسااااهاي و ل ذلك من أجس
 جدد ترامر الوال ة الرئاسااااااية و روز نتنياهو بوال ة رئاسااااااية 

 سااااجل فيها أنه الوحيد الذي شااااغل منصاااار رئاسااااة جديدة 
الحكومة أربع مراتي لكن هذا التميز عن ساائر المترئساين 
سااااااااواء جيل التأساااااااايس أو الجيل التاليي ومعه هذا الع اء 
دو  حساااااااب من جانر الرئيس ترامر وقبل ذلك بنصااااااد 
قر  من جانر الرئيس تروما ي لن يلغي حبيقة أساااااااسااااااية 

اءات ترامري وهي أ   اااااااايغة مهمة أ ااااااااابتها سااااااااهام إهد
"المبادرة العربية" وحدها ومن دو  إلتراف حو  مْااامينها 
تحقق االساااااااتقرار المنلاااااااود ليس فقن إلسااااااارائيل واللاااااااعر 

 الرلس يني وإنما للمن قةا
هنا أسااااااااتحْاااااااار را ة أكاد مي إساااااااارائيلي بعيد النظر 
أوردها قبل سااااااااااابع علااااااااااارة سااااااااااانة في  اااااااااااحيرة "هلرتس" 

جمة إلى العربيةا األكاد مي وإحترظت بصاااااااااااااااورة عنها متر 
البعيد النظر هو الد تور مئير بعيلا وفي مقالته المنلاااورة 

من "هلرتس"  2002سبتمبر/ أيلو  من العام  19في عدد 
 الرقرات التيةا

"منذ أن قمنا بإحتالل قطاع غزة والضــفة الغربية عام 
في حرب األيام الســــــــتة وجْدنا أنفســــــــنا حالمين  1967

سرائيل الكبرى على األقل بين نهر األردن واهمين بدولة إ

والبحر المتوســــط. حكوماتنا المتعاقبة منذئذ وحتى يومنا 
هذا أيدت ودعمت عمليًا وأيديولوجيًا تجســــــيد هذه الفكرة 
بواســـطة تشـــجيع اإلســـتيطان اليهودي في هذه المناطق 

 تحت مظلة الُحْكم العسكري القسري اإلسرائيلي.
إلقناع الذاتي الصـــــــهيوني "هذا حدث من خالل وْهم ا

ر الحق في أن نحكم  بأن لنا ولنا وحْدنا بقرار إلهي مقدَّ
هــذه البالد بين البحر والنهر. كــل هــذا على إفتراض أن 

هم غلطة وخلل تاريخي  الفلســـــــــطينيينعرب إســـــــــرائيل 
وأشخاص يمكن أن نأمرهم وأن نحرِّكهم كمادة بيد المنتج 

لذراع. إســحق رابين ســواء بطريقة حاذقة متقنة أو بقوة ا
كان أول )وآخر حتى اآلن( رؤســـــــــاء حكوماتنا منذ عام 

ص الواقع الوطني الفلســطيني الحقيقي  1967 الذي شــخَّ
غربي نهر األردن بصورة تدريجية لذلك بدأ عملية أوسلو 
التي فتحت آفاقًا محترمة إلقامة دولة فلسـطينية مسـتقلة 

اّل أنه ُقتل غربي نهر األردن إلى جانب دولة إســـــــرائيل. إ
على يد يهودي متطرف وعنصــــري إعتبر نفســــه رســــواًل 

 إلحدى مجموعات الوهم المذكورة سالفًا.
حزب رئيس  –"وقْبل عدة أشـــــهر قرر مؤتمر الليكود 

بأغلبية  -حكومة إســـــــــرائيل الحاليةو ارييل شـــــــــارون 
األصــوات وضــد صــوت شــارون نفســه أنه ال يمكن ولن 

ردن إلى جانب دولة تقوم دولة فلســــــطينية غربي نهر األ 
إســـــــــرائيلو وهذا القرار إذا تحقَّق يحكم على دولتنا التي 
ســتمتد على كامل المســاحة بين النهر والبحر بأن تكون 
دولـة ثنـائيـة القوميـة يهوديـة فلســـــــــطينيـة في تركيبتهــا 

 الجغرافية.
"وإذا كانت هذه الدولة هادئة على شـــــــــاكلة بلجيكا 

لصــــــهيونية اليهودية فســــــيذوب بالتدريج وعينا وهويتنا ا
العبرية المميزة لدرجة نســـــتطيع فيها إعادة تبنِّي اإلســـــم 

أرض  –الذي أطلقه البريطانيون على بالدنا "فلســــــــطين 
 إسرائيل".

"ولكن هنــاك إحتمــاليــة أكبر بــأن تكون هــذه الــدولــة 
دولة شـــقاق ونزاع وســـْفك للدماءو وســـنضـــطر في وقت 

)وربما قسري الحق إلى أن نفترق بإتفاق سياسي منظَّم 
حتى( لنتحول إلى دولتْين متجاورتْين كما كان قد حدث 

 في يوغسالفيا.
"وإذا كان األمر كذلك فمن األفضل أن نفعل ذلك اآلن 
شيكوسلوفاكيا. هذه  صال ت شاكلة إنف بتعقل وإرتياح على 
ستغالل  شارون: إ إذًا المهمة التي يفرضها التاريخ على 

اإلســـــرائيلي والعمل في  مكانته المســـــتقرة في قمة الُحْكم
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الســــــنة القادمة على قيام دولة فلســــــطينية محترمة إلى 
جانبنا في الضفة الغربية )بما فيها شرقي القدس( وغزة. 
وبهذه الطريقة وحدها ســـــــــيرفع نفســـــــــه إلى مرتبة بن 
غوريون ومناحيم بيغن )الذي صـــنع الســـالم مع مصـــر( 

 وإسحق رابين...".
الجوالني" تحت سااااااااامع هنا ونحن نتأمل في "الملعوب  

الحليس اإليراني وبصااااااار الصاااااااديق الروساااااااي نجد أنرسااااااانا 
نتسااااااااااااء ا هل لو إ  حو  الرئيس ترامر مساااااااااااتلاااااااااااارو  
نا فقرات من  أ اااااااااااااااحاب را ة بعيدة النظر  تلك التي أوردس
مْاااااااامونهاي  ا  ساااااااايقترف الخ أ الذي هو بحجم خ يئة 
و كو  إهااادااي الجوالني لصاااااااااااااااااد قاااه نتنيااااهو بعاااد اإلهاااداء 

سااي سااببا  في إساااءة لألمتيسن العربية واإلسااالمية ربما المقد
تؤسااس لخصااومةي  ما ربما إلى إنتراضااة محتملة الحدوث 
تجمع شاااااااااااااااعوب األمتيسن وحكاااااامهم في  اااااااااااااااد واحااااادي 
نا فليس  مستحْر ن القو  ال يِ ر للرسو  الكر م "َمن  ل 
منا والمكر والخداع في النارا   ة المنافق ثالثا إذا حد ث 

 وإذا وعد أخلدي وإذا إئتامن خا "اَكِذبي 
وبرسااام "بابا نو ل" السااااخي  ما لم  ساااس ا رئيس أمير ي 
ل  على إسااااااااااااااارائياال ومن حقوق الخر ني و اال هااذا من أجاس
وال ة رئاسااية ثانية على حساااب  ااداقات عربية وإسااالمية 
رفعت من شاااااأنهااا برسااااام "العم ساااااام" الخامس واألربعيني 

بل إساااااتعمارهم امير ا وحتى مثل شاااااعبي يتداوله اإلنكليز ق
ال ي وهوا َمن صمع في الروز بكل شاااااااااااااايء خساااااااااااااار  ل 
ار األساااد  شااايءا وأما برسااام " ااااحر الجوال " الرئيس بلااا 
فاااالتمني علياااه إزاء "الملعوب الجوالني" أ  يتاااأمااال في ماااا 
جناي تحليقه في  ير الرْااااااااااء العربي بجناح إيراني و خر 

ماال و عيااد روساااااااااااااااي من إخراااقاااتا عساااااااااااااااااي  اكثر من التااأ
 النظرااا هذا إذا  ا  ير د إستعادة الجوال ا وهللا الهاديا

 2019مارس )آذار(  42 -« الشرق األوسط»صحيفة أرسلت إلى 

   

 حراك ما قْبل أعتى العواصف

بإسااااااااتثناء "فْاااااااارْااااااااة ةباسااااااااية" حادة النبرة  ا  من 
األفْااااال إلساااااتقرار سااااال ة الرئيس محمود ةبا  إصالقها 

ْاارْااة عونية"  ا  من األفْاال لمصاالحة من رام هللا و"ف
االساااااااتقرار المأمو  للصااااااايغة اللبنانية اإلكتراء باإلفصااااااااح 

عنها في بيروت وليس في مناسااااااااااااااابة إنعقاد القمة العربية 
مار /  ذار  31الدور ة التي إستْافتسها تونس يوم األحد 

ي فإ  القادة العرب الذين إلتقوا أكدوا مرة جديدة أ  2019
واباات أمر مرفو  من جااانبهم مهمااا  اااناات التالعاار بااالث

 العالقة الثنائية مع اإلدارة األمير ية ذات صابع إستراتيجيا 
وعنااادماااا  قرر القاااادة في بياااانهم الختاااامي رفسض قرار 
الرئيس ترمر اإلعتراف بسااااااااااااايادة إسااااااااااااارائيل على الجوال  
المحتل معتبر ن إ اي باصال  شااااااااااااااكال  وموضااااااااااااااوعا ي و ذلك 

ة مزارع شبعا وتال   ررشوباي فإ  قمتهم التأكيد على لبناني
بهذا القرار ال تساااااااااااااجل مجرد  رد فعل على خ وة مبا تة 
من رئيس الااادولاااة األهم بين الكباااار حااادثااات متزامناااة مع 
تأهر القادة العرب لعقد مؤتمرهم الجامع التقليدي السنويي 
وإنما القرار تأكيد على أ  الموقد العربي اللاااااااااااااااامل من 

ء والمس باألر  السااااااااور ة العربية النظام السااااااااوري شااااااااي
شااااااااااااااايء  خري أي بمااا معناااي أنااه إذا  ااا  الرئيس ترماار 
وبالتلااااور مع ضااايره رئيس وزراء إسااارائيل إعتبرا أ  أزمة 
العالقات المساااااااااااااتمرة بين الدو  العربية والنظام الساااااااااااااوري 
ساااااااااااااااتجعل تمر ر قرار اإلعتراف األمير ي على درجة من 

للااااااااااااملة أثبتت عكس ذلك الساااااااااااهولةي فإ  الوقرة العربية ا
الظن الثنااااائي وأكاااادت أمرا  مهمااااا  وهو أ  العالقااااات بين 
األنظمة تلاااااااااااااااهد في بعض األحيا  حالة من التأزم لكن 
عندما تامس سااااااااااااااايادة األر  العربية برعل إحتال  مدعوم 
بإجتهاد قساااااااااااااااري فإ  الرد على ذلك هو أ  النظام حالة 

لجوال  عاااابرة فيماااا األر  حق ثااااباااتا وماااا  قاااا  حو  ا
و اتخذ من موقد في شاااااااااااااااأ  هذي األر  العربية و ذلك 
حو  المتبقي من أر  لبناااانياااة محتلاااةي  قاااا  عن ثالث 
جزر إماراتية هي اإلرث اللااهاني الوحيد الذي تتمساك به 
الثورة اإليرانيااةي إذ بااد  أ   كو  الجالء عن هااذي الجزر 
خ وة يؤ د فيها النظام اإليراني تنصاااااااااااااااله من ذاو اإلرث 

إ  الذي حدث هو المز د من عسااااااكرة هذي الجزر والمز د ف
من اإلدعاء بأنها إيرانية ليس وفق القاعدة الجغرافية وإنما 
داعا   أل  هذي الجزر  جر أ  تبقى في الحد األدنى  اااااااااااااااا
للخليج العربي وفي الحد األقصااااى منصااااة تنرع في ساااااعة 
المساومة والمقا ْة أو في ساعة إلحاق الْرر بالخر ن 

مااا ليس من األر  المحساااااااااااااااوم أمر إيرانيتهاااي أي أنهااا إن
ليسااااااااااااات مثل جزر صمر الكبر  وصمر الصاااااااااااااغر  وأبو 
موسى التي جر  إحتاللها في زمن "ظاهرة شرصي الخليج 
" اللاي محمد رضا بهلوي وتتوا ل مع  ثير من الت و ر 
والتنظير في زمن التمدد الثوري اإليراني الحالم بوضع اليد 
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بيااة في حااا  أثمرت المحاااولااة مع النظااام على إرادات عر 
اريا  البل 

ار األسااد لم يراد  هنالك  ثير اإلسااتغراب أ  الرئيس بلاا 
كما تقتْاااااااااااايه األ ااااااااااااو  على الموقد الذي إتخذي القادة 
العرب في قمتهم من موضوع الجوال ا وحتى إذا  ا  رأ  

األوروبي والروساااي والصااايني بلاااكل  -أ  رد الرعل الدولي
لخ وة األمير يةي سااااااااااااااابق قرار القمة العربية خاصي إزاء ا

وأ  األشااااااااقاء العرب في ذلك قاموا بما  ير العرب ساااااااابق 
وفعلويي فااااإ  هااااذا ال  عفيااااه من قو  بعض الكالم الااااذي 
يذير جليد مقاصعة األشااااااااااقاء للنظام السااااااااااوريا وحيا أ  
الكالم الجياااد  جر الكالم الممااااثااال أو األكثر جودةي فاااإ  

وقد العربي عموما   صاااااااااابح قابال  التلااااااااااابك في خيوط الم
 لحل ما  ا  حتى ما قبل القمة مستعصيا  حلها

و بقى من هااذي القراءة في موضاااااااااااااااوع القماااة وقراراتهااا 
القو  إ  بعض القادة حْاااروا مترددين وبعْاااهم رأ  في 
مجرد الحْاااور والملاااار ة في الجلساااة اإلفتتاحية أنه أد  

أ  تكو   الواجااارا ولكن الماااأمو  والمرتَر  حااادوثاااه هو
مناسااااااااااابة اإلنعقاد فر اااااااااااة للقاءات رحبة تلااااااااااااور ة ثنائية 
وأكثري ذلااك أ  القااادة بهااذي اإلجتماااعااات يااذيبو  باااألفكااار 
والصيغ صبقات من جليد يتراكم و رتتو  ما أمكنهم الترتيت 

 من تعقيدات مستحكمة في األزماتا
مثاال هااذا األمر لم  حاادثا ورأيسنااا البعض  ساااااااااااااااتعجاال 

جزئية من جلسااااة اإلفتتاح و أنما هو  العودة بعدما حْاااار
بذلك جاء إلرضاء المْيس وأ  في عهدة وز ر الخارجية 
 ااااااااااااااايااا ااة القرارات وتاادبيج ةباااراتهااا على نحو المااألوف 

 ماضيا ا
ماا هو  ت على المن قاة قاد  كو  أعتى العوا ااااااااااااااد 
التي تسااااااااااااتهدف العمل القوميا و خالج اإلنسااااااااااااا  العربي 

أشاااد إيالما  من الذي  شاااعور بأ  التصاااو ر التي سااايكو  
حدث في موضاااااوع الجوال  وقبسل ذلك في موضاااااوع تثبيت 
مقر السرارة األمير ية في القد  اللرقيةا بل من المحتمل 
أ  يتم إستهداف "مبادرة السالم العربية" التي تمثِ ل الجميع 
من حيا اإلقرار بها والتمسااااااك بصاااااايغتها حال  ال ثاني وال 

  بإعتمادهااثالا للسالم في المن قة إال
وهذا الموضااااوع بالذات  ا  مأموال  التباساااان من جانر 
القااادة العرب فيااه لو أنهم عقاادوا ملاااااااااااااااااورات رحبااة على 
هامش جلساااااة إفتتاح أعما  القمة وجلساااااة الختاما أما وأ  
ذلااك لم  حاادث فااإ  األمر متروو للقمم الثنااائيااة والثالثيااة 

موقد التي تتم بين الحين والخرا وفي ذلااااااك تجزئااااااة لل

اللااااااااااااااااامل الجميعاا إال  إذا صارحت فجاأة فكرة إنعقااد قماة 
صارئة تعزز "مبادرة الساااااااااااااااالم العربية" وبحيا ال تذروها 
أالعير السياسات التي ترسم في السر وفي العلن خارصة 

 المن قةا وَمن  عش َيرا
 2019أبريل )نيسان(  6 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 بينفي مسألة القالبين والمنقل
في تار   اإلعتزا  الساااااياساااااي وفقدا  المنصااااار األهم 
وهو رئاسااة الحكومة حالتا  بر  انيتا  قر بتا اللاابه بالذي 
ل ذلك بالذي حدث  حدث للرئيس عبد العز ز بوترليقة وقبس
في تونس للرئيس الحبير بورقيبها و ما أ  ب ليس الحالتيسن 

يااة فااإ  البر  ااانيتيسن من الزعااامااات التااار خيااة اإلساااااااااااااااتثنااائ
الحبياار بورقيبااه و ااذلااك عبااد العز ز بوترليقااة من نسااااااااااااااايج 

 زعامي ونْالي ملهود لها
لساااات من الذين عا لااااوا حببة ونسااااتو  تلاااارشاااال الذي 
عندما بدأت معاناته من األعرا  الحادة للليخوخة ومنها 
الرجرة المتوا ااااااالة في اليد التي صالما وق ع قلمه الممسااااااك 

ةي فْااااااااااااااال  عن النساااااااااااااايا  بها إتراقيات ومعاهدات تار خي
وفقدا  حتى الرغبة في تدخين سااااااااااااااايجاري اللاااااااااااااااهيري  ثر 
اإلكتراء بالسااااااااااااااانوات القليلة التي شاااااااااااااااغلها  رئيس حكومة 
وحرلت بأحداث تار خية من بينها إجتماعه اللاااااااااااااااهير في 
مصاااااااااار بالملك عبد العز زا ومن المصااااااااااادفات أ  فقدانه 

 حدث في اليوم  1955أبر ل/ نيساااااااااااا   6المنصااااااااااار يوم 
رسه الذي أافقد بوترليقة الرئاسة  ما إفقاد بورقيبه المنصر ن

ل و ااذلااك في اليوم الااذي أ مْاااااااااااااااات عينيهااا رمز  من قبااس
الزعامة البر  انية التار خية الثانية مار ر ت تاتلاااااااار وهي 

أبر ل  8في السااااابعة والثمانين ممددة على فرال المر  و
نتهي   تمهياادا  لننتقااا  إلى العااالم الخري وبااذلااك ت2013

معاناتها مع الساااااااااكتات الدماغية المتق عة والزها مر الذي 
له من زعامات دولية أحد هؤالء  اااااد قها  نا  منها بمثل نيس
رونالد ر غا ا وفي حين لم  سااجل التار   لتلاارشاال شااعورا  
بالحز  لرقدانه المنصاااااااار بداعي أعرا  اللاااااااايخوخة فإنه 

ل تلك اللق ة لتاتلاار تذرف دمعة أو أكثر وهي تغادر  سااج 
داوننغ ساااااااااااااااتر ااات منقَلباااا  عليهاااا من حزبهاااا إلى  ير  10

رجعااةي وهي التي  اااناات المرأة األاولى في تااار   بر  ااانيااا 
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 التي تترأ  الحكومةا
وبالعودة إلى الحاضااااااااار من اإلنصاااااااااراف إضااااااااا رارا    

وليس إختيارا  من رئاساااة الدولة للدواعي الصاااحيةي نْااايء 
حالة السااااابقة التي هنا على حالة ساااابقت وحالة نعيلااااهاا ال

تتمثل في أ  العجز الصااااحي  كو  دافعا  ملااااروعا  إلنهاء 
كسم زةيم تار خيي علااااااااناها بين السااااااااتينات والساااااااابعينات  حا
كصااحافيين صالما  ا  الزمن الورقي للصااحافة على درجة 
من اإلزدهااار واإلبهاااري ول ااالمااا  اااناات متااابعتنااا ليوميااات 

األمة الذين  اإلنهاء ذاو موضااااااع شااااااغد األلوف من أبناء
كانت الصااااااحيرة واإلذاعات هي المرجعية لهم لمعرفة ماذا 
ولمااااذا و يس وإلى أين بعاااد هاااذا الاااذي جر ي و يس أ  
حاكما  يتربع على  رسااااي الرئاسااااة عقودا  من الزمن ينتهي 
إذا جاااز القو  بقرار مر ز قوة  ساااااااااااااااتنااد إلى تقر ر صبيي 

 خاره الملهد الرئاسيا
خااذت مكااانهااا في بنااد اإلنقالب كاااناات الحااالااة األاولى وأ

نوفمبر/ تلر ن الثاني  7األبيض هي تلك التي حدثت يوم 
وتمثلاات في أ  ز ن العاااباادين بن علي المعي ن يوم  1987

أكتوبر/ تلااااااااااااااار ن األو  من العام نرساااااااااااااااه من الرئيس  2
ه إلى قصااااار الرئاساااااة  الحبير بورقيبه رئيساااااا  للحكومة توج 

و منصاااااااار إلبالغ الرئيس بأ  حالته توجر  الخلود إلى ترس
الرئاسااااااااااااااة صوعا ا وما زالت الصااااااااااااااورة التي تمثِ ل بن علي 
رئيس الحكومااااااااة الوارث أربعااااااااة بورقيبيي الهو  والوالء 
والباهي األد ما الهادي نو ريا محمد مزاليا رشاايد  اارر  
يابلغ بورقيبااه رئيس الجمهور ااة واإلثنااا  وقوفااا   أ  الحااالااة 

ة ممارساااااااااااااة واجبه الصاااااااااااااحية تجعله عاجزا  عن موا ااااااااااااال
الرئاسااااااااااااااايا  ا  بورقيبه عامذاو في الرابعة والثمانين أي 
ضاااااااعد عمر بن عليا ولم تكن هنالك ضااااااارورة إلنقالب 
رمادي  تلك اإلنقالبات المصااااااااااااااار ة والساااااااااااااااور ة والعراقية 
واليمنية والليبية والساااااااااااااااودانيةي ذلك أ  الحالة الصاااااااااااااااحية 

ئاسااااااااااااية للرئيس فْااااااااااااال  عن صو  البقاء وتمديد الوال ة الر 
وضااااااجر الرةية من ذلك ومن مراكز القوة  العائلية و ذلك 
جنوح الحاشيين المحلقين في الدواو ن الحكومية وصموحهم 
لنثراء  ير الملااااااروعي وأحيانا  هو  التور ا فْااااااال  عن 
المواقد السياسية التي تتجاوز النأي بالنرس إلى اإلنخراط 

ل في حد ذ اتها أسااابابا  في تحالرات منقو اااة التواز ي تلاااكِ 
موجبااة لرضاااااااااااااااو  المنقلااَر عليهم فيمتثلو  لحااالااة مبااا تااة 
تنقلهم من القمة إلى ما دو  السااااارح على نحو ما أ ااااااب 
"المجاهد األكبر" بورقيبه الذي لم  حمل  يري هذي الصاااااااارة 
اللااااَرفية والذي إنتهى به المقام قابعا  في منزله تحت إقامة 

لمصر الجمهور ة جبر ة شأنه في ذلك شأ  الرئيس األو  
محمد نجير ثم شاااااااأ  الرئيس الجزائري أحمد بن بيلالا ثم 
يبدأ بن علي التي إلى هذا المنصااااااااااااااار األو  من خلفية 
عساااااااااااااكر ة أمنية بدءا  بتقليدي منصااااااااااااار وز ر الداخليةي ثم 
رئاسة الحكومة بعد إشغا  المنصر األكثر حساسية وهو 

ترا  المادير العاام لألمن الوصني سااااااااااااااانوات صو لاة من ال
إنتهت على نحو ما هو حا اااااااااااااال في الجزائر الجارة وفي 
الساااااودا  البعيد ت بيقا  لجوهر قو  اللااااااعر التونساااااي أبو 
القاسااام اللاااابي مع بعض التعديل "إذا اللاااعر أراد التغيير 

 فال بد أ  يتحقق م لبهااا"ا
سنة تتكرر الحالةاا إنما في الجزائرا  عصد  32بعد 

دة  ونها نبيض تلك التي الغْاااااار اللااااااعبي عصاااااارته الرائ
حدثت في فرنساااااااي وهكذا فإ  ما سااااااياْاااااارب به المثل بعد 
اليوم عندما تحداث اإلنتراضاااات اللاااعبيةي سااايكو  السااالوو 
الراقي من جاااااانااااار الرأي العاااااام الجزائري المحتجا  ماااااا 
ساااااااااياْااااااااارب المثل باإلنتراضاااااااااة اللاااااااااعبية في الساااااااااودا ا 

ري وهذا إنتراضااااااااتا  ال حرائق وال تكسااااااااير وال عمليات نهس 
ناي "أحدات"  منتهى الرقي في اإلحتجاه قياساااا  بالذي عا لاااس
جوالت الصرراو ين وما فعلوي بالعا مة النو ارة بار سا في 
المقابل إنتعال ملحو  لصااااااااااااناعة وإنتاه الغاز المساااااااااااايِ ل 

 وبلد الياء و سرها  للدموعا
عموما  لم تتحقق السااااااالمة وال هدوء البا  وال إسااااااتقرار 

م ل كس ت في البااد  الحا كاال القااالبين على المنقلبينا فااإمااا ِعال 
وإماا هزائم متتاالياة وإماا عمال إنقالبي  االاذي فعلويا حاَدث 
ذلك لعبد النا اار الذي ظلم محمد نجيرا وَحَدث لبومديسن 
الذي إقتبس أساااالوب عبد النا اااار في تغيير محمد نجير 
 عن الحالة الرئاسااااااية والحالة العامة فظلم بن بيلالا وحَدثَ 
ألدير الليلكلي في سور ا بعد الذي حَدَث لحسني الزةيم 
ثم للمتعاقبين إنقالبيا  على سال ة الرئاساةا وحَدَث في ليبيا 
لمعم ر القذ افي الذي جار على الملك ادر س الساااااااااانوسااااااااااي 
ذلااك الااذي تغمر الوصنيااة نرساااااااااااااااااه و ااا  أحااد رموز قمااة 

صل الخرصوم والءاتها الثالث إضافة إلى ملار ة الملك في
بن عبد العز ز واللاااااااي   اااااااباح الساااااااالم في نجدة مصااااااار 
النا ااااااااار ة واألرد  إلى حين إزالة  ثار العدوا ا رحمة هللا 
على الجميعا وحَدَث في السااااااودا  بدءا  بعهد إبراهيم عبود 
و ااااااوال  إلى عهد عمر البلااااااير مرورا  بعهد جعرر نميريا 
ام حسااااااااااين  وحَدَث في العراق لعبد الكر م قاساااااااااام ثم لصااااااااااد 
وللذين يتعاقبو  و عاقبو ا وحَدَث في اليمن لعلي  ااااااااالح 

 ولكثير ن من قبلا 



475 

 

وها هي الساااااااحة جاهزة إلسااااااتببا  المز د من الحاالت 
العربيةاا ومعها اإليرانية التي تؤ د حبيقة أسااااااااساااااااية وهي 
أنه  ما ما ِمن ظالم إال  ساااااااايابلى بأظلمي فإ  ما من منقلر 

في َمن  عتبر في ضااااااااوء العبر إال  ساااااااايابلى بقاِلرا والعبرة 
وهي  ثيرة على نحو ما نحرظه من أقوا  اإلمام علي بن 
 أبي صالر رضي هللا عنه "ما أكثر الِعَبر وأقل اإلعتبار"ا

 2019أبريل )نيسان(  41 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 "الديراسينية" سودانيًا وعراقياً 
من خال  إعتدنا  صااحافيين عا لااوا ميدانيا  أو متابعة 

عملنا في الصااااحد معظم اإلنقالبات العسااااكر ة في الدو  
ز بدا ة على  اااااااااااااااانعي اإلنقالب وفي الوقت  العربيةي نر ِ 
دره في اإلهتمااامااات مااا  حااداث في دو  العااالم  نرسااااااااااااااااه نااا
الثالاي  وننا أعْاااااء في هذا الجساااام العليل من إنقالبات 
بعْاااااااها متقن وعلى مساااااااتو  وبعْاااااااها الخر فولكلوريا 

ا نتوقد بصاااااااااورة خا اااااااااة على البالغ رقم واحد الذي و ن
 صاااادر عن  ااااانع اإلنقالب أو بإساااام المجموعة  ااااانعي 

 اإلنقالبا
وعندما حدثت الخ وة األاولى على صر ق اإلنتراضاااااااااااة 

 2019أبر ل/ نيسا   11اللعبية المبهرة في السودا  يوم 
متمثلاة بإصاللة تلرز ونياة  ير متوقعاة لوز ر الدفاع أحمد 

ف وإلقاء بيا   علن  س يد الرئيس عمر البلااااااااااااااير بن عو 
وتعليق الاادساااااااااااااااتور و ااذلااك حاال الحكومااات وفرس  حظسر 
التجو ي  اااااااا  من ال بيعي التوقد عناااااااد البياااااااا   ير 
ع خ وط تحت بعض الكلمات  المساااااااااابوقة مررداته ووضااااااااااس
التي ترساااار ما إسااااتعصااااى ترساااايري لهذي النقلة المراجئة من 

زاء رئيسااااااااه الذي لم جانر قائد عسااااااااكري بلاااااااايري الهو  إ
يومااااا  على تعيينااااه نااااائبااااا  أو  لرئيس  48تمِض ساااااااااااااااو  

 الجمهور ة مع إحتراظه بمنصر وز ر الدفاعا
كااا  البيااا  المرتَر  أنااه البالغ رقم واحاادي على نحو 
المألوف حدوثه منذ اإلنقالب العسااااااااااااااكري األو  في العالم 
 العربيي خاليا  من الموقد السااياسااي بمعنى فقرات اإلشااارة
إلى التْااااااااااامن العربي والقْااااااااااية الرلساااااااااا ينيةي واإلكتراء 
بااااإللتزام باااالعالقاااات ال يِ باااة مع دو  الجوار ودو  العاااالم 
عمومااااا ي و ااااذلااااك الحرص على عالقااااات دوليااااة متوازنااااة 

واإللتزام باااااالمعااااااهااااادات واإلترااااااقياااااات والمواثيق الااااادولياااااة 
واإلقليمية إلى جانر المحليةا وجاء البيا   حمل بلاااااااااااااار  

ء نظام إنما من دو  تساااااااامية البلااااااااير واإلكتراء بعبارة إنها
"رأ  النظاااام"ا  ماااا بر أ البياااا  "اللجناااة األمنياااة العلياااا" من 
مساااااااؤولية ما حدث وهذا واضاااااااح في تمهيد البيا  للقرارات 
التي تم إتخاااااذهااااا حيااااا فيااااه تلميح إلى إحتمااااا  حاااادوث 
إنقساااام في الجيشاا وإ   ا  البيا  إساااتعمل ةبارة "بوادر 

 إحداث شرو  في مؤسسة عر قة"ا
ومثلما أ  البيا  لم  ساامِ  البلااير باإلساام فإنه  ا  على 
درجة من الدبلوماساااااااااااااااية في التعبير فلم  ساااااااااااااااتعمل  لمة 
"إساااااااااااقاط" النظام وإنما اإلكتراء بكلمة "إقتالع" وهي جديدة 
على القامو  اإلنقالبي العربيا وأما مساااألة "التحرظ على 

مكا   من" ووهنا مرة أاخر   عتمد رأساااااااااااااااه بعد إعتقاله في 
نحو ا  المعلوم المجهو   فإنها ليساااااااات مسااااااااتحَدثة ذلك أنه 
في اإلنقالب العساااااااااااكري األو  في العالم العربي جر  في 
الجمهور ة السور ة والذي قام به القائد العام للجيش حسني 
الزةيم ورتبة عسااكر ة  رائد اإلنقالبات العسااكر ة ضااد أهل 

ابي أاوِدع رئيس الجمهور ة شااكري القوتلي السااياسااة واألحز 
ورئيس الحكوماااة ووز ر الخاااارجياااة والااادفااااع خاااالاااد العظم 
ووز ر الداخلية والمعارف محسااااان البرازي في المساااااتلااااارى 
العسااااااااااكري في المزة لكل منهم  رفة خا ااااااااااة بها وعندما 
صلر  ل من القوتلي والعظم إحْار بعض الكتر األدبية 

 ا بهااواألدو ة فإنه تم تزو دهم
مناسبة هذا اإلستحْار لننقالب العسكري األو ي أ  
جه اللااااااااااااااابه في المْاااااااااااااااامين بينه وبين  ثمة الكثير من أوس
أحدث ما حصاااال في السااااودا  بعد ساااابعين ساااانة و الهما 
في أ اااام ربيعياااة وإنقالب الزةيم على الحكم المااادني  خر 

واإلنقالب الخجو  على البلاااااااير يوم  1949شاااااااهر مار  
  ا1920أبر ل  11

ت و  المقارنة من حيا األساااااااااااااااباب وظروف الخ وة 
ل أ  يت ور إلى إنقالب  التي أوجبااات اإلنقالب الودي قباااس
يتسااااام بالجد ة في الساااااودا ي لكن ما  عنيني  متابع عر ق 
لللاااأ  الساااوداني وإنقالباته وتقلبات عهودي هو هذا التأدب 
في التعامل بالحساااااااااااااانى من جانر رموز اإلنقالب مع َمن 

اكما  بأمر شاااار حة عر ْااااة من السااااودانيين أدخلت كا  ح
"إقنيم" ثااالااا في المجتمع  کحر ااة "اإلخوا  المسااااااااااااااالمين" 

الساااوداني الملاااهود تدي نه حتى من جانر شااايوعيي الوصن 
في زمن إزدهااااار الحر ااااة المااااار سااااااااااااااايااااة المر زواإلتحاااااد 
السااااااااوفياتي  واألفرع في  ثير من دو  أوروبا ودو  العالم 
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ا  على مر عهودي حتى الثمانينات  ا  الثالاا فالساااااااااااااااود
ذائع الصاااايت بأنه صائر أساااامر اللو  بجناحيسه األنصاااااري 
والختمي وإلى درجاة أ  "األنصااااااااااااااااار"  ماا "الختمياة" بااتتاا 
السااياسااي صيس  خري  –"اإلق اع الد اسااي" بمعنى الديني حر تيس اإلساااااالم الساااااياساااااي في الساااااودا  ال ينازعهما هذا 

وحيو اااااة فكر اااااة متمكناااااة دينياااااا   ثم دخااااال على الخن بقوة
وسااااياساااايا  الد تور حساااان الترابي ممسااااكا  بورقة على درجة 
من األهميااة تتمثاال في أنااه زوه إبنااة اإلمااام عبااد الرحمن 
المهدي بما  عني أ   بير األنصار ين ومانظِ رهم والمعقودة 
عليه  ما  إنعال الزعامة الروحية والساااااياساااااية والنْاااااالية 

اإلنكليز الصادق المهدي بات أمام  للجد عبد الرحمن ضد
من  حاو  إقتسااااام اللااااأ  األنصاااااري وإ   ا  ذلك بنساااابة 
بساااااااااااااي ة في إسااااااااااااات اعة الترابي تنميتها وإبتكار  ااااااااااااايغ 
ل ذلك معتمدا  على حذاقة تكتيكاته وعامسق  وأساااالير من أجس
ثقافتها ولقد حقق الترابي ما  صااااابو إليه ذلك أنه إسااااات اع 

المسااااااااااااااالمين" خلسق قااااعااادة لاااه من خال  حر اااة "اإلخوا  
وتحقيق إختراقيسن داخل المؤساااااااااااساااااااااااة العساااااااااااكر ة في عهد 
الرئيس األساااااااابق جعررنميري أثمرت ضااااااااباصا  إسااااااااالمو ين 
م أهل  كس حققوا ببيادة عمر حسااااااااااان البلاااااااااااير إنقالبا  على حا
السياسة مستغلين في ذلك الملهد الماثل في مخيلتهم عما 

وقتلاات أعاادادا   جر  لزمالء لهم من  زوة جاااءت من ليبيااا
كانوا نياما  في معسااااكرهما وعندما إسااااتعذب البلااااير حالوة 
السااااااااال ة الم لقة أرسااااااااال اللاااااااااي  الترابي إلى إحتجاز في 
ن  إحد  دور الْيافة ثم الحقا  إلى الباستيل السوداني ِسجس

 "كوبر"ا
هنا أ ْاااااا  ت و  القْاااااية والظروف حولها وما أنتجتسه 

ارة "إقتالع ذلاااك من ملااااااااااااااااااعر ومحااااذيري وأعود إلى ةبااا
النظاام والتحرظ على رأسااااااااااااااااه بعاد إعتقاالاه في مكاا   من" 
أوردها وز ر الدفاع بإساااااااااام اللجنة األمنية العليا عو  بن 

 عوفا
كا  ال بد من فتسح  ااااااارحات قاموساااااااية لترساااااااير  لمة 
"إقتالع"ا فماااا هو ساااااااااااااااااائاااد إ   لماااة قلع تقاااا  عناااد خلسع 

لهي وأحيانا    كو  إستعمالها أضرا  أو باب ضاع مرتاح ِقرس
شعبيا  مثل القو  إ  فالنا  خلع فالنا  بلكمة على وجهها ثم 
 ريدنا القامو  أ  للكلمة أكثر من ترساااااااااااير إحداها بمعنى 
إزالة القائد عن رتبتها وهذا ما قصااااااادي البيا  الذي قْاااااااى 
بنقل مكانة البلااااير من  رسااااي الرئاسااااة إلى الجلو  على 

ض ساااااااااااائر معاني كرساااااااااااي عاد ة في "منز   من"ا أما بع
كلماااة الخلع فهي "خلع الرجااال زوجتاااه" و "خلعااات الزوجاااة 

زوجها"ا  ما أ  لرظة "الخالع" الملاااااااااااااااتقة من خلع تعني 
وقاموساايا   شاابه خبل  صااير اإلنسااا ي وتعني  لمة الخليع 
لعاااااء  المعزو  من مقااااامااااها أمااااا الخولع فااااإنهااااا  وجمع خا

فإنه  وقاموسااااااااااااااايا   تعني األحمقا وأما المخل ع من الرجا 
ع  وقاموسااااااااايا   الْاااااااااعيس الرخوا  ما أ  معنى الخليع جمس
لعاء تعني وقاموسااااااااااااااايا   الخبياا وللكلمة معنى إ جابي  خا
إنما وقاموساااااايا   تتعلق باللااااااجر وليس بالبلاااااار وهي أخلع 
اللجر بمعنى أنبت ورقا  جديدا ا وهذا  اجيز القو  حو  ما 
ن تعبير  ساااااااااااااااس كااااا  ياااادور في خاااااصر بن عوف  بااااادرة حا

و ااايس تجاي رفيقه البلااايرا واألرجح أ  بلغاء ضااااديين وت
ساااااااايبو هيين في الحراو اللااااااااعبي رأوا الخلع من جانر بن 

إلى أ   انت "النقلة  فثابروا و اااااااااااااابرواعوف بهذا المعنى 
 البرهانية" التي لم تكتمل فصوال ا
اإلجتثاااااث عراقيااااا  والتوأميسن و بقى القو  إ  الكلمتيسن 

ا  في حا   ثرة الحاالت الموجبة والخلع سااودانيا   مرشااحت
وإ اااادار البيانات في شااااأنهما إلى إسااااتمرار تداولهماا فري 
العراق لم  احسااااااااااااااام أمر الخلاااااااااااااااياة من عودة "البعاا" إلى 
الساحة السياسية في رداء أو  خرا وفي السودا  لم تاحسم 

العسااااااااااااكر ة  -األمور وبالذات ما يتعلق باللااااااااااااراكة المدنية
ار وهات إخوانية تستوجر التنبه فْال  عن الخلية من سين

لهااااا وهكاااذا فحتى إشاااااااااااااااعاااار  خر قااد ينتهي األمر تااداوال  
واحدة "الديراساااااااااااااينية"  ما "الد مقراصية" و "البيروقراصية" و لكلمتيس "اإلجتثاااااث" و"الخلع" إلى إناااادماااااجهمااااا في  لمااااة 
"الاااااد كتااااااتور اااااة"اا وهي  لماااااات أجنبياااااة أساااااااااااااااتاعربااااات أو 

مام "الديراساااااينية"  و  التحديد أساااااتالااااارقتا والباب مرتوح أ
القاموسااااي األجنبي الذي في مقالتي هذي أسااااتند إليه لكلمة 
"إجتثاث" العراقية النلااااأة واإلبتكار و لمة "خلسع" السااااودانية 

 Deraciner والرعاااال tnDeracinemeالولياااادة النلااااااااااااااااااأة هو 

مع إختالف  Deracinateوبالررنساااااااااااااااية  و ذلك باإلنكليز ة 
 اللرظا

 الغوص في الملهد السوداني ببية إبحارا ااا ولهذا
 2019أبريل )نيسان(  23 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 اليقين في زمن بلوغ القلوب الحناجر

إعتاادتا لمجرد أ  تباادأ األ ااام اللاااااااااااااااعبااانيااة تحْاااااااااااااااير 
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ِرفيااة لللاااااااااااااااهر الرْاااااااااااااااياال  الوجبااات الركر ااة اإل مااانيااة المعس
قصا ات رمْا ي وبحيا تكو  هذي الوجبات من  اتر و 

مؤجلاااة قراءتهاااا جااااهزة عنااادماااا يهااال هاااذا اللاااااااااااااااهر وتبااادأ 
المصااااااااابيح تز ِ ن المساااااااااجد وتصاااااااادح الملذ  و غمر الررح 
محيا الصاااااااااااااااغار الذين  حملو  الروانيس و نتلااااااااااااااار عبسق 
البخور والع وري وتبدأ روائح إعداد الحلو ات الرمْااااااااانية 
والعصاااااااااااااائر والملاااااااااااااروبات على أنواعها من الجالب إلى 

 إلى التمر الهندياالعرقسو  
ته على مد   وهذا تقليد راساا  الجذور في مصاار عا لااس
رمْااااااانات عقديسن من زمن عملي الصااااااحافي بين بيروت 
والقاهرةي وهو مبهج ل الما  نت مثل ماليين أنتظر بصبر 
الملااااااتاق أ امه التي تتميز عن سااااااائر أ ام أشااااااهر الساااااانة 

  وبالذات الليالي الرمْااااااااانية في حي الحسااااااااين وفي ظال
األزهر اللاااااار س وذلك أل  رمْااااااا  المبارو شااااااهر حافل 
بكل الدرو  أوجَزها الرساااااااااااو  بعبارة لها  ااااااااااارة المعادلة 
وهي "الصاااااابر نصااااااد اإل ما  والصااااااوم نصااااااد الصاااااابر" 
ومعها قوله "للصااااااااااائم فرحتا   ررحهماا إذا أف ر فِرح وإذا 
لقي ربااه فِرح بصاااااااااااااااومااه"اا إلى جاااناار حرولااه بكاال أنواع 

اللااااهر الذي  حلو فيه التأمل ومساااااءلة  األصايرا  ما أنه
ٍل  النرس عماااااا فعلااااات فيعتاااااذر المرء من حاااااالاااااه على فعااااس
مبغو  أو  ير مساااتحر  ااادر منه أو حتى عن إسااااءة 
د و ذلك اإلعتذار عن فلتة  ألحقها بغيري ولو عن  ير قصاااس
لسااااااا  أو لتكاساااااال في تأد ة واجر إنساااااااني وعمل الخيرا 

مست فليصاااااام وِمن هنا قو  اإلمام جعرر الصااااااادق ا"إذا  ااااااا
 سمعَك وبصرو ولسانك"ا

و ما المألوف صوا  الثالثين نهارا   ااااااااااااوما ي أعود إلى 
الساااااااااالد الصااااااااااالح فعال  وقوال  وناصااااااااااحا  مع وقرات تعبد ة 
 وفية أمام مسيرة خاتم األنبياء و حبه وناصحه وتعاماله 
مع الخري وأماااام  اااااااااااااااروة القوم الاااذين عااااهااادوا وثاااابروا 

تملت إشراقة شمس الدعوة التي  مدت و بروا إلى أ  إك
و توا اااااااال  اااااااامودها أمام جاهليات مسااااااااتجدة تحاو  بما 
تقترفه  من إساااااااااااااااءات أقرب إلى الذنوب تصااااااااااااااو ر الدين 

 الحنيس على  ير جوهري الكثير النقاءا
ل رمْااااا  العام  للهجرة الذي يهل علينا  1440من أجس

تألقة م  سااارت الكاتبة الم 2009مايو/ أ ار  6يوم الثالثاء 
سااناء البيسااي لجمهور المحروسااة مصاار  ما ألبناء األمةي 
ومنهم الكثيرو  الذين  قرأو  بلغد إصالالتها السبتية في 
ساام وجبة فكر ة دينية وجدانية تتمثل في  تاب  "األهرام"ي أدس
و"عالم اليقين"ا دار نهْااااة مصاااار للنلاااار ا ولقد بدت في 

ر الحاضاانة كتابها هذا و أنما تر د من فصااوله اإلثني علاا
 ااارحة إضاااافة الجديد وبكل التيساااير في السااارد مما  653

لم  سااااااااعد العمر اللااااااااي  محمد متولي اللااااااااعراوي و ذلك 
ر لنسااااالم  اللاااايو  الساااابعة الحاضاااار ن في الملااااهد الميساااا 
محمود شاااااالتوت ومصاااااا رى المرا ي ومحمد الغزالي وعبد 
الحليم محمود ومصااااااااااااااا رى عباااد الرازق وأحماااد حسااااااااااااااان 

اللي  الد تور أحمد ال يِ راا إلى جانر  الباقوريي و ذلك
قامات فكر ة أمثا  صه حسااااااين والد تورة بنت اللاااااااصىءي 
ساااااهموا خال  ساااانوات ساااابقت الرحيل في إ ناء اإلضاااااءة 
على السيرة النبو ة وعلى الذين خاضوا الغمار مع الرسو  

 ثم بعد إنتقاله إلى رحاب رب العالميني بمؤلراتا
 انت مؤلراتها و تاباتها في بعد بنت اللااااااااصىء التي  

دهااا  "األهرام" من جملااة زادنااا الثقااافي نحن الااذين واكبسنااا رفااس
المكتبة العربية بكتابات صالما أنارت معالم ال ر قي  أتي 
كتاب ساااااااناء البيساااااااي "عالم اليقين" في وقت تعيش بعض 
د ار األمتيسن العربية واإلساااااااااااااااالمية ظاهرة تتلخص في أ  

أنواع الهموم بلغت الحناجر لد  بعض القلوب المثقلة بكل 
أاولي القوم وبالذات في لبنا  والساااااااااااااااودا  والجزائر واليمن 
وفلس ين والعراق وليبياي والمسلسل ال يبدو على موعد مع 
التوقد  و  أكثر اااة الناااا  في هاااذي الااادو  التي هي بين 
ل  أ نى بالد العالم العربي تاكابد شااااااااااااظد العيشي ومن أجس

بما فيها من مر اللااااااكو  الحناجر التي  ذلك بلغت القلوب
عندما ثابرت و اااااااامدت وترفعت عن اإليذاء فإ  الحناجر 
أصلقت  اااااااااااااارخات  القذائد وأحيانا   الرعود بعد البروقي 
وبالكثير من التأدب والوجعا وعلى ما هو حا ااااااااااااااال في 
الملااهد سااتتوا اال الصاارخة تلو الصاارخات إلى أ  يتحقق 

 نايالها القليل من الكثير الذي تتم
أضاااافت ساااناء البيساااي إلى ما  نا إخترناي من أمثوالت 
في ةبقر اااات محمود ةباااا  العقااااد عن رموز السااااااااااااااالد 
الصاااالحي ذلك أنها قرأت وساااألت وأفاضااات في اإلساااترساااار 
وباااالكثير من الرقاااة في تعاااامااال القلم مع الحااادث وباااالكثير 
أ ْااااااااااااااااا  من تقر اار المجهو  من المعلومي ودائمااا  في مااا 

ت سااااقد الثابت والمؤ دي أو ما إختصاااارتسه فعلت  انت تح
بمرردة "اليقين"ا  ما أنها رص بت من جراف ما هو معروف 
عن الكتر التراثية من جراف السردي وذلك بالسالسة التي 
يتسم بها أسلوبها في معالجة قْا ا ورموز دينية  استوَجر 
التهياااار وترااااادي المحاااااذير عنااااد تناااااو  تااااار خهااااا ودورهاااا 

هاي وبذلك جعلتسنا أمام إساااااااتحداث تار   وترساااااااير مقا اااااااد
جليل مْااااااااى بإضاااااااااءة عليه محسااااااااوبة بالكثير من التنبه 
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اإل مانيا وفي تقديري أ   اتبتنا المرموقة أساااااااااااسااااااااااات في 
كتاااابهاااا هاااذا "عاااالم اليقين" لنهج جااادياااد في تنااااو  التراث 

ساااانة و ااااوال   1440اإلسااااالمي التليد بدءا  من الدعوة قبل 
من التيا فال تعقيااد في التناااو  إلى مااا هو ممتااد من الز 

وال أحكاااام دنيو اااة م لقاااة على وقاااائع دينياااة وال ترسااااااااااااااايرا  
شاخصااني الهو ي  ما ال بدعة فتاو  تأخذ من وهج دعوة 
وتراث رموزهااااا من النبي وص  إلى الااااذين واكبوي وأكملوا 

 الرسالة ِمن بعديا
ولهذا التحديا من جانر سناء البيسي في الكتابة عن 

ضاااااءة مع النبي الكر مي ما  ريد الجيل الحائر من بدا ة اإل
أبناء األمة العربية الذين  رتقدو  إلى َمن  كتر عن الدين 
الحنيس دعوة و اااااحابة وخلراء وأئمة ورواد فكر إساااااالمي 
مئنو  و نأو  عن  مسااااااتنير ني بما  جعلهم  سااااااتوعبو  و  س
ظواهر مساااايئة مثل "الداعلااااية" بعْااااها مسااااتتر وبعْااااها 

الصورة التي أمعن الواقعو  في شراو توجهاتها بالصوت و 
وأفكارها و "فتاواها" تلااااااو ها  في عقو  بعض العباد ودمارا  
جاعة في إقتحام  في  ثير من البالدا و انت  اتبتانا شاااااااااااااااا
المساااائل الدينية لكنها أجادت في اإلختيار  ما في التناو  
ودائما  تحت ساااااااااااااااقد اليقين من مبتد   تابها إلى منتهاي 

لذي إستلهمت لركرته ومحتواي قو  الرسو  "إ  هللا بقس ه ا
 وعدله جعل الروح والررح في الرضى واليقين"ا

مع التمني بلاااااااااهر  اااااااااوم في األمة تكو  الحا  على 
 ير ما نعيلااااااااااااااه من إنحبا  للررح واإلسااااااااااااااتقرار وتغيير 
لليقيني وبسااااااابر ذلك يتراكم الكمد في القلوب و اااااااوال  إلى 

تتعثر مرااااعيلهاااا أحيااااناااا ااا وتثمر  إن الق الحنااااجر التي
 إنقالبات تؤسس مع األسد إلنقالباتا وهللا المعينا

 2019( أيار) مايو 9 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 قمم الملك سلمان إلستدراك عظائم األمور
الحرب أولها  الما بهذي العبارة أوجز األقدمو  التحديد 

نقوص التبصاااااار للصااااااراعات التي تبدأ  الما  في معظمه م
بمْاااامو  مررداته وتنتهي إقتتاال  وحروبا   ااااغر  تؤسااااس 

 لحروب  بر ا
ومنذ بْااااااااعة أشااااااااهر نعيش جوالت متبادلة من الكالم 
األشااااااااااااااابه بالقذائد بين رئيس الوال ات المتحدة الذي بات 

قاموسااه حافال  بتعليقات ذات مدلو  تحذيري وبعض رموز 
م في إيرا ا وحيااااا أ  الحر  الثوري  كس هو ال ر اااادة  الحا

ع حد لنقالق الناشاااااااااا  عنها أرساااااااااال  ل وضااااااااااس التي من أجس
الرئيس ترمر درة السااااااالح البحري األمير ي األكثر شااااااأنا  
إلى المياي العربية عساااااااااااااااى ولعل  قرأ أهل النظام اإليراني 
معنى هذا اإلرسااااا  ومقا ااااديي فإ  جنرا  الحر  حسااااين 

ب مهددا  على الحاملة األمير ية "ابرا  هام ساااااااااااااالمي  اااااااااااااو 
لنكولن" وما عليها من  وار   وصائرات  كري القليل منها 
ل الحر  ومراكز  في حاااا  باااات القو  الترمبي فعال  لجعاااس

 أاخر  في الجمهور ة اإلسالمية عصرا  شبه مأكو ا
هااذي اإلساااااااااااااااتهااانااة من جاااناار جنراالت الحر  الثوري 
بااااالقاااادرات الحربيااااة األمير يااااة هي رد فعاااال على العقاااااب 

أنزلااه الرئيس ترماار على الحر  الثوري اللااااااااااااااااديااد الااذي 
وتحميلااه وزر اإليااذاءات للكثير من الحكومااات في من قااة 
اللاارق األوساان وبعض دو  العالما لكن اإلفراط بالثقة في 
النرس و اااااال إلى درجة قو   بير الجنراالت ما معناي إنه 
بصوار   الحر  المت ورة سيالحق أشد األذ  بالتين بحرا  

إليراني وإلى درجة أ  أمير ا ترمر إلخْااااااااااااااع اللاااااااااااااأ  ا
سااااتتساااااقن  ما سااااقوط ناصحة سااااحاب المر ز التجاري في 
نيو وروي و ااأنااه بااذلااك يلمح إلى أ  حر  الثورة اإليرانيااة 

سااااااااااابتمبرا و أننا  11هم من خ  وا ودربوا ومولوا عملية 
بهااذا الرورا  الثوري هو نوع من مخاااصبااة الرأي العااام في 

باااإلحباااط في أعلى درجاااتااه من إيرا  بااأماال أال   صاااااااااااااااااب 
التي من جانر الوجود البحري الحربي األمير ي في مياي 
المن قااةا وفي حااا  حاادوث اإلحباااط فااإ  ثقااة اللاااااااااااااااعاار 

 ببيادته تصبح رخوةا
القو  بااأ  حرب الخليج الثااالثااة واردة الحاادوث يتجاااوز 
تصاااااار حا  إثر تصاااااار ح مسااااااألة اإلحتما  وخصااااااو ااااااا  أ  

زايد وتتنوع وباتت عربية فال تقتصاااااار اإلجراءات الوقائية تت
 16على الكو اات التي حااذ ر رئيس برلمااانهااا يوم الخميس 

من حااادوث الحرب في حاااا  أ  أهااال الحاكسم  2019ماااايو 
في إيرا  لم  قرأوا جيدا  مْااااااااااااااامين ةبارات ونوا ا أمير ية 
ومساااااااااااااااتمرو  في إدراه ما إتخذتسه إدارة الرئيس ترمر من 

لنرسااااااااااااااايااةا وهم في قراءتهم هااذي إجراءات في بنااد الحرب ا
ام حساااين الذي قرأ المواقد بما يراي  كانوا مثل الرئيس  اااد 
و رتاح إليه وليس بما هو واقع الحا  فكا  الذي أ اااااااااااب 
العراق الدولة واللااعرا  ما أ  إعتبار حرب الخليج الثالثة 
واردة إذا  ا  لن يتقدم من ق أهل الحكمة والحنكة داخل 

م قلااااااااة في أي حااااااااا ي على من ق النظااااااااام الثوريي وه
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الحرساااايين الذين إعتبروا في إحد  إسااااتهاناتهم ال اووسااااية 
أ  حاملة ال ائرات األمير ية الرابْااااة والمتربعة إلى حين 
ساااااااااتتحو  بمن فيها إلى لحوم برعل  اااااااااوار خهما وإعتماد 
الحكمة والحنكة والِحلم والتلااااااااااااور واجر على المساااااااااااؤو  

ة الساااال ة واللااااأ  وذلك على اإليراني بدءا  بمن هم في قم
"الجمهور ة اإلساااااالمية"ا وهذا  بأساااااا  أنهم  ااااان روا إيرا  

التصااااااااااااااانيس يوجار األخاذ بماا في الكتااب من   اات وبماا 
 قوله الرساااااااو  والصاااااااحابة من خير الكالما أليسااااااات ال ة 
عا إلى ساااااابيل ربك بالحكمة والموعظة الحساااااانة وجاِدلهم  "إدس

ل التبصاار والترهم بالتي هي أحساان" هي خير تنبيه م ن أجس
والتخلي عن هاااااااذا المن ق اإلساااااااااااااااتعالئيا وأليس أقوا  
الرساااااااو وص  وبالذات "الحكمة ضاااااااالة المؤمن فكل  لمة 
ك عن قبيح فهي حكمااة  ك أو نهتااس ك ودعتااس ك وزجَرتااس وعَظتااس
م" خير عالهي ومعها الكثير من أقوا  األخيار ومنهم  كس وحا

سااااااااااام باتر قو  اإلمام علي "الِحلسم   اء ساااااااااااتر وال عقل حا
ك وقاااتاال هواو بعقلااك" وقو  جعرر  لاقااك بِحلسمااِ تار خا فااإساااااااااااااااس

 الصادق "أحلماكم عند الغْر أقرباكم إلى هللا"ا
ل أ  تساااااااتبيم األمور  لقد ضااااااااعت فرص  ثيرة من أجس
بااالحوار الااذي صااالمااا أرادتااه ودعاات إليااه المملكااة العربيااة 

م اإليراني النظر ف كس ي الساااااااااااااااعود ااة وبحيااا  عيااد أهاال الحا
ملاروع التدخل في شاؤو  الخر ن وإساتبدا  هذا الملاروع 
بلخر تنموي المقا اااااااااااااد وعالقات جوار مساااااااااااااتقرة وتعاو  
لمصااااااااااالحة اللاااااااااااعبيسن واألمتيسنا وهم لو فعلوا ذلك أي بما 
معناي وضعوا برسم التنريذ برامج لتوظيس الثروة في خ ن 
ت و ر تجعاااال إيرا  خال  ربع قر  دولااااة مت ورة قر بااااة 

ن البراز ل أو  ور ا الجنوبية بد  اإلنلااااااااااغا  في اللاااااااااابه م
الملاااااار ع الحربية والتر يز على  ااااانسع الصاااااوار   و ذلك 
اإل اااارار على إنتاه قنبلة نوو ةي لما  انت سااااتجد نرسااااها 
عرضااااااااااااااة للتهديدات وللعزلة ولكانت باتت مع الوقت دولة 
مثااال اليااااباااا  ماااا دام هناااالاااك وفرة في الكرااااءات العلمياااةي 

صياااف اإليرانيااة المنتلااااااااااااااارة في  ثير من دو  ولكاااناات األ
العالم بدأت هجرة معاكساااة من اللاااتات إلى أر  الوصنا 
لاااذا فمن ال بيعي نتيجاااة إ راق النرس في أحالم العظماااة 
امي في  و وابيس الثأر من المساندة الخليجية للعراق الصد 
م الثوري النهج التنمويي أو إنااااه  كس الحرب أ  ال ينهج الحا

إلى ماااا بعاااد إكتماااا  النهج الحربي تصااااااااااااااانيعاااا  أرجاااأ ذلاااك 
للسااااااالح والصااااااوار   وإمتالو النوويا وهكذا أ اااااابح ليس 
بين يد ه سااااااااو  ورقة السااااااااالح يلوح بها من دو  أ   أخذ 
في اإلعتبار أ  هذا الساااااالح ملله الخسااااارا  أمام الساااااالح 

األكثر ت ورا ي وربما قد ينتهي مصير الترسانة الصاروخية 
صااااااااااير الترسااااااااااانة العراقية التي وجد العراق اإليرانية  ما م

امي نرسااااااااه يدمرها مكرها  تنريذا  إلمالءات أممية   –الصااااااااد 
أمير يااااةا ومااااا نر ااااد قولااااه هو أ  األخااااذ بااااالتنميااااة نهجااااا  
وملروعات وفق خ ن خمسية وعلر ة  ا  سيردع صوعا  
إيرا  عن التحرل بهااااذي الاااادولااااة الجااااارة أو تلااااك البعياااادة 

ألبعد وإحال  سااياسااة الود محل الجنوح و ااوال  إلى الدو  ا
 نحو أحالم الهيمنةا

قد  كو  أولو األمر في إيرا  يرو  أ  ما ساااااااااااااااينتهي 
إليااه الحااا  مع اإلدارة األمير يااة سااااااااااااااايكو  على نحو مااا 
 حدث بين الرئيس ترمر والزةيم األوحد لكور ا اللااااااااااامالية 
أي مجرد تهديدات وإنذارات ال تلبا أ  تتحو  إلى ز ارات 

بلد ثالاي خصاااو اااا  أ  أوجه اللااابه للوضاااع متقاربةي  في
لام النووي أخذ فر ة بالكامل على  حيا شأ  السالح والحا
حساااااااااااب اللااااااااااأ  التنمويا لكن مثل هذا األمر ليس دقيقا  
تماما  ذلك أ  مصاااااالح أمير ا في المن قة العربية وجوارها 
لم تعاااد تتحمااال التحرل اإليراني الاااذي و ااااااااااااااااال إلى حاااد 

لى نحو ما حصل للعملية التخر بية للسرن األربع اإليذاء ع
وما  2019مايو  12التجار ة في ميناء الرجيرة يوم األحد 

 حصااااااااااال من إيذاء متعمد للمملكة العربية الساااااااااااعود ة من 
الجانر اإليراني بيد حوثيةا وعندما  عتمد الملك ساااااااااااااالما  

اإليرانية المتباَدلةي  –وسااااااان ضاااااااجيج التحذيرات األمير ية 
التلااااااور الخليجي والعربي واإلساااااالمي وذلك بقمم  ااااايغة 

تنعقد في مكة المكرمة وللمرة األولى  حدث ذلك في تار   
األمتيسن في وقت واحد وفي   ْع دو المن قةي فإنه بذلك 

رحاب المدينة المقدسة أمام مسؤولية تار خية تت لر موقرا  
 ساااااااااااااااتاادرو عظااائم األمور و غلاار فيااه التكاااتد على تنوع 

ااا وبااااااذلااااااك ال  عود الرهااااااا  اإليراني على بعض الرا  
العربي اإلسااالمي مكساابا   -الخليجي -الثغرات في الموقد

 إليرا ا
ومع إختالف الظروف والااادواعي فاااإ  المرء  اااأمااال أ  
تكو  القمم الثالث أكثر تماساااااااااااكا  من تجربة القمة العربية 
التي إنعقادت في مقر األماناة العاامة للجاامعاة العربياة في 

بدعوة عاجلة  1990أ ساااا س/  ب  10و 9اهرة يوميس الق
 من الرئيس حسني مباروا

ونقو  ذلك على أساااااا  أنه بالنسااااابة إلى القمة العربية 
بعد القمة الخليجية التلااااااور ة هنالك أوضااااااع  ثيرة تبدلت 
وبحيا أ  دو  الْد واإلمتناع عن التصو ت على البيا  

الملك فهد بن عبد  الختامي والقرارات التي أرادها الراحال 
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العز ز وأمير الكو ت اللاااي  جابر األحمد من قمة حساااني 
سااااااانةا وهذي الدو  هي اليمن  29مباروي باتت  يرها قبل 

التي تحر ظ رئيساااااها علي عبدهللا  اااااالح فيما ال  رئيساااااها 
عبااد ربااه منصاااااااااااااااور هااادي الااذي تخو  المملكااة حراكااا  

ل إسااااااااتعادة اليمن إساااااااا تقرارها سااااااااياساااااااايا  وعسااااااااكر ا  من أجس
الماصااااااااااااااااااااَدر من الحوثيين الماااادعومين من إيرا ا وليس 
الساااااااااودا  ودولة فلسااااااااا ين ومور تانيا في وارد التحرظ  ما 
في تلااك القمااة  و  هاذي الادو  بااتات مع ماا تراي المملكااةا 
كمااااا أ  تونس التي تغيباااات عن تلااااك القمااااة هي األاخر  
تؤازر الموقد الساااااااااااااااعوديا وحتى ليبيا التي عارضااااااااااااااات 

باتت هي أ ْااااا  منسااااجمة مع الموقد السااااعوديا ماضاااايا  
و بقى العراق الذي عار  ب بيعة الحا  سااااااابقا  وقد يتخذ 
ر م تعقيااادات موقراااه وقراااة وسااااااااااااااا ياااة أقرب إلى الموقد 
الوقائيا و بقى ال رفا  الممتنعا  عن التصاااااااو ت زمنذاو 
وهمااااااا األرد  والجزائر وباااااااتااااااا أكثر إقترابااااااا  ووقوفااااااا  مع 

صرسحها را ة جديدة للموضوع اإليرانيا السعود ة في حا  
لعل عاما  وق ر تحذوا  حذو الدو  األاخر  في اإلنسجام 
مع وقرة يتم إتخاذها حصاايلة القمم الثالث فإما تأييد خيار 
ترمر وإما إقناع إيرا  بأ  إسااااالميتها توِجر عليها إعتبار 
القمم الثالث فر ة إلستعجا  النظر في علر ن سنة من 

اره المن ق وأ اااااااو  الجيرةي وبذلك تدرأ مخاصر التغر د خ
تصاايبها ولن  كو  في إساات اعة الدو  العربية واإلسااالمية 
منسع إسااااتهدافها بْااااربة يت لع الرئيس ترمر أ  تكو   ما 
سااااابقا  ضااااربة بول األب ثم ضااااربة بول اإلبن للعراقااا 
إنما برضاااى دو  المن قةا وبالتالي  كو  تصااانيس ضاااربة 

ل دفسع مخاصر تستهدف الجميع وليست ترمر بأنها من  أجس
على إيرا ااا التي تر   الاادولااة العظمىمجرد إعتااداء من 

 نرسها أنها أعظما َهد  هللا والة األمر فيها وأعا  شعبهاا

 2019مايو )أيار(  42 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 لبنانية للعلة اإليرانية –وصفة عراقية 
عبدالعز ز وهو يتأمل في كاااااااأنما رأ  الملك سلما  بن 

أحوا  األمتيسن و يس أ  إيرا   ادت دولاة إقالق لجيرانهاا 
وللدو  العربية فْااااااااااال  عن حْااااااااااور مقلق لها في بعض 
المجتمعااااات الاااادوليااااةي أنااااه من الواجاااار عاااادم إبقاااااء دو  

األمتيسن العربية واإلسااااالمية في منأ  عن دور تؤد انه فال 
كالمية تت اير مجرد تبقى األزمة التي بدأت شاااااااااااااااراراتها ال

خالف حو  النووي وبعض المتررعااااات بين إدارة الرئيس 
ترمر والنظام الثوري  ير المنْاااااااااااااابني ثم يدخل المظهر 
العسااكري على ساااحة الخالف الكالمي و تم إظهار بعض 
األنياب من جانر الرئيس ترمر وبعض مساااااااااااااااتلاااااااااااااااار ه 

لجار العسااكر يني ِعلسما  بأ  اإليذاء اإليراني أ اااب األ  وا
 العربي أكثر مما أ اب  بيرة دو  العالما

ل ذلك وبحياا ال تكو  الحااالت ال اارئة لعادم  من أجس
و الجانبيسن  إسااااااااااااااتقرار بعض الدو  في األمتيسن سااااااااااااااببا  لترس
األمير ي واإليراني يوا اااااااال  المبارزة الكالميةي فيما دو  
األمتيسن تقد موقد المترره فال توضااح األذ  الالحق بها 

دد م ااالبهاااي  مااا ال ت رح مبااادرات  ريلااة بااإصراااء وال تحاا
حرائق  مكن أ  ينعكس أذ  لهيبهااااااا على االساااااااااااااااتقرار 
والتنميااة التي تلاااااااااااااااق صر قهااا نحو نقاااط اإلنجااازااا إننااا 
نرتر  أ  الملك سلما  بن عبدالعز ز رسم خارصة صر ق 
تحداث للمرة األاولى بهذي الرحابة  فيدعو إلى إنعقاد ثالث 

ثالثة أ ام وفي مكا  واحد له قدساااااااايته  مال   قمم في خال 
من ذلك توضاااايح أمر أساااااسااااي وهو أ  الهم الخليجي من 
الهم العربيي وأ   ال الهميسن من الهم اإلسااااااااااالميا وز ادة 
في التوضاااايح فإ  المملكة العربية السااااعود ة عندما تلااااكو 
من هااااااذا الجنوح اإليراني الااااااذي تجاااااااوز  اااااال األعراف 

أ  تكو  المواجهة  ير مقتصااااااااااارة  واأل اااااااااااو ي فإنما تر  
على أي صرف دولي وأ  األمتيسن العربياااة واإلساااااااااااااااالمياااة 
اللتين عليهما  قع الْاااارر األفدح من الدولة التي ال يردع 
ت لعاتها نصاااااااااااااااح أو مبادرات أخو ةي م البتا  بأ  تكونا 
ع حد للجنوح الذي  حاضااارتيسن في الملاااهد الذي يبغي وضاااس

 تلعبت حاالت األذ  منها
مة الخليجية إسااااااتثنائية وإ   ا  التلاااااااور بين القادة الق

ورموز الديبلوماسااااااااااااااية ال ينق ع بين إنعقاد وإنعقادا والقمة 
رناااا من حياااا موجباااات  العربياااة الراهناااة هاااذي باااالاااذات تاااذ ِ 
اإلنعقاد اإلساااااااااااااااتثنائي وظروفه بذلك اإلنعقاد األو  للقمة 

 العربية بعد إنق اع دام ثماني سنواتا
يناااير/  ااانو  الثاااني عااام  17إلى  13كااا  ذلااك من 

ا فقااد رأ  الرئيس جمااا  عبااد النااا ااااااااااااااار أ  وقرااة 1964
عربية موحدة الم الر فْاااااااااااااااال  عن إزالة اللاااااااااااااااوائر في 
العالقاااتي بااات ال بااد منهااا وأنااه من  ير المن قي أ  ال 
يلتقي العرب في قماااااة تنهي الخالفاااااات وتوِقد الحمالت 

ال  أ  ال يتجااوز القاادة اإلعالمياة المتبااَدلاةا  ماا ليس مقبو 
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ظروفا  خالفية أو حاالت مصااااااااااااااير ة تعيلااااااااااااااها األمةي وال 
يلتقو  في مؤتمر توضاااااااااااع فيه التناقْاااااااااااات جانبا  و لتقي 
الجمع على  لمة ساااااااااواء في شاااااااااأ  أمور تهدد األوا ااااااااار 
والمصائرا و ا  الدافع إلى عبد النا ر لتوجيه دعوة إلى 

د قمااة  ل عقااس وفي رحاااب مقر إخوانااه القااادة العرب من أجااس
األمانة العامة للجامعة العربية أنه عندما ألم ت بمصااااااااااااااار 
نااااائبااااة العاااادوا  الثالثي باااادأ يت لع إلى وقرااااة عربيااااة من 
الحكومات ومن اللاااااااااااعوبا و ا  ثالثة أشاااااااااااقاء من أبناء 
الملك عبد العز ز هم األمراء ساااالما  وساااال ا  وتر ي من 

للااااااااااااااابا  أوائل المبادر ن إلى تجنيد أنرساااااااااااااااهم إلى جانر ا
المصاااااااااااار ين والسااااااااااااودانيين في مقاومة العدوا ا وأما على 
 اااعيد الوقرة العربية فإ  لبنا  وفي شاااخص رئيساااه  ميل 
ه من دو  أ   ا َلر منه ذلك الدعوة إلى قمة  شاااااامعو  وج 
عربية إستثنائية يتدار  الملوو والراساء التسعة وزمنذاو  

 -انيالملااااااااااااااار و  فيها الموقد الناجم من العدوا  البر  
اإلسااااااااااارائيلي على مصااااااااااار عقابا  للرئيس عبد  -الررنساااااااااااي

النا ااار على تأميم قناة الساااو سا وإذا  انت تلك القمة لم 
توِقد المعتااادين عناااد حاااد إال  أنهاااا باااإنعقاااادهاااا بعاااد ثمااااني 

قمة انلاااااااص" "ساااااانوات من قمة المؤسااااااسااااااين التي تاعرف 
مايو/ أ ار  29و 28والتي إساااتْاااافها الملك فاروق يوميس 

ي ومن باب المصادفة بمثل اليوميسن اللذيسن حل فيها 6194
سااانة قادة دو  الخليج وإخوانهم قادة الدو  العربية  73بعد 

وقادة الدو  اإلسالمية ضيوفا  على الملك سلما  للملار ة 
في القمم التي دعااا إليهااا والغر  واحااد هو توحيااد الكلمااة 

 والتوافق على را ة تمثل الصد الواحدا
األسااد واإلسااتغراب أ  الدولة الجارة إيرا   ولعل شااديد

جااائرة على دو  القمم الثالثي مع أ  الرد المااأمو  منهااا 
اإلقتصاااااااد ة العقابية  -بعد الخ وات األمير ية السااااااياسااااااية

واإلجرائية العساااااكر ة المحتملةي  ا  إختراق هذي الخ وات 
برعل محمود تجاي دو  األمتيسن العربية واإلسااااااااااالميةي  أ  

لاااذي سااااااااااااااامعنااااي من تبر رات وتهاااديااادات وإقتراحاااات باااد  ا
وبالذات اإلساااااااااااااااتعداد لعقد معاهدات عدم إعتداء مع دو  
الجوار الخليجي العربييأ ااادرت بيانا   ساااتبق إنعقاد القمة 
اإلساااااااااااااااالمية وفيه من محاسااااااااااااااان الكالم و ااااااااااااااادق النوا ا 
واإلعتذار عن أي أذ  لحق بهذا الجار أو ذاوي والتأكيد 

سااالمية تحتاه إلى تْااافر قو  الجميعي على أ  األمة اإل
لكانت بذلك لقيت من الترحير اللااعبي والرساامي ما يبعا 
ال ماااأنيناااة  في النرو  و جعااال الحااال الحربي مساااااااااااااااااألاااة 

 مرفوضة من الجميعا

لكن الذي ساااااااااامعنايي أي معاهدة عدم إعتداءي  ا  من 
نوع اإلقتراحات التي  سااااااااتهين صارحها بعقو  السااااااااامعيني 

ذي المعاهدة تتم عادة بين صرفيسن ينا ااااااابا  ذلك أ  مثل ه
بعْااهما البعض العدوا  و مارسااا  في ساابيل ذلك أعماال  
عدوانيةا لكن  يس ساااااااااااااااتتم مثل هذي المعاهدة إذا  انت 
إيرا  ممث لة بحرسااها الثوري وأصيافها الحزبية والميليلااياو ة 
الموجودة في عااااادة بالد عربياااااة هي المعااااااد اااااة وأحيااااااناااااا  

مااا ال رف الخري ودو  الخليج بااالااذاتي هي المعتااد ااة في
 المعتد  عليهاا

و بقى أناااه مثلماااا أ  إنعقااااد القمم الثالث  اااا  خ وة 
إسااااااااااااتثنائيةي فإ  أجواءها الروحية واألخو ة  انت أ ْااااااااااااا  
إساااااااااااااااتثناائياةا وأماا الاذي إنتهات إلياه من را  وباالاذات ما 
ساااان الجوار بد  الت او   يتعلق بالتهدئة بد  المواجهة وبحا
وبالحرص على وحدة الصاااااااد بد  التررقةي فإنها تاحسااااااار 
للملك سااالما  وإختياري بالذات إنعقاد القمم الثالث وبالتتابع 
في رحاب مكة المكرمةا فري مثل هذي األجواء  سااتحْاار 
القادة المسلمو  من  تابهم وسيرة نبيهم وأحاديا الصحابة 

لنوا ا والرقهاء الذي  عتز بهم تراثهمي ما من شااااأنه  ااااراء ا
والتمساااااااك بالثوابتي وهذا أوجزي ملك القمم الثالث سااااااالما  
بن عبد العز ز بالتأكيد على مر ز ة القْاااااااية الرلسااااااا ينية 
بالنساااااابة ألمة المليار ونصااااااد المليار مساااااالم رافْااااااا  أمام 
الجمع اإلسالمي الملارو أي إجراءات من شأنها المسا  

موقد بالوضااااااع التار خي والقانوني للقد  اللاااااار سي وهو 
إلتد حوله القادة الملاااااااار و  الذين ثب توا في بيانهم رفسض 
وإدانة أي قرار  ير قانوني و ير مسااااااؤو   عترف بالقد  
عا اااامة إلساااارائيل داعين الدو  التي في المدينة المقدسااااة 
إلى التراجع عن هذي الخ وةا وهذا الموقد قد يربك بعض 

ل  مراكز القرار في إدارة الرئيس ترماااري إال  أناااه سااااااااااااااايقااااباااَ
بإحترام أكثر ة المجتمع الدولي الذين رأوا في القمم الثالث 

اإلسااااالمية التي  -ما  مكن إعتباري إسااااترتاءا  لنرادة العربية
 تْع حدا  لجموح إدارة ترمر وبعض القو  الكبر ا

من هنا بات واضااااااااحا  التقاصع في الرا  بالنساااااااابة إلى 
المية التي الموضااااوع الرلساااا ينيا وباتت را ة القمة اإلساااا

تتباد  التنا م مع القمة الخليجية والقمة العربية اإلستثنائية 
أشمل تحديدا  في موضوع التصدي لنرهاب وإلقناع النظام 
اإليراني بااأ  مواكبتااه لهااذا الجمع اإلساااااااااااااااالمي وفي مكااة 
المكرمة أكثر ساااالمة له وأكثر إحتراما  من ساااياساااة اإليذاء 

 التي ينتهجها في حق دو  الجوارا
في أي حا  ال تزا  هنالك فر اااة أمام الجارة اللااابيقة 
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إيرا  بأمل أ   قرأ نظامها األمور بغير قراءاته الساااااااااااااالرةا 
وإذا أجيز اإلفترا  فإ  تعديال  جذر ا  في نظرة هذا النظام 
إلى  ل من عمقه العراقي وعمقه اللبنانيي بمعنى أ  يبدأ 

انر الميليلياوي معهما تعامال الدولة مع الدولة وإعتبار الج
بمختلد تساااامياته  اااارحة من المصاااالحة صيهاي من شااااأنه 
أ   جعاال هاااتيسن الاادولتيسن مؤهلتيسن للبيااام باادور  جمع بين 
الترو ض والت مين و ااادفع باااالنظاااام اإليراني إلى أ   قرر 
التغر ااد مع الاادو  اإلساااااااااااااااالميااة ِعَو  إبراز األنياااب بين 

ودي تحرل و خر لننقْااااااااااااااااااا  على دو  من وراء حااااد
وحااادودهااااا فاااالااادولتااااا  على وفااااق بااااإلكراي إلى حين مع 
النظام اإليراني وفي الوقت نرساااااه حر صاااااتا  على العالقة 
المساااااااااااااااتاد ماة مع الساااااااااااااااعود اة وببياة دو  مجلس التعااو  
ن النية ال بد تلااااااااااجع مثل هذا  سااااااااااس الخليجي التي وبدافع حا

 الدورا
هاال  ااأخااذ النظااام الثوري في إيرا  بمثاال هااذي الخ وة 

ي تثمر و ااااااارة ربما تلاااااااري علة َتحرشاااااااه بدو  الجوار الت
و يرهاا ولماذا ال  أخذ بها ما دام مسااالما  وما دام الرساااو  
ل أ  ينتقاال إلى رحاااب رب   ااااااااااااااالِ ى هللا عليااه وسااااااااااااااال م قبااس
العالمين ترو في إرثه الكر م لبني أمتهي وبالذات لَمن هم 
ب بااااااع إخوانناااااا اإليرانيين من النصاااااااااااااااح ماااااا يهااااادي إلى 

مةا أليس قوله "َمن  ا  يؤمن باهلل واليوم الخر فال السااااال
لها  يؤذي جاري" و ااااااارة تلاااااااري من علة العلل التي من أجس

 وبسببها  انت القمم الثالث في رحاب مكة المكرمةا
 2019يونيو)حزيران(  4 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 ما قْبل مكة ... وبْعد المنامة
دا  منذ القمة األكثر تعيش األمتا  منذ سااااااااااااااانتيسن وتحدي
الدولي في الر ا   –أهمية في الملاااهد الساااياساااي العربي 

ي حااالااة من 2017مااايو/ أ ااار من العااام  21و 20يوميس 
إختبااار النوا ااا وترجمااة األقوا  إلى أفعااا  من جاااناار إدارة 
الرئيس ترمر الذي أتاحت له تلك القمة وضاااااااااااااااعا  مر حا  

و ظروفا  مقلقة داخل الوال ات المتحدة التي  انت تلاااااااااااااااك
على الصااااااعيد المجتمعي وحققت له إتراقيات سااااااخية على 
هامش تلك القمة وبرْااال إنعقادها في الر ا  إنرراجا  في 
أكثر من ق اع  ااااااااااااناعي عسااااااااااااكري ومدني في الوال ات 

المتحاادةا وحتى ذلااك اإلنعقاااد  ااا  لقاااء مثاال هااذا الجمع 
على درجة من اإلساااااااااااااااتحالة  ونه  حداث عادة في رحاب 

ورة الساااانو ة العاد ة للجمعية العامة لألمم المتحدةا لكن الد
المكااانااة التي للمملكااة ولخااادم الحرميسن اللااااااااااااااار ريسن الملااك 

 54سااالما  بن عبدالعز ز جعلت تلبية الدعوات من جانر 
دولة عربية وإفر بية وأسااااااااااايو ة أمرا  مساااااااااااتحبا  وتقاَصَر إلى 

ض الر اااا  قاااادة معظم هاااذي الااادو ي  ماااا أ  ممثلين لبع
القااادة حْااااااااااااااارواي ودخلاات هااذي القمااة تااار   القمم الرر اادة 
اإلنعقادا وأما ضااااااااايرها األمير ي الرئيس ترمر فإ  ق افه 
منها  ا  سااااااااااااااار عا  ووفيرا ا وتبي ن  م أنها حققت له داخل 
بالدي إلترافا  شاااااااااااااااعبيا  األمر الذي  عني أنه أرادها أو رأ  

أنها أجز  فيها منذ األشاااااااااااااااهر الثالثة األاولى من الترا  
 ورقة لمعر ة تجديد الرئاسة وال ة ثانيةا

بعااد تلااك القمااة باادأت األنظااار العربيااة واإلساااااااااااااااالميااة 
خص نحو الرئيس ترمر وتتجاوز في الوقت نرسااااااااااااه  تلااااااااااااس
تغر دات له  مزه فيها الكالم الذي  عكس التلو ح بأقساااااااااى 
القرارات بالكالم الذي  ساااااااااتغرب المرء ساااااااااماعه من رئيس 

نا  بين  بار دو  العالما و ا  ال بد من الدولة األقو  شاااااااااأ
إساااااااااااااااالميااة بعاادمااا باادأ التغر ااد يتحو  إلى  –وقرااة عربيااة 

قرارات  اااااااااااادمة وبالذات في ما  خص المحر مات العربية 
واإلساااااااااااااااالمياة ونعني باذلاك ماا يتعلق باالقاد  التي أهاداها 
خلسااااااااااة إلى إساااااااااارائيل التي تحتل أ ااااااااااال  وصن اللااااااااااعر 

نة وهي أ  العلااااااااااااارات من الرلسااااااااااااا يني وبذر عة  ير معلَ 
األراضاااااااي المقدساااااااية المملو ة للعرب الرلسااااااا ينيين بيعت 
إلسااااااارائيليين وبالتالي فإ  أحبية المدينة المقدساااااااة تصااااااابح 
تلقاااااائياااااا  للماااااالاااااك األكبر لألر ي ومن دو  األخاااااذ في 
اإلعتبار أ  القد  أ اااااااااااااااال  تحت االحتال  وأ  القرارات 

 الدولية تؤ د ذلكا
ئيس ترمر على إعتبار القد  ولم  قتصااااااار ساااااااخاء الر 

المساااااااايحية العا اااااااامة الدبلوماسااااااااية  –العربية اإلسااااااااالمية 
راماااات" على رئيس حكومتهاااا  إلسااااااااااااااارائيااال وإنماااا أمعن "مكس
بنيامين نتنياهو الغارق في ملرات الرساااد والذي  قترب من 
قو  القْاااااء العاد   لمة حاساااامة في شااااأ  أفعالها ولكي 

ن األسااااااالوب الذي  كسااااااار وال ة رئاساااااااية ثانية فإنه و  مس ضاااااااِ
م له  يلخصاااااااااااااه المثل اللاااااااااااااعبي "يتكارم من  يس  يري" قد 
الجوال  الساااااااوري المحتل على صبق "ساااااااند تمليك" ممهور 
بتوقيعاااها ولكي ال  قاااا  عن نتنيااااهو إناااه نااااكر للجماااائااال 
ن األسااااااااااالوب أ اي قرر إصالق إسااااااااااام  الترمبية فإنه وضااااااااااامس

ى الرئيس ترماار على مساااااااااااااااتوصنااة في الجوال ي وعقااد عل
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 األر  الجوالنية الساااور ة جلساااة لمجلس الوزراء إحتراال  
رامة" ترمرا  "مكس

ل "الهد ة الجوالنية" التي ساااااااااااااااتبقى وزرا  في تار    وقبس
أمير ااااا الحر ااااة والااااد مقراصيااااة وحقوق اإلنسااااااااااااااااااا  وتحر م 
التالعر باألوصا ي فإنه أو ل إلى سااااااااااريري لد  إساااااااااارائيل 

ر دساااااااااااااااامة فقا  هذا د ريد فر دما  أمر الترو ج لهد ة أكث
الد ريد لصااااااااااحيرة "نيو ورو تا مس"  الما  له  اااااااااارة جس 
النبض شااااكال  ومن دو  مراعاة مواقد وملاااااعر أ اااادقاء 
أمير ا وحلرائها ضااااااااااااااامنا ي وبالذات ةبارة "في ظل ظروف 
معي نة أعتقد أ  إسااااااااااااااارائيل تملك الحق في المحافظة على 

"ا جزء مني لكن على األ لر ليس  لي الْااااااااااااااارة الغربية
ولقد بدا هذا السااااارير إما يزايد على  اااااد قه الرئيس ترمر 
إلبهاه  اااااااااااااد قه الخر نتنياهو وإما أ  ساااااااااااااينار و هجمة 
"التكااارم" على إسااااااااااااااارائياال لم تكتماال إلى حين ينااام الرئيس 
ترمار قر ر العين باأ  الوال اة الثاانياة بااتات تحات المخادةا 
م الموضااااوع الرلساااا يني و ااااوال   هذا إلى أ  سااااينار و قْااااس

"الوعااد البلروري  لإلى إعال  "الوعااد الترمبي" إساااااااااااااااتكماااال  
البر  اني" والذي  حمل تساااااااااااااامية " اااااااااااااارقة القر " يت لر 
إصالق لكمة تلو لكمة وعلى إعتبار أ  البد  الرلسااااااااااا يني 
الذي تحم ل ثالثة أرباع القر  من إنتزاع حقه اللرعي قادر 

 ربما على التجاوب مع إ راءات مازالت في المجهو ا
إنتباي  ي ال نقو  نق ة نظام عربية  فإ  لرتةن هنا م

إسااااااااالمية برساااااااام الرئيس ترمر وإدارته التي باتت قر بة  –
من الخن األحمري  انت الجوهر الرئيساااااااااااااااي للقمم الثالث 
ها في مكة المكر مة بدءا   التي دعا الملك سااااااااالما  إلى عقدس
بالخليجية فالعربية واإلسالميةا ومن حيا المصادفة جر  

 2019اإلنعقاد في األسااااابوع األخير من شاااااهر مايو/ أ ار 
األمير ية جر   -اإلساااالمية –مثلما اإلنعقاد للقمة العربية 

 2017أ ْاااااا  في األسااااابوع األخير من اللاااااهر نرساااااه عام 
ه من قرارات  و اااأنماااا القماااة المثلثاااة في مكاااة وبماااا إتخاااذتاااس
نوةية خصااااو ااااا  بالنساااابة إلى عروبة القد  ورفْااااا  ألي 

على قرارات اللاااااااااارةية الدولية في هذا اللااااااااااأ  إنما  خروه
عاقدت لتذ ير الرئيس ترمر لعل الذ ر  تنرع فال يتناساااااى 
وعودا  و نقض عهودا  و زداد تسااااااااااااااااخيا  ومن ساااااااااااااااخاء  أو 
تكارما  من أكيا  الحق العربي على حليره الذي سااايتوار  
عاااجال  أم  جال ا ومن شااااااااااااااااأ  مؤتمر المنااامااة أواخر هااذا 

 كو  مناسبة تصحيح الكثير من األمور وتبرئة اللهر أ  
نوةية بكثير من ذنوب اإلهداءات السااخية من جانر إدارة 
صااالمااا أعجاار أولياااء األمور في األمتيسن  المااا  منهااا لكن 

 العجر العجاب أتى يبدد معاني الكالم ال يرا
وهنااا ونحن نتااابع األخااذ والرد والتردد في شااااااااااااااااأ  هااذا 

لمقاااصعتااهي  جوز القو  إنااه إذا المؤتمر وبعض الاادعوات 
إفتر  البعض ساااااااااااااااوء النية في الغر  من هذا المؤتمر 
وأنه خروه  ااار  على الثوابت الوصنية التي ر زت عليها 
القمتاااا  العربياااة واإلساااااااااااااااالمياااةي فاااإ  مثااال هاااذا اإلفترا  
إستباق لما قد  خره به المؤتمر أو "ورشة العمل"  ما هي 

ل ذلك فإ  ال رف الرلس يني ال  التسمية الرسمية ومن أجس
أ   لااااار واا و أتي اإلعال  عن  ير د ل خر ن لااااارو وال 

الرفض  سااااااااااتبق حتى معرفة الغر  المعَلن من الورشااااااااااة 
االقتصاااااد ة وهل هي خ وة تساااابق اإلفصاااااح عن " اااارقة 
القر " أم مجرد "اونروا" ذات خمس نجوم تعوِ   فيهااااااا 

إنتظار إدارة الرئيس ترمر بعض التعو ض سااااااااااااااانتيسن من 
األ ااااااااااااادقاء والحلراء العرب إلى أ  يرد على وقراتهم معه 
بوقرة عملية ومبدئية  سدد فيها بعد مؤتمر المنامة ما  ا  

 مأموال  منه ذلك قبل قمم مكةا
 2019يونيو)حزيران(  18 بتاريخ« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

 عيون بوتين الشاخصة على لبنان
الوضوح في الملهد السياسي ثمة مالمح  ير مكتملة 

اللبنانيا ولكن بعض الوقائع رب ا  بما هو حا ااااااااااااااال في 
المن قة وبعالقات متوازنة ومستقرة حدثت في السبعينياتي 
تترو إن باااعااا  حو  إهتمااام ملحو  من جاااناار روسااااااااااااااايااا 
البوتينية بلبنا  وت لعات من جانر الرئيس بوتين إلى أ  

  عزز الحْور الروسي في لبنا ا
ز لهااااااااذا االهتمااااااااام من  الجااااااااائز اإلفترا  أ  المحرِ 

المسااااتجد بعد أكثر من نصااااد قر  مْااااى هو أ  روساااايا 
حققت على ما  جوز إعتباري إساااااااااتي انا  دائما  في ساااااااااور اا 
وتحاات حيثيااات مكااافحااة اإلرهاااب والتقيااد بمعاااهاادة أبرمهااا 
الرئيس األسااااااااااااااااد األب ثم تعززت بااإتراااقيااات إقتصاااااااااااااااااد ااة 

 ة في عهد اإلبن الوارث وسااااااااياسااااااااية وعسااااااااكر ة إضاااااااا رار 
اري باتت روسااااااااااايا حاضااااااااااارة بتميز في القرار  الرئيس بلااااااااااا 
السااااوري ومنتلاااارة على أرا  من سااااور ا في شااااكل قواعد 
خا اااااااااااااااة بها وملااااااااااااااااِر ة في قواعد جو ة وهذا  عني أ  

والروسية األجواء لم تعد سور ة فقن وإنما لل ائرات الحربية 
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 ة الروسااية في مياي حصااة فيها تماما   تلك الحصااة التي للبحر 
 اللاص  السوري المتوس ي الدافئةا

بعد هذا اإلساااتي ا  الذي تعزز بإعتماد الروساااية لغة ثالثة 
في المناهج المدرسية السور ةي وإرتراع نسبة العائالت الروسية 
المساااااااااتقرة في مناصق التواجد العساااااااااكري وهي عائالت أفرادها 

تهاي بات الرئيس زوجات وأبناء لها مدارسااااااااااااااها ومتاجرها وعادا
بوتيني وأ ْااااا  على ما  جوز اإلفترا ي  خ ن لتأمين الكتد 
اللبناني بحيا  صو  الوجود الروسي سواء  ا  بالتراضي مع 
الوجود اإليراني أو تخ ي ا  لتقليصااااااه خ وة خ وةا وز ادة في 
التوضااااايح  مكن القو  إنه إذا  ا  الوجود اإليراني م سمئنا  إلى 

"حزب هللا" فإ  روسااايا التي تتساااور  أو ساااور ا  لبنانه المتمثل 
التي تتروساااااااان تحتاه إلى إصمئنا  مماثل في لبنا ا ولهذا فال 
بد من إضافة بند إلى ملروع البقاء ال و ل في سور ا وبحيا 
ال  صاااير الدور الحربي البوتيني ما أ ااااب الدور الساااوفياتي 

 في أفغانستا  في الحببة الليوةيةا
حة أمام روساايا بوتين لتحقيق ما  صاابو هل ثمة فر ااة متا

إليه بالنساااااااااابة إلى الكتد اللبناني الذي  سااااااااااتند إليه وهو  عزز 
وجودي في ساااور اي وبحيا ال  راجأ ذات يوم بأ  تعكير  ااارو 
روساااااااااايا المتسااااااااااورنة  ا ب  على نار هادئة في لبنا  وقد تلرح 
فجأة ر اح مصااااااااادرها لبنا  وجه الوجود الروساااااااااي في ساااااااااور ا 

مع عتو هذي الر اح ما أ ااااااب القوات الساااااور ة التي و صااااايبه 
 كانت قبْتها ممسكة بلبنا  ثم بقدرة إنتراضة جر  ترحيلهاا

ليس لروسيا البوتينية شعبية في لبنا ا بل إ  الصين ذات 
شاااعبية ملحوظةا وتقتصااار شاااعبية روسااايا البوتينية على بعثات 

زةيم صالبية في الجامعات الروسااااااااية  عود الرْاااااااال فيها إلى ال
الاااادرزي الراحاااال  ماااااا  جنبالط الااااذي أدره في إهتماااااامااااااتاااااه 
المجتمعية اإلتحاد الساااااااااااااوفياتي الذي خصاااااااااااااص لحزبه منحة 
دراساااااية ثم ز د العدد سااااانة بعد أاخر  إلى أ  و ااااال في حببة 
زعااامااة جنبالط اإلبن وليااد إلى أكثر من مئااة منحااة ساااااااااااااانو ااا  

واحي  ستريد منها أبناء ال ائرة في تخصصات معظمها في الن
العلمية والهندساااااااااية وال بيةا وعندما إرتأ  وليد جنبالط بالعين 
البصااااااايرة والنظرة المساااااااتقبلية توظيس بعض اإلساااااااتثمارات في 
موسااااااااااااااكو فإ  هذي الخ وة لقيت تقديرا  نوةيا  من دوائر الحاكسم 
في روسااااااااايا البوتينيةي فْاااااااااال  عن نظرة موضاااااااااوةية إلى هذا 

 في العالقة مع المعساااااكر الساااااياساااااي اللبناني الذي حقق توازنا  
اإلشااتراكي الذي لم يتناثر في روساايا ومع المعسااكر الرأساامالي 

األوروبيا ولذا هنالك في إساااتمرار إ اااغاء  -الغربي األمير ي
من جانر مسااااااااااؤولين في المعسااااااااااكر سن لتقديرات الموقد التي 
 ساااااااااااااامعونهااا من وليااد جنبالط عنااد لقاااءاتهم بااه  في لبنااا  أو 

 بها إلى الخارهاخال  ز ارات  قوم 
في الونة األخيرة حدثت نقلة نوةية على  ااااااااااااااعيد عملية 
تعز ز العالقة الروسااااااااااااااية وبالتدره مع لبنا ي من معالمها أ  
موضوع سالمة لبنا  فال تؤذ ه إسرائيل بات في جدو  أعما  
التلاااور بين الرئيس بوتين ورئيس الحكومة اإلساارائيلية بنيامين 

إهتمااام نوعي من جاااناار الرئيس نتنياااهوا  مااا حاادثاات حااالااة 
بوتين إلجتراح  يغة تر ح لبنا  في موضوع النازحين فأرسال 

 لهذا الغر  وفدا  إلى بيروتا
في الموضااااااوعيسن تساااااات يع روساااااايا بوتين أ  تسااااااجل وقرة 
إلتراف لبنانية حولهاا فهي متكئة على ال ائرة االرثوذ سااااااااااااااية 

  نسااااابيا  في لبنا  وعلى اللاااااتات اليسااااااري واإلشاااااتراكيي وتمو 
ل األخذ بصاااااااايغة يرتاح لها لبنا ا  ار من أجس على الرئيس بلاااااااا 
كما أنها ذات تأثير داخل إساااااااااااااارائيل على يهودها الذين  روق 
عددهم المليو  والمحتمل ترا  أحدهم للحكومة بعد نتنياهوي 
نتها على الرئيس  فال يلحق أي أذ  للبنا ي خصااااااو ااااااا  أ  موس

ار ذات تأثير هي األاخر  عل ى السيد حسن نصرهللا األمين بل 
 "حزب هللا" بل وعلى مرجعيته في صهرا ا لالعام 

وإلى ذلك فإنه  ما للورقة االرثوذ ساااااية في لبنا  تأثير فإ  
للورقة األرثوذ ساااية في  ل من فلسااا ين وساااور ا تأثيرا  مماثلا 

 الجميع في  ند الرحاب المسكونيةا
ية شاخصة نحو ما  مكن قوله حتى ال  إ  العيو  البوتين

لبنااا ا ومااا هو معروف عن الرئيس بوتين أنااه نبيض الرئيس 
ترمر ال  لاااغل نرساااه بالتغر د وبالجلاااع الماليااا وال بالتراجع 
عن قرار من الواجر عليه تنريذيي وقبل التنريذ بعلااااااااااار دقائقا 
ر إعتمادي نهجا   وثمة مثل شااااااعبي روسااااااي ال يلتزم به بوتين قدس

 دما يتكلم الما   صمت الصدق"امن جانر ترمري وهوا"عن
 2019يونيو)حزيران(  32 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 إختراق سعودي لإلحباط اللبناني
في الوقت التي بلغت ذروتها حالة اإلحباط في معظم 

هذا اإلحباط  إتساع مساحةاألوساط اللبنانية بَمن في ذلك 
في  في "لبنا  حزب هللا" الناشا  عن نْاوب نسابي متدره

الواجبات اإليرانية وعقوبات شاااااااااااااااملت بعض ينابيع بحيرة 
اإلحتياط التي  انت تساااااااااقي القواعد الحزبية في سااااااااااعات 
اللاااااااااااااادةاا في هذا الوقت  حن وفد من مجلس اللااااااااااااااور  
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السااااااااااعودي الرحا  في بيروت زائرا  محبا  لهذا الوصن الذي 
ه  ااالح بن  ال تسااتقر له حا ا و توِ ه هذا الوفد الذي ترأساا 

نيع الخليوي سااااااااااااااانتيسن من الباااااااذ  الراقي من جاااااااانااااااار م
الدبلوماسية السعود ة في شخص سرير المملكة لد  لبنا  
ولياااااد بخااااااري إلبقااااااء العالقاااااات في مناااااأ  عن التوترات 
وإعتماااااد مبااااادرات ذات صااااابع ثقااااافي ومجتمعي وز ااااارات 
شااملت معظم المناصق اللبنانيةي فْااال  عن متابعة ألحوا  

سااااااااااااوري" وتخفيس معاناة العائالت النازحة "لبنا  النزوح ال
 التي  انت لها األولو ة في حملة إ اثة الملك سلما ا

كا  ضااااااااااجيج التصاااااااااار حات واإلحتجاجات في شااااااااااأ  
اإليرانياة  – األزماة األمير يااةالميزانيااة والمخاااوف من بلوغ 

ملاااارف الحرب مزدهرا  قبسل أ   حل الوفد الساااعودي الذي 
ن  من ذوات اإلختصاااص ضاام إحد  ساايدات المجلس  له

األكااد مي وال بي وبعْاااااااااااااااهن خر جاات أرقى الجاامعاات 
األمير ياااة وليس في أي برلماااا  عربي مثااال هاااذا التكر م 
للمرأة ي  ا  الملك عبدهللا بن عبد العز ز رحمة هللا عليه 

أمرا   2013يناير/  انو  الثاني  11أ ااااااااااااادر يوم الجمعة 
رأة في المجلس ملكيا  قْااااااااااى بأ   تكو  نساااااااااابة تمثيل الم

علاار ن في المئةا  ما  انت في الوقت نرسااه مخاوف من 
أ  يلحق  ساااااد موساااام الصاااايس بكساااااد موساااام اللااااتاء فال 
كا  القدوم السااعودي والخليجي عموما  لنسااتمتاع بسااياحة 
خليجيااااة  مااااا هو المااااأمو ي وقااااد  كو  في ظاااال التوتير 

ل للعالقاة اللبناانياة  قاة مع الخليجياة وباالاذات العال –المرتعاَ
الساااعود ة الدولة والساااعوديين اللاااعري موسااام اإل ااا ياف 
منتكساااااااااااااااااا ا وإذا حاادث ذلااك فااإ  األحوا  االقتصااااااااااااااااااد ااة 
والمعيلااااية عموما  التي  عيلااااها اللبنانيو  سااااتْااااع الوصن 

 في المأزق األكثر وصأةا
ل إحال  الما  بموساااااام  اااااايس  ليساااااات الز ارة من أجس

ل حاشااااااية في مزدهر سااااااعود ا  وخليجيا  وإ  هي شااااااكال  مث
كتااااابا وإذا  ااااا  اللبنااااانيو  يودو  ساااااااااااااااماااااع مثاااال هااااذي 
التأكيدات من جانر وفد بهذا المسااااااتو  فقد حصاااااال ذلكا 
وإنما الز ارة بمثابة ترق د صرف محر ل رف عز ز أو مثل 
إصاللة أ   ر م على أ  متوعك بعض اللاااااااايءا  ما أنها 
تااااأكيااااد لحرص المملكااااة على  ااااااااااااااايغااااة التنوع اللبنااااانيااااة 

بية وجمعا  للسااياسااة مع المذهبية ا ومن هنا شااملت السااياه
الز ارة الجانبيسن الرسمي السيادي والمذهبي ال وائريا وفي 
اللقاااءات مع الرئاااسااااااااااااااااات الثالث ثم تاااليااا  مع المرجعيااات 
المذهبية من دار الرتو  إلى المجلس اللاااايعي األعلى إلى 
م المرجعيااة الاادرز ااة إلى الب ر ر يااة المااارونيااة  ااا  الكال

حو  الحرص على أ  تسااااااااااامو العالقات على أي ظروف 
 صارئةا 

هنالك وفود ومسؤولو  أجانر في معظمهم زاروا لبنا  
في ظل حالة عدم التوافق والتالساااااااااااااان وأحيانا  إسااااااااااااااتعما  
المكروي من الكالم يرددي رموز في المجتمع الساااااااااااااياساااااااااااااي 
والحزبيا وهذي الحالة التي نلاااااااااااااااير إليها جعلت اإلحباط 

فْااال  عن أ  بعض زوار لبنا  وبالذات الزائر  سااتلااريي 
األمير ي أتى بما هو لمصلحة إسرائيل أكثر منه لمصلحة 
لبنا ا ثم إ  اللبنانيين الحظوا في ز ارات هؤالء نوعا  من 
اإلبتزاز للبناااا  بااادال  من الترفق باااأحوالاااها من هناااا جااااءت 
ز ارة الوفد البرلماني وبصاااااااااايغة اللااااااااااور  تساااااااااامية وفعال   

ودي تؤ د الررق بين الصديق الحر ص على الصداقة السع
والصااديق الذي  جيِ ر الصااداقة لمصااالح ذاتية أو لمصاالحة 

 صرف ثالاا
مااااذا بعاااد هاااذي الز اااارة النوةياااة التي قاااام بهاااا في أكثر 
األزمات حدة في لبنا  مجلس اللااااااااااااااور  السااااااااااااااعودي في 

 شخص ستة من أعْائه؟
نا  من الواجر وضاااااااااااااامن أ ااااااااااااااو  التعامل أ  يرد لب

البرلماااااني على الز ااااارة بمثلهااااا من حيااااا النوا ااااا ال يبااااة 
وملاعر الود األ يلةا وحتى إذا  ا  األمر يت لر دعوة 
هاات إلى  فااإ  هناااو دعوة مْاااااااااااااااى عليهااا زمن صو اال واجِ 
رئيس البرلما  اللبناني نبيه بري و ا  الساااااااااااارير السااااااااااااَلد 
الااد تور علي عوا  عسااااااااااااااايري في  ااا ااة اإلرتياااح لااد  

ميا  الدعوة وتسااااليمها إلى الرئيس بري وسااااماعه تساااال مه رساااا
 منه  الما  صيبا  في حق المملكة قيادة وشعبا ا

إلى ذلك من شاااأ  رد الز ارة تبديد ملااااعر عتر الرأي 
العام الساااااااااااعودي على تنظيرات ساااااااااااياساااااااااااية لبنانية  ادت 

اللبنانية لوال  –تنعكس سااالبا  على جوهر العالقة الساااعود ة 
 حوز تعاصد المملكة ماضااايا  من  أ  لبنا  محظو   ونه

زمن الملك المؤساااااس عبد العز ز رحمة هللا عليه وحاضااااارا  
في زمن الملك ساااااااالما  وقبسل ذلك في زمن إخوانه سااااااااعود 
وفيصاااااااال وخالد وفهد وعبدهللاا وتلك حظوة نادرة في تار   
العالقااات بين الاادو  واللاااااااااااااااعوبا لكن الااذي هو ماادعاااة 

ى هذي الحظوة  عيش لنساااااااااااااااتغراب أ  ال رف المحتاه إل
بين موجة إنحياز وأاخر  حاالت من اإلسااااءة الكالمية في 
حق ال رف الذي عندما تصاااااااااااااااير لبنا  أو أي بلد عربي 
مصاااااااااااايبة يتصاااااااااااارف بنخوة الكاتمين الغيظ الحافظين الود 
الحر صاااااااين على أال  تنعكس اإلسااااااااءة سااااااالبا  على واجبهم 

 القومي والنخويا



486 

 

ي وقد إرتأ  رئيسه نبيه بري وعندما يراد البرلما  اللبنان
أ  الوقت المناسااااااااااااااار لتلبية الدعوة القد مة هو ال  وفق 
مبدأ خير البر عاجلهي فإ  ما يتمناي المرء أ   كو  بالوفد 
الذي  ختاري  مثل  ل لبنا ي أي تكتسر الز ارة بعدا  وصنيا  
باااإمتياااازا وهناااالاااك أكثر من حيثياااة ومن تساااااااااااااااليراااه  رمز 

ت نوةية لل يس اللاااااااااااايعي الخر لللاااااااااااايعي العروبي وقرا
نصاااااااااااااااد العروبي عمومااا  تجعاال مثاال هااذا البعااد الوصني 
م معالم  ممكنا ا وبذلك يتم تْميد جراح معنو ة و كتمل رسس

اللبنانية في ضااااااوء  –الملااااااهد المأمو  للعالقة السااااااعود ة 
ز اااارة قاااائاااد الجيش العمااااد جوزف عو  إلى الر اااا  في 

ور  يلتقي في بيروت اليوم نرسه الذي  ا  وفد مجلس الل
بالرئيس ميلا  عو  و وا ل لقاءاته بالمرجعيات الدينيةا 
وإذا  انت ز ارة الوفد الساااااعوديي شاااااكلت إختراقا  نوةيا  في 
حالة اإلحباط المسااااااااااااااتلاااااااااااااار ة في لبنا ي فإ  ما لبيه قائد 
ل وال بد بدا ة إختراق لملاااااااااااعر  الجيش وما ساااااااااامعه شااااااااااك 

 العتر السعوديا
لعالقة المساااتقرة بين الساااعود ة ولبنا  إختراقا  تحتاه ا

إلى حاادوثهمااا وبااذلااك ال تعود المحاااذير والهواجس تغ ي 
الوجاه الملااااااااااااااارق لعالقاة بااتات مثال األشاااااااااااااااجاار المعمِ رةا 
اإلختراق لنحباط المساااااااتلاااااااري في لبنا  حدث من جانر 
المملكاااة الحاااانياااة علياااها في إنتظاااار اإلختراق الثااااني من 

المملكة شعبا  وقيادة عليه  جانر لبنا  الذي   مع بحرص
فيقترف البعض فيه وهم من ذوي المنا اار الرساامية ومن 
قيادات حزبية ما  سااااااتوجر قراءة متأنية أل ااااااو  الحرص 
عندما يراد له أ   كو  متباَدال ااا ولمصلحة البالد والعباد 

 صمأنينة وإستقرارا ا
 1920يونيو)حزيران(  26 بتاريخ« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

 السودان الخائر.. الثائر.. الحائر
من حق الساااودانيين  ما ساااائر بني األمتيسن المنتسااابين 
إلى العالم الثالا المحتاه للغذاء والساااالح من دو   بر ي 
أ   غْااااااااااااااابوا إذا شاااااااااااااااعروا عَوجا  في حكامهمي وأ  يرترع 
منسااااوب الغْاااار إذا تر هم هؤالء الحكام يواجهو  أزمات 

من الم ااالاار وبااالااذات الرغيس والبنز ن  في الحااد األدنى
والدواءي وأ  ينزلوا إلى اللااااااوارع شاااااااهر ن حناجرهم إذا هم 

 شعروا أ  حاكمهم ساٍي عنهم منزعج من  ْبهما
ومن حق المجتمع السااااااااااياسااااااااااي السااااااااااوداني العر ق أ  
كسم عندما ال  أخذ الحاكم   سااااااجل وقرات إزاء الترر د في الحا

الراساااااااااااااااخااة جاذور أصيااافاه من  في اإلعتبااار التنوع الحزبي
إسااااالميين وليبراليين ومن  مينيين و سااااار يني فيقرر هؤالء 
تعبئة محازبيهم بعدما لم تاحقق التصااااااار حات والملااااااااورات 
داخل السااااااااودا  بتحرظ وخاره السااااااااودا  بأعلى الصااااااااوت 

 النتائج المرجوةا
و يس أ   2019وهاااذا الاااذي حااادث مع بااادا اااة العاااام 

ل الحاااكم مع األزمااة واإلساااااااااااااااتهااانااة بااالم ااالاار والثقااة  تعااامااا
المررصة في النرسي وعدم اإلقتناع بأ  الصااااادر الساااااوداني 
ضااااق من صو  بقاء حاكمه في سااادة الرئاساااة  جددها مرة 
وثانية وثالثةي ورابعة وخامسة إذا تمك ن على أسا  أنه ما 
دام التجديد األو  هو الصاااااااااعر ولقد حدث فإ  أي تجديد 

 األمر الواقعايليه  أخذ منحى التسليم ب
يوماااا  بعاااد يوم  اااا  الغْااااااااااااااااار العروي يتزايااادا وباااات 
الملاااااااااااااااهد قر ر اللااااااااااااااابه بالذي حدث قبل ذلك في ميدا  
التحر ر في القاااااااهرة و تزامن مع مثياااااال لااااااه  حاااااادث في 
الجزائرا حراو عروي ال قيادة له وإنما راو   ثيرةا وأما 

 الهدف فإنه ال خالف عليها الحر ة والتغييرا
ر من واجبه أ  يدلي بدلوي إلى جانر هناو صرف  خ

ل ما فعلوي  ْااااابا  ثم حراكا  شاااااعبيا  بقي  الذين  حق لهم ِفعس
على درجااة عاااليااة من اإلبهااار إلى أ  دخاال اإلرتباااو في 
مرحلااة ق سد الثمااارا هااذا ال رف هو قلمي  حبِ ر مااا ير  
ل هموم السااااودا  حيزا    اااااحبه أ  من واجبه  كاتر تلااااكِ 

اعريي أ   عكس على الورق إن باعاته من إهتماماته وملااااااا
وتمنياته التي تجيزها حيثيات عالقته باللااااااااااأ  السااااااااااوداني 
على مد  نصااااااااااااد قر  عا ش في معظم هذي الساااااااااااانوات 
الحلو والمر في المسايرة الساياساية للساودا  من شاماله إلى 
جنوبه ومن خال   اااااااااااااااداقات رب تسه باألنصاااااااااااااااار ين  ما 

ميين وبالبعثيين  ما بالختميين واللاااااااااايوعيين  ما باإلسااااااااااال
بالنا ااااااااااااااار ينا و انت ثر ة ورحبة جلساااااااااااااااات النقال مع 
إساااااااااااااااماعيل األزهري ومحمد أحمد محجوب والصاااااااااااااااادق 
المهدي والد تور حسااااان الترابي واللااااار س حساااااين الهندي 
وعبد الخالق محجوب واللاااااااي  علي عبد الرحمن والسااااااايدة 
فاصمة إبراهيم واللاااافيع أحمد اللااااي  والرئيس جعرر نميري 

لرر ق أو  عبد الرحمن سااااوار الذهر وعلاااارات البياديين وا
المدنيين والعسكر ين ورموز العمل الدبلوماسي واإلعالميا 
وإلى ذلك  انت حصااااااة اإلهتمامات السااااااودانية من جانبي 
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ثالثااة مؤلرااات حتى ال  لعاال أهمهااا "الحزب اللااااااااااااااايوعي 
الساااااااااااااااوداني نحروي أم إنتحر" ثم "سااااااااااااااانوات نميري بحلوها 

لا المؤلرات "المصاااااااااااااااالحة الوصنية الثانية في ومرها" فثا
الساااااااااااودا ا إنتكساااااااااااوها أم إنتكسااااااااااات"ا مؤلرات تعكس في 
مْاااااااامينها أحوا  الساااااااودا  الخائر ثم الثائر و اااااااوال  إلى 
السااااااااااااودا  الحائر على نحو ما هو حا اااااااااااال بعد إختالط 
الحابل المدني بالنابل العساااااااكري فبات الملاااااااهد أقرب إلى 

ه فك عاقدها إلى نصااااااااااحاء شااااااااااباو الصاااااااااايادين التي  حتا
مخلصااين حادبين على السااودا  الذي هو في أشااد الحاجة 
إلى إبراء جر اء سهام تكسرت نصا  على نصا  في  يانه 
الذي أنهكتسه الحساااااساااايات في الخمسااااينات فبقي خائرا ي ثم 

راسااااااااء األحزاب في إنتراضاااااااة  1964إقتحم الميدا  عام 
د دم صالر  واحدي وعندما بيْااااء ساااا  فيها عن  ير قصاااس

باتوا في مواقع السااااااااااااااال ة تبهر الناظر ن وقرتهم التذ ار ة 
الصاااااااادق المهدي األو  إلى اليمين وعبد الخالق محجوب 
األو  إلى اليسار وبينهما اللي  علي عبد الرحمن ومحمد 
أحمد محجوب وإساااماعيل األزهري وحسااان الترابي وفاصمة 

تهمي  مااا توأم إبراهيمي لكنهم مااا لبثوا أ  خي بوا بصاااااااااااااااراعااا
الحاااااا  في لبناااااا  راهناااااا ي األصيااااااف المت لعاااااة إلى نعيم 
إسااااااااتنلاااااااااق نسااااااااائم الحر ة والتعبير التي قلص مساااااااااحتها 
المجلس العساااااااااااااااكري الااذي قااادي الجنرا  إبراهيم عبود مع 
ملاااااااااااااااار ة مدنية خجولةا وهذي الخيبة إنحسااااااااااااااارت بعض 
اللااااااااااااايء مع مجموعة من الْاااااااااااااباط الرواد يتقدمهم عقيد 

يوليو في مصااااااااار  23بحلم إقتبا  تجربة ثورة مساااااااااكونين 
من دو  التأمل بعمق في بعض ساااالبيات الساااانوات الساااات 

 علرة من تلك الثورةا
ثم  انت الصاااادمة األولى المتمثلة بمحاولة إنقالب من 
جانر عبدالخالق محجوب وبعض الْااااااااباط الذين بدورهم 
لم يتعظوا مع أنهم لو تاااااأملوا في أكثر من عبرة لكاااااانوا 

" لم تزهق أرواح 1969مااايو  25وا ولكاااناات تجربااة "إعتبر 
عبد الخالق محجوب واللااااافيع أحمد اللاااااي  ومجموعة من 
الْااااباط الذين لو إسااااتحْااااروا حببة السااااودا  الخائر في 
زمن إبراهيم عبود وجنراالته لكانوا  ثروا التبصاااااااااار باألمور 
على اإلندفاعة اإلنقالبية ولم تارق على أعتاب المؤسااااااسااااااة 

رحت بموجر محاكمة  ااايغت أحكامها العساااكر ة  دماء ساااا
من قبسل أ  تبدأاا تماما  على نحو المحاكمة التي إرتب ت 
بالرر ق عمر حسااااان البلاااااير الذي ما أ  إنقْااااات بْاااااعة 
أشااااااااااااااهر على إنهائه بعمل إنقالبي ب بعة ترابية أفْاااااااااااااال 
 اااااايغة مدنية د مقراصية للسااااااودا  برئاسااااااة األو سااااااروردي 

ي 1989األ ام من العام الصاااااااااااااااادق المهدي في مثل هذي 
حتى إرتأ  إبالغ العساكر والمدنيين على حد سواء رسالة 
م اإلعدام رميا  بالر ااااااااااااااااص يوم  كس اجية وذلك بتنريذ حا حج 

بثمانية وعلاااااااااار ن من  1990أبر ل/ نيسااااااااااا   24الثالثاء 
خيرة ضااااااااااااااباط السااااااااااااااودا  بينهم ثالثة بالمعال برتبة لواء 

وعقياادا   وأربعااة وعميااد بااالمعااال وعقياادا  أر ااا  حرب 
برتبااااة مقاااادم وأربعااااة برتبااااة رائااااد وعقيااااد بااااالمعااااال ومقاااادم 
باااالمعااااال ورائاااد صيااااار ورائااادا  باااالمعااااال ونقياااار صيااااار 

 ونقيرا
يومها الحظتا وجوما  على وجوي إخواننا السااودانيين لم 
 سااااااااااااابق أ   ا  بهذا األساااااااااااااىا ربما أراد البلاااااااااااااير برعله 
 المبغو  هذا ضاااااااااااااااد زمالء الساااااااااااااااالح إبالغ العساااااااااااااااكر
والسااااااياساااااايين بأ  عليهم أال   ركروا بالعمل ضااااااد ساااااال انه 
وبأ  َمن  خالد اإلنْباط والقوانين العسكر ة و عمل ضد 
النظام الذي يترأسااااه ساااايلقى المصااااير نرسااااه و ا  في ذلك 
 خالد واقع حاله ذلك أنه شااااااااااااخصاااااااااااايا  فعل ما أقدم عليه 
الثمانية والعلاااااااارو  ضاااااااااب ا  مع فارق أ  هؤالء إنكلااااااااد 

و ربمااااا ليس إلى جااااانبهم عقاااال مخ ِ ن من نوع أمرهمي أ
عقل اللاااااااي  حسااااااان الترابي الذي رسااااااام للبلاااااااير ساااااااينار و 
م المدني الذي يترأسااه الصااادق المهدي  كس القْاااء على الحا
نساااير الترابيي على أ   صااابح اللاااي  هو رئيس السااال ة 
كما الصيغة اإليرانية والبلير حاميها  مار  بالجيش دور 

هنااا فااإ  الترابي يتقاااسااااااااااااااام وزر هااذي الحر  الثوريا ومن 
التصااافية المر عة لثمانية وعلااار ن ضااااب ا  ساااودانيا  حاولوا 
البيام بإنقالب على منقلر على اللرةيةا وأستحْر لهذي 
 المناساااااااابة  الما  قلته بصاااااااايغة مل رة لبعض المحي يين 

ته في مقالة في  "الثنائي اإلنقاذي" البلاااااير والترابي ثم نلااااارس
"لم يْعُدل عمر.. كيف ســـــيحكم " بعنوا  مجلة "التْااااااااامن

ولكنه حكم وبقي في السااادة بمجموع سااانوات راسااااء  عمر"
ل ولم  كونوا في  العهود األربعاااااااة الاااااااذين حكموا من قباااااااس
ن المأمو  منهم بدليل تدر ه  ساااااااااس المحصااااااااالة النهائية عند حا
السودا  من إخراق إلى إخراقا  يس وهو  ما الترابي من 

اإلخوانية لم  أخذ بقو  الرساااااااااااااو  الجماعات اإلساااااااااااااالمية 
وص  "أشاااااااااد النا  عذابا  يوم البيامة َمن أشااااااااار ه هللا في 

كسمه"ا   سل انه فجار في حا
وتبقى وأنااا أتااابع وأتااأماال وأقرأ مااا  صااااااااااااااارحو  بااه منااذ 
ل مْااااامونها ما هو  خمساااااة أشاااااهر سااااات مالحظات  لاااااكِ 
واجر مني قوله  كاتر عرف الساااااااودا  وصنا  والساااااااوداني 

 معدنا ا
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ن مـــــال 6  حـــــظـــــات فـــــي إنـــــتـــــظـــــار أي الـــــزولـــــيـــــْ
 )البرهان وحميدتي( محمد نجيب وأيهما عبد الناصر

المالحظة األاولىا  ا  من مصااالحة الجميع لمجرد أ  
تم اإلعال  رسميا  عن "إقتالع" الرئيس البلير وهي مرردة 
 ير مسااابوقة اإلساااتعما  وأخد إيالما  من "الخلسع" وإيداعه 

للاخص قد صو ت وبالتالي في مالذ  مني إعتبار  ارحة ا
و القادة  عدم تْااييع الوقت في حراو منقوص الرا ةي وترس
العساااااكر ين يتبادلو  األفكار يتلااااااورو  بهدوء وبمساااااؤولية 
شااااروط  ااااعبة من هنا وشااااروط أكثر تعقيدا  من صرف أو 

 أصراف أاخر  مع رموز المجتمع السياسي المدنيا
بياااادات المالحظاااة الثاااانياااةا األخاااذ في اإلعتباااار أ  ال

العسااااااااكر ة هي التي حساااااااامت األمر وبالتالي فإ  اإلمعا  
في م لر تساااااااااااااااليم السااااااااااااااال ة وأ   كو  القرار في أيدي 
حكوماااة مااادنياااة هو نوع من القرز  ير المحساااااااااااااااوب فوق 
ل نوعا  من التحريز لهذي  الواقعي فْاااااااااااااااال  عن أنه  لاااااااااااااااكِ 
البيادات على أ  تزداد ثباتا  على را تهاا وثمة مساااااااااااااااألة 

المهم أخذسها في اإلعتبار وهي أ  هذي البيادات نرسية من 
من العائلة الساااودانية الكبيرة بمعنى أ  الجميع ساااودانيو ي 
عساااااااااكر ومحتجو ي  ما أ  الجانبيسن إنصااااااااهرا في لحظة 
الخ ر فبات القادة العسااااااااااااااكر و   ما الجمع المدني بتنوع 
أصيافه قوة ضاااااااااااااغن ترجمها العساااااااااااااكر و  أهدأ ترجمة من 

ر ف وبحيا لم تأخذ شااااااااكل إنقالب على خال  أعقل تصاااااااا
السااال ة وإنما إزاحتها بالحسااانى وبأقل األضااارار وذلك أل  
رأ  الهرم في السل ة هو إبن المؤسسة العسكر ة وبالتالي 
فهنالك أ اااااااااو  يؤخذ بها في سااااااااااعات اللااااااااادة من جانر 
القائد العساااااااااااااااكري الثابت في حق القائد العساااااااااااااااكري التي 

العساااااااااااااااكر ة إنهاء  –المدنية  أوجبت المعادلة اإلحتجاجية
عهااااديي فْاااااااااااااااال  عن األمر األهم وهو أ  الرئيس عمر 
البلاااااير ليس فقن إبن المؤساااااساااااة العساااااكر ة وإنما هو إبن 
قاعدة شااااااااعبية وحزبية عر ْااااااااة في السااااااااودا ا وفي حا  
هاااادأت األمور وأاجر اااات انتخااااابااااات فااااإ  ال يس الحزبي 

ما واإلسااااااااالمي الذي حكم الرئيس البلااااااااير تحت مظلتهي  
الرئيس الراحل حافظ األسااااد تحت المظلة البعثيةي ساااايكو  
له حْاااااااااااااااوري النوعي ربما في ال بعة الجديدة من الحياة 

 السياسية في السودا  الحائرا
المالحظااااة الثااااالثااااةا  ااااالياااات ت و  الهتااااافااااات الثور ااااة 
والتلو حات العصاااااايانيةا فالذي جر  مجرد إنتراضااااااة لكثرة 

ن وجمهور عر ض من من الموجوعين وقلااااة من الجااااائعي
الذين ال عمل لهم وبذلك باتت مز جا  من الجد ة والحراو 

لوا خير فر اااااااااااااة لبيادات حزبية  الرولكلوريا وهؤالء شاااااااااااااك 
قااد مااة ولنخبااة من المثقرين وأ اااااااااااااااحاااب اإلختصاااااااااااااااااص 
يت لعو  إلى فرص في المدار البياديي  ْخو  الميادين 
 باااأفكاااار وهتاااافااااتي ثم عنااادماااا تبااادأ جولاااة من التلااااااااااااااااااور
يتصاااااااارفو  على النحو  ير الموضااااااااوعيا بعْااااااااهم ير د 
تهميش المجتمع الحزبي الساااااااااااااااياااساااااااااااااااي والااديني التقلياادي 
وبعْااااااااهم يلوِ ح بلااااااااروط تسااااااااتهدف التقليل من دور القادة 
العسااااااكر ين الذين حسااااااموا أمر الرها   ير الدقيق للرئيس 
البلاااااااااااااير على أ  الجيش معهي وذلك بإنحياز محساااااااااااااوب 

ر الغاضبين في الميادينا وِمثسل ومتدره وعقالني إلى جان
هذا التلو ح باللااااااااااروط وذلك السااااااااااعي للتهميش لن يتحقق 
ألسباب موضوةيةا فالمجتمع الحزبي الراعل في السودا  
جذوري راساااااااخةي أنصاااااااار ة  انت هذي الجذور أو ختمية أو 
عهااا من  إخوانيااةا وهااذي الجااذور  اااناات عصااااااااااااااايااة على ق س

ساااااااودا  الخائر ثم من جانر الجنرا  إبراهيم عبود رئيس ال
جانر رئيس الساااااااودا  الثائر ب بعتيسه النمير ة والبلاااااااير ةا 
وإذا  اااناات حاادثاات بعض اإلختراقااات فااإنهااا  اااناات عااابرةا 
وحدي الرر ق عبد الرحمن ساااااااااااوار الذهر قرأ عمق الحبيقة 
فرأ  أنه إذا بقي في سااااااادة الرئاساااااااة فإنه سااااااايحكم ب بيعة 

زبي الملاااار الحا   عساااكري وسااايتصااارف مع المجتمع الح
إليه  ما تصر ف رفيقيس السالح من قبسل عبود ونميريي لذا 
و  إرتأ  اإلنصاااااااااراف بكامل إرادته و اااااااااراء بصااااااااايرته وترس
األحزاب تتخبن وتساااااااااجل مرة أاخر  إخراقا  ساااااااااببه أ  هذي 
األحزاب تتعااااا ش مااااا داماااات في موقع اإلعترا  لكنهااااا 

كسما وهذا ما سااااااااااابق حدوثه ف ي تتصاااااااااااارع إذا باتت في الحا
"ثورة أكتوبر  اإلنتراضاااااااااااااة اللاااااااااااااعبية األاولى التي عارفت 

" و انت ممارساااااات الغاضااااابين فيها أكثر تعقال  من 1964
اإلنتراضاااااااااة الراهنة التي بدأت حراكا  متق عا  وبأعداد قليلة 
م البلاااااير على تجديد رئاساااااتهي ثم باتت تجمعات  ضاااااد عزس
هااائلااة تمأل الجو  اااااااااااااااراخااا  ودخااانااا  من إصااارات م اااصيااة 
أحرقوها ضااد مجلس عسااكري له نصااد الرْاال في إزاحة 
الرئيس المغْاااااوب عليهي إقتالعا   ا  ذلك أو إساااااتْاااااافة 
في حمى البيادة العسااااااااكر ة األاولىي وربما تأثرا  بالصاااااااايغة 
التي ساااابق إعتمادها في مصاااار مع الرئيس حسااااني مبارو 
الذي جر  األخذ في اإلعتبار بعد إنصااااااااارافه صوعا  أنه لم 

د  ما على ساااابيل المثا  ز ن العابدين بن علي  غادر البال
وأنهي وهذا هو األهمي إبن المؤساااساااة العساااكر ة وأحد رموز 
النصاااااااار النوعي الذي حققتسه مصاااااااار الساااااااااداتية في حرب 

حيا أنه  ا  قائد سااااااااااااااارب ال ائرات التي  1973أكتوبر 
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 وجهت الْربة الصاعقة والمراجئة للجيش اإلسرائيليا
حا  األخذ بإنتقا  رموز الحراو المالحظة الرابعةا في 

اللااااعبي من اإلعترا  وفرس  اللااااروط راهنا  إلى  رسااااي 
الساااااااال ة من خال  تلااااااااكيل حكومةي فإ  المجتمع الدولي 
ساينتظر صو ال  لكي يتقبل الوضاع المساتجد و تعاو  معها 
وأما دو  اإلقتدار العربي فإنها ساااااااااااااااتتر ا  ثيرا  في حا  

ممثلي األحزاب كانت الحكومة ساااااااااااااااتكو  خل ة تْااااااااااااااام 
التقليااد ااة ومعهم ب بيعااة الحااا  ممثاال الحزب اللااااااااااااااايوعي 
الاذي نلااااااااااااااان  ثيرا  في مياادين اإلعترا  وحزب "البعاا" 
وال يس النااااا اااااااااااااااري وبعض  ير الحزبيين من النخبااااةا 
وقياساااااااا  بظروف العالقة ماضااااااايا  فإ  اإلنساااااااجام بين هذي 
ي الدو  وقادة األحزاب الملاااااااااااااااار إليها إما مرقود وإما فاتر

في حين أ  دو  اإلقتاااااادار وبااااااالااااااذات المملكااااااة العربيااااااة 
السااااعود ة ودولة اإلمارات ما أ  ألم ت بالسااااودا  الظروف 
العا ااااااااارة حتى ساااااااااارعت إلى إتخاذ وقرة مسااااااااااندة نوةية 
ورأت في الممساااااااااااااااكين باااالبياااادة أنهم ال رف الاااذي  مكن 
إحاصته بالمساندة والكالم معه على أسا  أنه  مثِ ل سل ة 

هي الجيش الساااااااااااااااوداني فيما جماعة الحراو  متماساااااااااااااااكة
متنوعو اإلنتماااااااءات واألهااااااداف والعالقااااااات ومن المبكر 

 إعتبارهم السل ة المأمولةا
المالحظة الخامساااااااةا هنالك علو في األ اااااااوات و لو 
في الرا  من جاااناار أصراف تنااادي بااالو اال والثبور لعهااد 
مْاااااااااااااااى وإنزا  عقوباااااة اإللغااااااء في العهاااااد التي و ير 

ة معالمه حتى إشاااااااعار  خرا إ  إسااااااا وانة اإللغاء المنظور 
وبأ اااااااااااااوات  اااااااااااااارخة  ما التهميش  ااااااااااااادحت في زمن 
الساااااااااااااااودا  الخائر ثم الساااااااااااااااودا  الثائر بحقبتيسه "المايو ة" 
و"اإلنقاذ ة" و ا  عائدها متاعر وعدم إساااااااااااااااتقرار وأحيانا  
جوالت من البغْاء على حساب الوحدة الوصنيةا من هنا 

بل إنه عداوة شااااااأنه شااااااأ  اإلجتثاث  فإ  اإللغاء ليس حال  
الذي ما زا  قْااااية أساااااسااااية في نرو  البعض من رموز 
العمل السااااياسااااي والحزبي في العراقا فكما الدم  سااااتسااااقي 
الاادم فااإ  اإللغاااء  جر إلى إلغاااء واإلجتثاااث  ررز مااا هو 
أشد إيذاءا  من اإلجتثاثا على هذا األسا  إ  البديل هو 

 ر وبدء الكتابة في  رحة جديدةاالتعا ش وتبادا  اإلعتذا
وتبقى سااااااااااااااادسااااااااااااااة المالحظات وهي أ  ما  ا  المرء 
ل أ  ياادخاال المحااادد األثيوبي على  يتمنى حاادوثااه ومن قبااس
خن الوسااااااااااااااااصة بين أهل البلد الواحد خالفا  للمألوف بأ  
ل  الوساااااااااصات تتم بين صرفيسن  ل في وصني هو أ   لااااااااكِ 

وفدا  منهم يزور رموز حراو الميادين والمجلس العساااااااااكري 

القاهرة صالبا  من األمين العام للجامعة العربية بذس  مساااعى 
م المصاااااااااااااااري وبذلك  كس  كو  مدعوما  ب بيعة الحا  من الحا
تتقااادم اللهراااة العربياااة على اللهراااة األثيوبياااةا وليس معنى 
ذلاااك أناااه فاااات األوا ا لكن خير البر عااااجلاااها وخاااالص 

ئر باإساااااااااااااااتعجااا  الادعااء الالي األمر في الساااااااااااااااودا  الحااا
 الصحوةا

 2019يونيو)حزيران(  27 بتاريخ« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

 وصفة.. ال صفقة وال فرصة 
سواء  انت التسمية " رقة القر " بمعنى البيع واللراء 
أو بتسمية أرق دبلوماسية "فر ة العصر"ي فإنها في واقع 

بق أ  األمر عمليااة "بيزنس" من العيااار الملياااري لم  سااااااااااااااا
حدثت في تار   األزمات العالقة وبهذا المساااااااااااااالساااااااااااااال من 
اإل حاءات والتقوالت و ااااوال  إلى الترساااايرات الصااااادمةي ثم 
ع لبعض رموز الما  واألعما  ومن نوةية  رسااااااااااااوا  في جمس
"دافو " السااااو ساااارياا إنما بنكهة أمير ية و اااايغة مبتَكرة 
على أر  خليجيااةي أصلق ال رف المبااا اات وهو جااار ااد 

ر  بير مستلاري الرئيس ترمر وزوه إبنته على هذا كوشن
 الجمع تسمية "ورشة المنامة"ا

من ال بيعي ما دام  وشنر رجا  أعما  و هر رئيس 
ذائع الصااااااايت  رجل أعما  حاذق في تساااااااو ق الملاااااااار ع 
وإ تنام الررص وتحقيق المكاساااااااااااااااري أ   ختار تسااااااااااااااامية 

أ  "ورشااااااااااة" لهذا المؤتمر و راها تساااااااااامية مالئمة من دو  
 أخذ في اإلعتبار أ  معناها لد  الرلسااااااااااااااا ينيين والعرب 
عموما  ال ينسااااااااجم مع را تهم المأمو  األخذ بها للصااااااااراع 

 اإلسرائيليا –العربي 
فمن حيا المبدأ ربما  لمة "ورشااة" ليساات عربية وربما 
هي تر ية أو فارساااااية تساااااربت إلى العربية وباتت حاضااااارة 

والمعاجم الموثوق بها على األلسنة إنما ليس في القواميس 
كمراجع لغو ااااااةي وال تاساااااااااااااااتعماااااال إال  في مجااااااا  البناااااااء 
والصناعات على أنواعها بحيا  قا  ورشة دها  منز  أو 
مكتر أو ورشاااة تصاااليح سااايارات أو ورشاااة أعما  بناء أو 
د شااااارعا وإلى ذلك  قا  أحيانا  على شااااخص  ورشااااة ر ااااس

 خر ناما بأنه واِرل بمعنى  ثير الجلبة وبما يزعج ال
وألنها ربما ليسااات من أ اااو  اللغة العربية وبالتالي ال 
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تاسااااتعمل إال  على نحو ما أشاااارنا إليهي فإننا لم نلحظها في 
مؤلراتي لكن ذلك ال  عني إسااتحالة تصاار رها بحيا  كو  
ع ورشااااة هو ورشااااات و كو  الرعل هو "َوَرَل"ا في أي  جمس

باَ َتنا  حا  تبقى ثقيلة الوصأة على خ وة من النوع الذي
ريا  به الرئيس ترمر في شخص ِ هس

هذا من حيا  رابة التسااااااااااااااامية وتغر ر الركرة عموما ا 
أما من حيا الحاجة إليها و ذلك لجهة التقبال بالتدره لها 
و اااااوال  إلى القبو  عن إقتناع وعلى قاعدة الكحل أحسااااان 
من العمى أو قبو  ماا ال باد منااهي فاإ  ماا  مكن قولاه في 

أ  الركرة من حيا المْمو  ال تستوجر هذا الصدد هو 
مثل هذا الصاااااااااااااااد لها وال هذا اإلكثار من التصااااااااااااااار حات 
والتعامل معها و أنما هي نها ة الم اف لقْااااية ال مجا  
لغير النها ة المتوازنة وبالتالي المنصااااااااارة لهاي وهذا حددتسه 
بكل الوضاااوح المبادرة العربية للساااالما ولو أ  هذي الخ وة 

لي على تلك المبادرة "ا المتمثلة  لورشة" جاءت  رد فعل أوس
اإلسالمية مع  –لكانت أحوا  األمة ومعها العالقة العربية 

الوال ات المتحدة و ذلك النظرة إلى إسااااااااااااااارائيلي في مدار 
االسااااااااتقرار  ير القابل للتزعزعا و ا  ساااااااايانظر إليها على 
أنها تدةيم لجوهر المبادرة وإصراء شااااااااااااااارارات إحتجاه من 

أو أاخر ا أماااا وأ  ذلاااك لم  حاااداث مع األساااااااااااااااد  أصراف
وسااااااااااارت األمور في إتجاي التسااااااااااو س فإ  الخ وة جاءت 
لها إنعكساااااااات ضاااااااايق  منقو ااااااااة الحظ أل  صروحات ما قبس

إساااالمي شاااامل بهاا وز ادة في التوضااايح  – ااادر عربي 
نقو  إ  هذي الخ وة أي "الورشااااااة" التي جر  عقسدها على 

م لوبة لو أ  التالعار وجه السرعة  انت ستكتسر جد ة 
ل مقر الساااااااارارة إلى أر  عا اااااااامة  بموضااااااااوع القد  ونقس
الدولة الرلسااا ينية  ما هو الرعل المتعقل دوليا ي لم يتم  ما 
لم  قتر  ذلااك بجوالت من التصااااااااااااااار حااات التي تساااااااااااااااترز 

اإلسااااااااالميةا وأ ْااااااااا  لم ياتسبع الرئيس  –الملاااااااااعر العربية 
نية التي زادت ملاِعر ترمر هديته المقدسية بالهد ة الجوال

العتر والغْاااار واإلسااااتنكار من جانر العرب والمساااالمين 
 األ دقاء التقليديين للوال ات المتحدةا

من هنا  صااااااابح جائزا  القو  إنه إذا  ا  الرئيس ترمر 
إقترف الوزر سن المقاااااادساااااااااااااااي والجوالني وفي إعتقااااااادي أ  
الرر اة تصابح مواتية في هذي الحا  لما  قا  إنها " ارقة 
القر " فاإ  هاذا اإلعتقااد يت لار مراجعاة جوهر اة  اأ  يتم 
بصيغة أو أاخر  صي تلك الخ وة المقدسية ومعها الخ وة 
الجوالنيةا ونقو  ذلك على أسااااا  أ  الرئيس ترمر ساااابق 
لااه  أ  ألغى على المأل وبكثير من اإلعتزاز بمااا إرتااأ  ِفعس

من اإلترااااقياااة النوو اااة المبرماااة مع النظاااام اإليراني وذلاااك 
من لق عدم إقتناعه اللااااااخصااااااي أو لدواعي إسااااااترضااااااائية 
بصوابية جوهر تلك اإلتراقيةا وبعد ذلك تسلك أفكار  ثيرة 
صر ق القبو  واإلنجاز وتنحسر قليال  الحساسية من مسألة 
 ااااااايغة الما  مقابل التساااااااليم بما هو دو  المقبو  وصنيا ا 

ي كما تتْااااء  مسااااحة التنافر بين ر نيس العمل الرلسااا ين
الراعل وهما السااااااااااااال ة الوصنية التي تامساااااااااااااك حر ة "فتح" 
بزمامها وحر ة "حما "ا وبرعل هذا اإلنحساااار للحسااااساااية 
ومعها تْااااااا  التنافر و الهما ليساااااا باإلساااااتحالة المتنقلة 
بين الر نيسن في حااا  رفع المجتمع الاادولي قبْاااااااااااااااتااه عن 
مساااااااعي التوافق الرلساااااا ينيي تصاااااابح فكرة مؤتمر المنامة 

د هذا المؤتمر بمثابة  ااااااااااندوق لنقل الوضااااااااااع البالغ وعوائ
الساااوء الذي  عيلاااه مجتمع المخيمات الرلسااا ينية وبالذات 
في لبنا  واألرد  إلى حالة أفْااااااالا و مرحلة أاولى هدفها 
ق العيش الكر م يتم تحو ااال المخيماااات إلى مجمعاااات  تاااذو 
سااكنية تتوافر فيها مت لبات العيش الكر م في الحد األدنى 

وارع وخدمات  ااااااحية ومدار  ود اكين ومن دو  من شاااااا
أ   عني ذلك أ  "مخيم  اابرا وشاااتيال" على ساابيل المثا  
والذي إرتبن إسااااااااااااااامه دوليا  بمذبحة نر ذها ار يل شاااااااااااااااارو  
بتواصؤ محلي ساااايصاااابح مثل مخيم "البص" في  ااااور في 
زمن إيوائه في الثالثينات جماعات من األرمن اساااااااااتقدمهم 

مالذهم زمنذاو في جز رة مال ا من  اإلنتداب الررنسي من
أجل أ  يتعاد  عدد المساايحيين مع عدد المساالمين  ي ال 
 صااااااااابحوا هم الكثرةي وأساااااااااكنهم في مخيم الئق إساااااااااتمرت 
إقامتهم الهانئة نسااااااااااااااابيا  فيه إلى أ  باتوا بالتدره مواصنين 
لبنانيين وتناسااااااااااااااالوا وتوزعوا صائرتين وأحزابا  وعندما باتت 

ة فإ  الجيل الجديد من األرمن في لبنا  أرمينيا ذات ساااياد
باااالناااادر يزورهااااي بااال إ  ز اااارات أرمن لبناااا  إلى وصنهم 
قر بااااة اللااااااااااااااابااااه من ز ااااارات لبنااااانيي اإل تراب األمير ي 
واألفر قي والكنااادي إلى مرقاااد العنزة في  ثير من البلااادات 
والقر  الجنوبياة واللاااااااااااااااماالياة والبقااةياة لبْاااااااااااااااعاة أ ام ثم 

 لى الوصن الثاني في بالد اإل ترابا ستعجلو  العودة إ
  و  الحديا حو  الت ورات التي تعيلااااااااها القْااااااااية 

 -الرلساااا ينية بعدما تكاثرت الخروقات في الصااااراع العربي
ل ذلك بات الحديا حو  " اااااااااااارقة  اإلساااااااااااارائيليا ومن أجس
القر " ر م الكتما  على مْااااااااااااامونها يلي ذلك اإلمتعا  

ن صر قة إخراجه وما من مؤتمر المنامة و ثرة اإلنزعاه م
 ررزي من إحراجااات عااالجهااا البعض بااالمقاااصعااة والبعض 
الخر بالصااوت اإلعتراضااي العاليي بمثابة حالة منقو ااة 
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ع هذي المحاولة على الرف  ي ال  التماسااك تراوح بين وضااس
تنتهي مثل صبخة حصااى على نحو التلاابيه اللااعبي لمثل 

يها وإعتبارها هذي الحاالتي وبين التأمل بكثير من الهدوء ف
"و رة" وليست " رقة" أو "فر ة"ا وما هو معروف عن 
الو ااااااارة ال بيةي عالااااااابية  انت أو تر يبا   ااااااايدالنيا  أنها 
ربماااا تلاااااااااااااااري أو ربماااا تخرد بعض الوجعاا إال  أنهاااا ال 

 تتسبر بأي ضررا  
 2019يونيو)حزيران(  29 بتاريخ« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

 مصرية للكتاب -عوديةنسائم إنعاش س
بموازاة ال ررة الترفيهيااة التي تتزاياد إبهاااجاا  في المملكاة 
العربية الساااااااعود ة وتاقلص بالتالي من نسااااااابة الذين إعتادوا 
على ةيسش بهجة الترفيه  نائيا  ومسااااااااارحيا  وساااااااااينمائيا  في 
دبي والقااااهرة وبيروت وفي بعض دو  أوروباااا ثم هاااا هي 

راات اإلنتباااي باادا ااة صررة ثقااافيااة تتوفر في مااد  المملكااةي َتلس 
تبلر بال مأنينة لعالم الكتاب والتأليس عموما  فال يتوا ل 
هذا التراجع الذي  عيلااه منذ ساانتيسن ق اع النلاارا وتتمثل 
بادا اة هاذي ال ررة التي نلاااااااااااااااير إليهاا بخ وات نوةياة بين 
الحين والخر لوزارة الثقافة في المملكة والتي بعدما لم تعد 

رة اإلعالم ينلااااااااااااااان وز رهااا األمير باادر بن عباادهللا توأم وزا
خ وة نوةية  2019فرحا  الذي سجل م لع يوليو/ تموز 

ل "معر  الر ااااا   في المجااااا  الثقااااافي تتمثاااال في جعااااس
أبر اال/ نيسااااااااااااااااا   11إلى  2الاادولي للكتاااب" المقباال ومن 

  إساااااااااااااااتثنائيا  بكل المقاييس وبحيا  ع ى الكتاب 2020
ك باليديسن وتاقل ر حقه وتتجدد ظاهرة الكتا ب الذي  مساااااااااااااااَ

 اااااارحاته وتوضااااااع تحت بعض العبارات عالمة إسااااااترهام 
بغر  المز د من اإلساااااااااااترساااااااااااار عن المقصاااااااااااودي و ذلك 
الكتاب الذي ياهد  والذي يوضاااع بالقرب من الوساااادة قبسل 
النوم والذي  أخذ مكانه في المكتبة الخا اااااااااااااااة لكل محر 

رسظهاا واألهم من للقراءة إلى جانر  اتر سااااابق إقتنااها وحِ 
 ذلك إ  القراءة االلكترونية ال تعود خاصرة األبصارا

وفي حا  لقيت الكتر المعروضااااة  ثرة تساااااماح أو قلة 
د من الرقابة عليهاي ما دامت المملكة تعيش حالة  تلاااااااااااااااد 
نوةية من إعادة النظر في صقو  ومحظورات  ثيرةي فإ  

تي في ما تلخصاااااااااااااااه را ة الوز ر األمير بدر للمعر  ال

هي أ  المملكة تلااااااااهد قرزات في جميع  2020ربيع العام 
األ اااااااااااعدة حْاااااااااااار ا  وثقافيا  وأ  الكتاب  مثِ ل إلى جانر 
النلااااااااااااااااااااصااااات والرعاااااليااااات األاخر  من مزادات وناااادوات 
ومعار  لوحات قيمة معرفية وثقافية أ ااااااااااااااايلة في تار   
الثقافة السااااااااعود ة والعربية عموما ا وعلى هدي هذي الرا ة 

حاادو مجتمعااات الثقااافااة وقراءة الكتاااب ورقيااا  األماال بااأ   
 كو  المعر  خ وة إنقااااذ اااة للكتااااب العربيي وهو هناااا 
ليس الكتاب المدرسااي على مختلد مسااتو اته الذي أ ااال  
ما زا  في منأ  عن التوعكي وبذلك تنجو دور النلاار من 
المصااااير الصااااادم  الذي أ اااااب في الصااااميم بعض دور 

والمرشااااح أل  يتنقل من بلد عربي إلى الصااااحد في لبنا  
بلااد بمااا في ذلااك بعض دو  الخليجا وهااذا اإلحتمااا  قرأسنااا 
تلميحات حوله بأقالم  ااااااااحافيين سااااااااعوديين أحدهم رئيس 
نا تلميحات  تحر ر  ااحيرة "الجز رة" خالد المالكي  ما لمسااس
مماثلة من بين  الم نلاارتسه "اللاارق األوساان" حو  عزوف 

لوصنية الموحدة للتوز ع" عن إ صا  "اللر ة ال إض راري 
كميات من الصاااااااااحد إلى عدة مناصق في المملكة إال  إذا 
  ت المؤسسات الصحافية  لرة اإل صا  والبالغة حوالى 
علااااااااااااارة ماليين دوالرا و يس ساااااااااااااتاغ ي في ضاااااااااااااوء قلة 

 اإلعال  و ثرة التكلرةا
ومن محاساااااااااااان الصاااااااااااادف أ  خ وة نوةية في التوجه 

الكتاب وثقافة القراءةي أ  وز رة نرساااااااااااه الذي  عزز شاااااااااااأ  
الثقافة في الحكومة المصااااااااااااااار ة الد تورة إينا  عبد النور 
ح ت الرحا  في بيروت بعد تسااااااعة أ ام من الخ وة التي 
إتخااذهااا األمير باادر في شااااااااااااااااأ  "معر  الر ااا  الاادولي 

" بحيا  كو  إسااتثنائيا  وليس مجرد مناساابة 2020للكتاب 
 ر الثقافة اللبناني محمد من المناسااااااااااااباتي وإفتتحت مع وز 

داود مكتبة "الهيئة العامة المصاااااااااااار ة للكتاب" في شااااااااااااارع 
الحمراء األكثر حيو ااة منااذ الكساااااااااااااااوف المتاادره للوسااااااااااااااان 

 –التجاري الذي أرادي الرئيس رفيق الحر ري تحرة تجار ة 
معمار ة لكن حالة عدم االساااااااااتقرار المتوا ااااااااالة المراجلت 

ا اإلفتتاااح في  ير السااااااااااااااااارة حااالاات دو  ذلااكا ومثاال هااذ
عا اااااامة البلد الذي ال  ساااااااعد أاولو األمور والمسااااااؤوليات 
األسااااااساااااية فيه على إبعاد منغصاااااات الروضاااااى والمخاوف 
عنهي هو  ما الخ وة السعود ة بمثابة نسائم إنعال للثقافة 
من خال  الكتاب الم بوع والمصاااااااااا  من مافيات التزو ر 

برموز والمحترم من جاااناار المرجعيااات الرساااااااااااااااميااة ممثلااة 
 المسؤولين عن الثقافةا 

و ماا أ  الخ وة المصااااااااااااااار ة هي في بعض مالمحهاا 
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تحياااة للبناااا  الكتااااب والثقاااافاااة والاااذي  ماااا قاااالااات الوز رة 
ل مر زا  لنشااعاع والثقافة والرنو "ي فإ   المصاار ة "إنه  لااكِ 
ل باادا ااة حببااة جاادياادة مااأمولاة  الخ وة الساااااااااااااااعود ااة تلاااااااااااااااكااِ 

قيا  على أسااااااا  أ  ما إلسااااااتعادة شااااااأ  الكتاب المقروء ور 
قاله األمير بدر سااايلاااجع دور النلااار العربية وبالذات تلك 
التي تعيش تداةيات  بوة في لبنا  بالذات على أ  تنلاااان 
وتغادر شاااابه السااااكتة النلاااار ة التي تعيلااااها نتيجة الكساااااد 
وبحياااااا عنااااادماااااا  قترب موعاااااد إفتتااااااح معر  الر اااااا  

افة في المملكة بالروحية ال موحة التي يبلاار بها وز ر الثق
تكو  اإل ااادارات التي أنجزتسها دور النلااار اللبنانية جاهزة 
لتأخذ صر قها إلى األجنحة في المعر  المأمو  له نجاحا  
إساااتثنائيا ا هنا  ساااتحْااار المرء القو  الذي  ا  من معالم 
الزمن الماضاااااااااااااااي "بيروت ت بع والدو  العربية تقرأ"ا وهنا 

ساااتعاد حيو ة مكتبات الدو  أ ْاااا   حدو المرء األمل بأ  ت
العربية وبالذات مكتبات بغداد والبصاارة والمو اال ودملااق 
وحلااار وصرابلس الغرب وبنغاااازي وتونس والربااااط والااادار 
البيْااااااااااااااااء ومراكش والجزائر والر ا  والخرصوم والكو ت 
وعما  والمنامة والدوحة ومسااقن والخرصوم ونواكلااوط إلى 

مدينة والدمام وأبو جانر مكتبات الر ا  وجدة ومكة وال
ظبي ودبي واللااااااارقة وبعض المكتبات في عوا اااااام دولية 

 مهتمة بالكتاب العربيا
ااا وفي إسااااااااااااتعادة شااااااااااااأ  الكتاب المقروء ورقيا   ثير 
اإلفادة للعيو  وللقلوب وللعقو ا فليس مثل الكتاب جليس 

 وبالذات إذا  ا   الما  صيِ با  على الورقا 
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 حاالت مكروهة في صيف الهب
باإلضااااااافة إلى ارتراع درجة الحرارة في من قة اللاااااارق 
األوسااااااااان التي إعتاد عليها النا ي وفي بعض دو  أوروبا 
التي تجااااوزت درجاااة الحرارة األربعين فكاااا  إعال  حاااالاااة 
صوارئ  ير مساااااااااابوقة منذ أكثر من نصااااااااااد قر  للتعامل 

ائي مع هذا اإلرتراع األربعينيي علااااااااااااااانا اإلنسااااااااااااااااني والوق
ل الدهلااااااااااة المقرونة بالخوف مما هو أعظم  حاالت لها ِفعس
من الذي علاااااناي وترو في النرو  مخاوف من أ  يت ور 
العند وثقافة الر ااااااااااااااااص والديناميت والكالم الخالي من 

األ ااو  إلى ما قد  صاابح هذا العند هو لغة التعامل في 
 التي من الزمنا

لحااااالت  اااانااات تلاااك العملياااة الهمجياااة إلحراق بااادا اااة ا
ساااااهو  في ساااااور ا والعراق  ا  النا  في إنتظار حصااااايد 
قمحها وشاااااااااااااااعيرها وبذلك ال خوف من المجاعة ما دامت 
الحن ااة موجودة واإلهراءات مأل  واألفرا  جاااهزة للَخبسزا 
ثم إذا بنيرا  داعلاااااااااااااااية تحوِ   إلى رماد حقو  السااااااااااااااانابل 

دها بال رق الحديثة وبالمناجل إذا الذهبيةالمنتِظرة حصاااااااااااااااس 
لها إلى بيادر الخيراا فإلى األكيا  ثم  إقتْااااااى األمر ونقس

 التخز ن في اإلهراءات بعد تأمين مت لبات الم احنا
ليسااااات أمرا  مساااااتغَربا  الحرائق في أ ام الصااااايسا ومثل 
هذا األمر  حدث حيا هنالك  ابات وبساااااااتين سااااااواء في 

و في  ابات الصاااانوبر واألشااااجار كاليرورنيا أو أوسااااتراليا أ
على أنواعهااااا في لبنااااا ا وهااااذا على سااااااااااااااابياااال المثااااا  ال 
الحصااااارا ونقو  إ  األمر ليس مساااااتغَربا  على أساااااا  أ  
لنازهات النا  في األزما  الصااااااااايفية بالذات مت لبات من 
ل شراب ساخن أو لللواء وحديثا   بينها إشعا  النار من أجس

يلاااااااةا وتكري شااااااارارة لتأمين جمرات لجلساااااااات تدخين اللااااااا
ح بااااة إلحااااداث حر قا لكن األمر المساااااااااااااااتغَرب هو أ  
 صااااااابح اإلحراق المتعمد فعل إجرام شاااااااأنه شاااااااأ  عمليات 
ع من النااا  العاااديين أو  الترجير بحزام ناااساااااااااااااااد في جمس
برجا  األمن  قومو  بدور ة لنصمئنا  على حياة النا ا 

ألذ  واإلحراق المتعمد هنا هو األقل  لرة فْاااال  عن أ  ا
 صاااااااااااااااير ماليين وليس فقن أفرادا ي ذلك أ  أصنا  القمح 
التي سااااااااااتنلااااااااااأ عن حصاااااااااايد الساااااااااانابل قبسل إحراقها  انت 
ساااااااتصااااااابح مصااااااادر  ذاء لماليين من الكبار والصاااااااغارا 
وعمليا  إ  اإلحراق الداعلااااااااااااي ألحق األذ  بأربعين مليو  
سااااوري وعراقي  رقم إفتراضااااي وتقر بي  سااااتهلك  ل منهم 

  رة في اليوم الواحدابمعد  أربعة أر 
وحيا أ  الداعلاااااااااااااية لم تندثر وإ   ا  الرئيس ترمر 

  2019يوليو/ تموز  25تباهى يوم الخميس الماضااااااااااااااي و
في إحترالية تنصااااير وز ر الدفاع األمير ي الجديد بأنه تم 
القْاااااااااااااااء على "داعش" في سااااااااااااااور ا والعراقي فإ  جر مة 
 إحراق المحا ااااااااايل التي أشااااااااارنا إليها تساااااااااتوجر أقصاااااااااى
درجات التنبه من عمليات داعلااااااااية تتم في هذا الصاااااااايس 
الملتهر حرارةي  أ   ساااااااتهدف الدواعش مح ات الكهرباء 
الرئيسااااااااية أو مح ات التحو لي  ما  كري ذات ليل تق يع 
أسااااالو لتع يل التيار الكهربائي في مناصقا وقانا هللا من 

 هذا اللر المست يرا
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غر  إنما ثاني الحاالت هو ذلك الرعل الداعلاااااااااااااااي ال
بتدبير إساااارائيليا فري زمن الغ رسااااة اإلساااارائيلية بأقصااااى 
درجاتها نجد الجرافات تدمر بيوتا  لرلسااااااااا ينيين تم تعميرها 
بجهد فلساااااا يني وعلى أر  فلساااااا ينية أبا  عن جدا وإلى 
هنا يبدو األمر صبيعيا  ما دام المر والجارف إسااااااااااااااارائيليا  

دوانية وما دام الخلية وتحديدا  نتنياهوي النوا ا اللر رة والع
من قرار إدانااة  اصاااااااااااااااادري مجلس األمن في حقااه أل  هااذا 
القرار موضااع رفسض من أمير ا الحاضاانة إلساارائيل الغافرة 
لها أخ اءها وخ ا اها السااااااااااااااااكتة عن تجاوزاتها المترهمة 
أسلوب جر افاتها تحوِ   مناز  فلس ينيين إلى أنقا ا ولكم 

ذات لو أ  يااااد "الريتو" كااااا  المرء يتمنى هااااذي المرة بااااالاااا
 24األمير ي لم ترترع دو  سااااااااااااااااائر األيادي يوم األربعااء 

ع ال يهدد  يوليو لمنع  اادور بيا  من مجلس األمن الموساا 
إسااااااااااااااارائيااال باااالو ااال والثبور وإنماااا فقن ينااادد وتعبِ ر الااادو  
الصااد قة للوال ات المتحدة وهي الكو ت واندونيساايا وجنوب 

يا  عن القلق الباالغ أفر بياا التي  ااااااااااااااااا ت مساااااااااااااااودة الب
والتحذير من أ  عملية الهدم تقوِ   السااااااااااااااعي للحل الذي 
 قوم على الدولتيسنا وحتى عندما جر  تعديل على مسااودة 
البياا  وبحياا أ  لهجتاه خلات مماا  مكن أ   ساااااااااااااااتوجار 
الحذر فإ  يد "الريتو" بقيت مع أ  "الحل الصرقة" الموعود 

التسليم بممارسات  حتاه على األقل نوعا  من تخفيس هذا 
إسرائيل العدوانية و أنما "شرعة إ تصاب حقوق اللعوب" 
تتقدم على "شااارعة حقوق اإلنساااا "ا لعل خ وة ما تصااادر 
عن إدارة الرئيس ترمااار بعاااد أ  ت مئن نرساااااااااااااااااه إلى أ  
الوال ة الثانية باتت باليد ثم  عزم و تو ل و  رح " اااااااااااااارقة 

ني في العصاااار" بصاااايغة ومْاااامو  ال  كو  فيها الرلساااا ي
را وبذلك  صااااااااااابح إرتْااااااااااااء العربي من إرتْااااااااااااء  ساااااااااااس خا

 الرلس ينيا
وتبقى الحالة الثالثة وهي خا اااااااااااااااة بلبنا  دو   يريي 
ذلك أ  اللبنانيين عاشاااااااااوا صوا  معظم أ ام شاااااااااهريس يونيو 
و وليو إحتراااليااات ال نظنهااا تحااداث في د ااار  خر ني وهي 

للااااااااااهادة أنه  لما وجدت عائلة أ  إبنها أو إبنتها فازا في ا
اإلبتاادائيااة أو التكميليااة أو الثااانو ااة تباادأ إصالق المررقعااات 
التي لبعْاااااااااها قوة  اااااااااوت الر ااااااااااص الحيا وحيا أ  
الناجحين من الجنسااااااااااااايسن في اإلمتحانات النهائية باأللوف 
يتوزعو  على بلدات وقر  إلى جانر المد  الكبر ي فإ  

  أ اااوات المررقعات في سااااعات نهار ة وليلية تبعا  إلعال
النتااااائج  اااااناااات تنتقاااال من مكااااا  إلى مكااااا  حيااااا بيوت 
السااااااااكنين المبتهجين بروز األبناء والبنات بلاااااااهادات  علم 

هللا وحاادي إذا  ااا  مااا سااااااااااااااامعااه اللبنااانيو  المكاااباادو  في 
أكثر تهم وضااااااااااعا  إقتصاااااااااااد ا  ومعيلاااااااااايا  بالغ الخ ورة من 

يوليو  24رئيساااهم الجنرا  ميلاااا  عو   قوله يوم األربعاء 
تحققي وبالتالي ستنحسر هواجس الخوف من المستقبل سي

والتوق إلى الهجرةا وللتذ ير فإ  القو  الرئاساااااااي هذا  ا  
جامعة حْااااااااااااااروا إلى القصاااااااااااااار  30صالبا  من  150أمام 

الرئاساااااااااي وقا  الجنرا  الذي لم  حسااااااااام أمر عقسد جلساااااااااة 
مع  لة لمجلس الوزراء إنه سااااااايسااااااالِ م خَلره "وصنا   –مؤجلة 

 ر مما هو عليه اليوم"اأفْل بكثي
لمااذا هذا اإلبتهااه المررقعااتي؟ هل هو لترر ج ما في 
الصااااااااادور من الهموما أم إنها ثقافة العند المتأ ااااااااالة في 
النرو  والرد رة للساااااالح المترلتي وفي نها ة األمر تساااااود 

 ظاهرة اللر وأفعا  األشرارا وَمن  عش يَرا
 1920يوليو)تموز(  82 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 رئاسات وثالث ِنعم

هاذي الوداةياة المهيباة للرئيس التونساااااااااااااااي البااجي قااياد 
تجعلنا أكثر  2019يوليووتموز   27السااابساااي يوم السااابت 

 قينا  بالدعاء الذي توارثنا تردادي عند الحاجة القصاااااو  في 
لحظات اللاادة " ا رضااى هللا ورضااى الوالديسن"ا وفي ضااوء 

لها و  داةية اللاااااعر المصاااااري للرئيس تلك الوداةية وِمن قبس
جما  عبد النا ااار تْااااف ثالث  لمات إلى ذلك الدعاء 
بحيا  صابح " ا نعمة رضاى هللا ورضاى الوالديسناا فنعمة 

 رضى اللعر"ا
ما أداي السبسي لتونس المثخنة بجراح اإلرهاب وندوب 
إنقالب المغااااامر ن على الزعااااامااااة التااااار خيااااة وعساااااااااااااااكرة 

كسم تحل محل الساااااااااا ماحة في التعامل بين شااااااااااخصااااااااااية الحا
الحااااكم والمحكومين هو ماااا  ارتر  التاااأمااال فياااه من أي 
رئيس أو حاكم  خلااااااااااى هللا و عنيه ضااااااااااميري وال يبغي من 
المنصااااااااااااااار تحقيق عوائد قارونية ألنه بذلك  جعل ما هو 
صالح يتقدم على الصااالح وال تعود بصاايرته تر   يس هي 

الجياع أحوا  الرةية في ظل تساااااااااااااااييد أربابه عليهاا َمن 
فيهاا وَمن المسااااااااااااتقوي على الغيرا وَمن الناهر وحيدا  أو 

 مع  خر ن أموا  الدولةا وَمن الجاحد بالوصنا
وما أداي الساااااااااااابسااااااااااااي هو أنه أعاد لتونس إخْاااااااااااارارها 
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وللد مقراصية مسااااااحاتها الرحبة فال قيود ما دامت األلسااااانة 
تلهج بحر الوصني وما دام بالتالي ال فْاال لتونسااي على 

ر اإل مااا  بااأ  الحق  علو وال  على عليااه وأ   خر إال    بقاادس
القانو  هو السااااااااااااااايد قبسل أي إرادات مدججة بأحزمة دوائر 

 في السل ةا
واألهم من هذا  له أ  هذا اللااااااااااااااي  المسااااااااااااااتبيم الرأي 
إعتبري  مااااا البعض القلياااال من حكااااام هااااذا الزمااااا ي أ  
 السااال ة ما دامت ألحد لكي تبقى له فيكتري بوال ة رئاساااية
واحدة وال   لر الثانية أو  ساااااااااااااااتبد  ما إثنا   خرا  من 
راساااء األمة لكي  حصاال على الرابعة وما هو أكثر حتى 
إذا  ا  معتل الصاااحة أو جليساااا  دائما  لكرساااي متحرو أو 
م اااَردا   خلاااااااااااااااى إ ااااااااااااااا يااادي وإيااداعااه الحبس اإلنررادي 
فالمحاكمةااا أي ذروة البهدلة التي ال تعود السااااااال ة ذات 

إزاء مثاال هكااذا نهااا ااةا وحيااا أنهااا  يلااة إلى  ثير ن  أهميااة
من بعدي برعل إنقالب من عسااااكر أو إنتراضاااة من شاااعر 
أو من إعصااار من الغْاار  جمع بين الببْااة العسااكر ة 
والحنجرة الماادنيااة فااإ  خير مااا  رعلااه هو أ   ااأخااذ بااالقو  

ك"ا  ال يِ ر "ختامها ِمسس
وظ د  بهمة اللباب وضمير  احر التجربة النْالية

السابساي اللايخوخة الوقورة خير توظيس وبذلك إسات اعت 
تونس معاااااودة الوقوف على أر  عصااااااااااااااايااااة على  واة 
اإلنقالبااات المرتر ااة من حيااا الاادواعي والغر ا واألمثلااة 

 على ذلك  ثيرةا
كاانات الجناازة التي أقيمات للرئيس المغاادر إلى رحااب 

امه  ما رب العالمين بمثابة إسترتاء ال مجا  لللك في أرق
أكثر ة اإلسترتاءات الرئاسية التي صالما  ابدت د ار األمة 
منها ومن مصااااادفة النساااابة التسااااعينية في المئة دائما  لهذي 
النتائجا و ا  األلوف من التونسااايين الواقرين على ال ر ق 
الذي  ساااالكه المو ر الجنائزي لتود ع رئيسااااهم الذي أحبوي 

 ا  في ساانواته   ااادقين في ملاااعرهما ذلك أ  الساابسااي
الرئاساااااية الخمس نموذجا  في التواضاااااع لم تخ د أضاااااواء 
الرئاسااة من بساااصة ةيلااه والتصاارف الودود مع الخر نا 
وهو في هذي اللااااامائل يلتقي مع جما  عبد النا ااااار الذي 
كا  حز  اللااااعر المصااااري على الرحيل المبكر لرئيسااااهم 
الخمسيني قر ر اللبه من حز  شعر تونس على رئيسهم 

لتساااااااااااعيني الذي لم  ساااااااااااأم تكاليس الحياة إال  أنه رأ  في ا
ترئيسااه وهو في السااابعة والثمانين أ  عليه إعتبار الساااعة 
يوما  واألسااااااابوع شاااااااهرا  واللاااااااهر سااااااانة لكي ير  وهو قادر 
 اااحيا  على مواجهة اللااايخوخة أ  تونس  ادرت اللااارنقة 

وباااتاات في مااأمن ال إرهاااب فيهاااا وال خ ر عليهاااا وقااادرة 
ساااااااااتعادة صمأنينتها وإقتصاااااااااادها وساااااااااياحها وإزدهار على إ

أساااااااااااااااواقهااا بحيااا ال تكو  حااالهااا  مااا حااا  ليبيااا الماادم رة 
أسواقها ومثيلتها أسواق سور اي و ما حا  بيروت المستمر 
عجاف أساواقها منذ ثالث سانواتاا أي بتحديد أدق تونس 
الخْاااااااااااراء  ع ِ ر الرل وأزهار الليمو  أجواءها و ساااااااااااتعيد 

كانته بين ز وت العالم  ما حا  ز تو  بساااااااااااااااتين ز تونها م
شااابيقتها لبنا  الذي  م هو في أشاااد الحاجة إلى شااايخوخة 
حاكم بالرجاحة التي إتسااااااااااامت بها شااااااااااايخوخة الباجي قايد 

 السبسيا
وثمة ملمح تاسااااااااتوجر اإلشااااااااارة إليه بالنساااااااابة إلى هذي 
الوداةيااة اللاااااااااااااااعبيااة العرو ااة وعامق حز  التوانسااااااااااااااااة بعااد 

على الرئيس الذي  ادري وهو أ  الحياة المصاااااااااااااار ين  ل 
اللاااااخصاااااية لكل من الرئيسااااايسن  انت ظاهرة الفتة بل إنها 
أمثولةا  ا  عبد النا اااار  عيش حياة في  ا ة البساااااصةا 
تكفيه لللاااااااااااعور بالبهجة رب ة عنق تأتيه هد ة من زوجته 
أو من  ااااديق وتكفيه تمْااااية بعض الوقت يلتقن بنرسااااه 

بنتيسنا و كفيه من نعيم العيش  اااااااااااااااور األبناء الثالثة واإل
بْع ساعات من الربيع مع أفراد العائلة في إستراحة نيلية 
في القناصر الخير ة القر بة من القاهرة وبْاااااااااااااااعة أ ام من 
التمدد على رما  بحر اللاااااااص  اللاااااامالي أحيانا  مع أفراد 
العائلة وفي بعض المناسااااااااابات مع رفاق الثورةا  ما  كفيه 

ز والجبنة البيْااااااااااااااااء من ال عام بعض الخ ْاااااااااااااااار واألرا
واألر رة المحمصاااااااااااااااةا وللترو ح عن النرس   ير له  ما 
سااائر المصاار ين سااماع أ اني أم  لثوم وعبد الحليم حافظ 
وملااااااهدة عمل مسااااارحي أو حرل  نائي لمناسااااابة وصنيةا 

 والباجي السبسي في هذا من النسيج نرسها
 اااهاال عبااد  1967يونيو  5وبعاادمااا  سااااااااااااااارت هز مااة 

ر بدأ  منِ ي النرس بإضاااراء لمساااات تغيير على ثورة النا ااا
يوليوي التي حلت قبل أساابوع ذ راها السااابعة والسااتيني  23

بحيا ينقِ ي ما في اإلساااااااااات اعة تنقيته من اللااااااااااوائر  ما 
ياادعو هللا أ   منح عااافيتااه بعض العز مااة لكي  عيااد بناااء 
جيلاااااااااه الذي حارب دو  إساااااااااتعداد وإنساااااااااحر دو  خ ة 

ل على رضااى إنقاذ ةا وألن ه صاِلر رضااى هللا دائما  وحا ااِ
ر له األمر بدليل إلتراف  الوالديسن فإ  المولى عز  وجل   ساااا 
اخوانه الملوو والراسااااااااااااااااء العرب في قمة الخرصوم حوله 
دعمااا  إلعااادة بناااء قواتااه المسااااااااااااااالحااة وإزالااة  ثااار العاادوا  
بإسترداد سيناء المحتلةا  ما أ  التلييع المليوني المقرو  
بالحز  الحبيقي عليه  ا  محروسااااااا  برضااااااى هللا ورضااااااى 
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الوالديسن وَمن هذي حاله  أتيه رضى اللعر  ادقا  وعرو ا ا 
وهذا ما حظي به الباجي قايد السااااااااابسااااااااايا رحمة هللا على 

 الرئيسيسنا
 2019أغسطس)آب(  2 بتاريخ« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

 وطن في مهب األمزجة
أ   حاداث في أي من دو  األماة هاذا لعلاه من الناادر 

الاذي ينررد باه لبناا  و اأنماا هي ميزة لهاا في النرس أعلى 
درجات اإلعتزازا بل أحيانا  يراها المرء رابع المسااااااااتحيالت 

 بعد الغو  والعنقاء والخل الوفيا
في  ال دو  األماة بتنوع أنظمتهاا وصباائع حكاامهاا يتم 

ختياري قدرته إختيار شاااااخص لترا  الحكومة و راعى في إ
على تلاااااااااااااااكياال هااذي الحكومااة بمااا  حقق الغااا ااة منهااا وفي 
الاادرجااة األولى االهتمااام بااإحتياااجااات النااا  وهااذا يت لاار 
اإلختيار المدرو  للذين ساااااااتاساااااااند إليهم الحقائر الوزار ةي 
واإلصمئنااا  إلى قاادراتهم وِمن ثم إلى إعتبااار المنصاااااااااااااااار 

 الوزاري تكليرا  وليس تلر را ا
مر الوقاات الكثير إلنجاااز ذلااك فري خال  وال يت لاار األ

أسااااابوعيسن من إختيار اللاااااخص المناسااااار لتلاااااكيل الحكومة 
 كو  َمن تم إختياري أجر  االتصااااااااالت المناسااااااابة وذلك أل  
ذوي الكراءات واإلختصاااااا اااااات  ثيرو ا ثم تن لق الورشااااااة 
الحكومية األشبه بورشة إنلاء مبنى بموا رات  ير تقليد ةا 

أد ة الواجر في منأ  عن الوجاهة وإعتبار و بدأ  ل وز ر ت
لقر  ااااحر المعالي  ااارة تمي ز في الوصنية الساااياسااايةا وال 
يت لر األمر  ثير اإلنتظار للتأكد من أ  هذا الوز ر يؤدي 
َرم من النا  أو يتباصأ في  الواجر عل أفْاال وجه وبذلك  كس
ل العاام في الخااص وعنادهاا ياهاا  و غاادر  التاأد اة وربماا ياادخاِ
صوعا  مستقيال  في حا  أنه من أ حاب الْمائر الحيةي أو 
 اعرى و تم إساااتبداله بلخر في حا   ا  عكس ما نقوله لجهة 

 الْمير الحيا
و كري خ أ إرتكبه ساااااااااائق ق ار ساااااااااكة حديد و تسااااااااابر 
بكاااارثاااة أ  يباااادر الوز ر المختص إلى اإلعتاااذار من تلقااااء 

 ما تكري  ارثة نرساااه واضاااعا  إساااتقالته أمام رئيس الحكومةا 
تسااااااااااااامم من  ااااااااااااارقات لحوم أو دجاه أو من أدو ة أو مواد 
منتهية الصااااااااالحية إلى أ  ينصاااااااارف الوز را حدث ذلك في 

 أكثر من حكومة في مصر على سبيل المثا ا
وفي بعض الظروف تكتري معااالجااة األمور بتعاادياال في 
ل دفع العمل الحكومي نحو  المنا اااااااااااااار و كو  ذلك من أجس

 سرعة اإلنجازا
من المسااااااااااااااتحيل أ   حوِ   وز ر وزارته ومكتبه في هذي و 

الوزارة إلى ديوا  خاص به  عقد فيه إجتماعات شاااخصاااية أو 
حزبية في حا   ا  منتسااااابا  إلى حزب أو أنه هو شاااااخصاااااايا  
رئيس الحزبا  مااا من المسااااااااااااااتحياال أ   عتبر الوز ر الااذي 
 لااغل حقيبة أمنية أ  في إساات اعته خلسن العسااكري بالمدني 

ى أمسر جنود أو رجااا  شاااااااااااااارصااة بمرافقااة وز ر  خر في بمعن
 تجوا  سياسيا

ولعلاااه من الناااادر أ   حاااداث في أي من دو  األماااة أ  
وز را  في مؤتمر ما  غرد خاره الساااااااااااااارب الحكومي أو أحيانا  
 كو  الموقد الااذي يتخااذي نبيض موقد الحكومااة التي هو 

 من بين أعْائهاا
ة من دو  األمااة مااا من النااادر عاادم حاادوثااه في أي دولاا

 حداث بكل بساااااااااااااااصة في لبنا ي فقن ألنه مغلوب على أمري 
سور ا  ثم إيرانيا  ثم "سونيا " دمجا  لكلمة سور ا  مع  لمة إيرانيا ي 
وأل  ما هو مساااااااااااااتحيل حدوثه لد  الخر ن  حدث بلاااااااااااااكل 
صبيعي في لبنااااا ي و اااال ذلااااك أل  اإلرادة الوصنيااااة متناااااثرة 

ا  لد  الخر ن ورئيس الحكومة فالحكومة ال تتلكل  ما الح
على  س عرار ت التيارات واألصراف الحزبيةا بل إ  رئيس 
الحكومة الذي يدير دفة السااااااااال ة التنريذ ة  جد نرساااااااااه أحيانا  
 ير قادر نتيجة أزمة  عيلاااااااها ق با  ساااااااياسااااااايا  من صائرة 
واحدة على عقسد جلساااااااااااااة للحكومة التي يترأساااااااااااااها وذلك أل  

ومة قادرو  على فرط العقاد الحكومي وزراء داخل هذي الحك
 إذا  ا  ال يؤخذ بموقرهم التعجيزيا

وفي دو  األمااة تتم معااالجااة حااالااة تناااقاض تحاادث وذلااك 
بإجراء تعديل وزاري وتدو ر المنا اااااااااااارا لكن حتى مثل هذا 
األمر  ير متيساااااااااااااار اإلقاادام عليااه من جاااناار الااذي يترأ  

زع مصاااااااايري الحكومةا ولذا نر  الوصن في مهر األمزجة يتنا
وإسااااااااااااااتقراري هذا ال يس أو ذاوا ومثل هذا األمر يبقى علة 
العلل و نتقل الوصن من مهر األمزجة إلى أ   صاااابح اليأ  

 هو سيد الموقدا
ونحن عندما نقو  إ  لبنا  في مهر األمزجةي فهذا ليس 
حديا العهدي وإنما لتأكيد قناعة بأ  النظام اإليراني هو الذي 

نانية التي  انت موجودة بحكم ملاااااااااااااعر رعى هذي الحالة اللب
باتت صقوساااااااا  لها  عاصفية في الخمساااااااينات والساااااااتينات لكنها

أحيانا   اااارة التقد س السااااياساااايا فالذي تعيلااااه أزمة الحكومة 
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اللبنانية ساااااببه اللاااااحن الساااااياساااااي بعد المذهبي أو الساااااياساااااي 
المكمل للمذهبيا وما دام هذا اللااااااااااااااحن على الحا  الذي هو 

ساااتقرار المنلاااود سااايساااتمر بعيد المنا  وسااانلاااهد عليها فإ  اال
بالتالي المز د من التناقْاااااااااااات يتم التعبير عنها بكالم أشااااااااااابه 
بااالقااذائد و اااااااااااااااادر عن قيااادات إختلن فيهااا الموقد بااالمزاه 
المتقلر  ما إختالط الحابل بالنابلي فْااااااااال  عن أ  نتاه ذلك 

ق مبااادرة  اااناات  تلااك التي إرتب اات بااالرئيس اللبناااني األسااااااااااااااب
مذهبي"  -حزبي -العماد إميل لحود أو "مانيرسااااااااتو سااااااااياسااااااااي

كالذي أصلقه بالصوت والصورة على المأل وز ر خارجية "لبنا  
القوي" إ تناما  من جانبه لظروف "لبنا  المستَقو  عليه" جبرا  
باسااااااايل التوأم المنصااااااابي بحكم المصااااااااهرة للمساااااااتلاااااااار جار د 

ن خيلهي لبنا  كوشااااااااااانر و الهما من الحالمين  ل بترا  مرب
بما  خص جبرا  باسيل بعد ثالث سنوات أو أقلا وجار د بعد 

 حين وإ  صا  الزمنا
وعلى قاعدة اللااااااايء باللااااااايء ياذ ر فإ  المبادرة اللحود ة 

 24التي نلااااااااااااااير إليهااا تمثلاات بااأ  رئيس جمهور ااة لبنااا ومن 
  إمياااااال لحود نظ م يوم 2007نوفمبر 23إلى  1998نوفمبر
مساااااااااااااايرة هي الحدث األو  من  2003ار مار /  ذ 9األحد 

نوعه في تار   الرئاسااااااااااااااات العربية والدولية حيا أنه وبرعل 
مبادرة مزاجية نظ م تلك المساااااااااااااايرة بعنوا  "يوم الوفاء والكرامة" 
حيا دعا حلااودا  و االت ر م شاادة تساااقان الم ر إلى قصاار 
بعبدا وخ ر فيهم مسااتنكرا  قمة شاارم اللااي  واإلشااادة بالتنساايق 

السااااوري  في تلك القمةي ثم توجه على رأ  المساااايرة  -بنانيالل
التي ضااااامت وزراء ونوابا  لبنانيين أساااااديي الهو  إلى دملاااااقا 
وفي قصاار الرئاسااة ألقى الرئيسااا   لمتيسن حو  وحدة الموقدا 
وهذي المساااايرة والتي إرتب ت برئيس الجمهور ة اللبنانية شااااكلت 

ا الذي مْاااااااااى هو نق ة جوهر ة في  يس أ  لبنا  الراهن  م
بين الحين والخر في مهاااااار أمزجااااااة بني قومااااااهااا الااااااذين 

  رْلونه ملعبا  على أ   كو  وصنا ا 
 2019أغسطس)آب(  11 -« الشرق األوسط»صحيفة   

   

 مبادرة ُمبهجة وسط الفوضى الخنَّاقة
منذ إختياري من جيل الدبلوماسااااية اللااااابة ليكو  سااااريرا  

لد  لبنا  يبتكر وليد بن عبدهللا  للمملكة العربية الساااعود ة
بخاري المناسااااااااااااااابات التي تجعل القلوب اللبنانية المتنافر 

منهااا أقاال تنااافرا  في مواقرهااا الحااادةي وتجعاال المتااللد منهااا 
أكثر تللرا ي وأمله من ذلك أ  ينحسااااااااااااااار التنافر و ساااااااااااااااود 
التللدا وعلى مد  ساااااااااانتيسن أخذت  ياسااااااااااة الدبلوماسااااااااااية 

ي حببة الروضااااى الخن اقة التي  عيلااااها البخار ة حيزا  لها ف
لبناااااا  وبااااااتااااات مباااااادراتاااااه المتبااااااعااااادة عن مااااااراتو  تلاااااك 
الصاااااااااااااااراعات المتنقلةي تترو في النرس حالة من اإلرتياح 
كونها تتعلق بجوانر فكر ة وإنساااااانية من العالقة الراساااااخة 
الجاااذور بين المملكاااة ولبناااا ا وبعاااد العناااا اااة النوةياااة من 

والقنصاالية ببْااعة ألوف من الحجاه جانبه وصاقم الساارارة 
اللبنانييني ها هو بخاري  ْااايس المسااايرة المصاااورة لتار   
العالقات الدبلوماساااااااااااااااية إلى إبتكارات حراو ة إرتب ت به 

 20وو تم لهااااذا الغر  قباااال ظهر يوم الثالثاااااء المقباااال 
السااااااااااااااود كو"  -  في "بيت بيروت2019أ ساااااااااااااا س/  ب 

اللبنانية وتحت  - معر  الذاكرة الدبلوماسااااااااية السااااااااعود ة
 عنوا  "شواهد نابْة"ا

وبقدر ما أ  الركرة مبهجة فإ  التسااااااااامية مبعا إعتزاز 
كو  النبض يتصاااااااااال بالقلرا و أنما ير د الساااااااااارير بخاري 
القو  ما معناي إ  مسااااااااااااااايرة العالقات الدبلوماساااااااااااااااية بين 
المملكة ولبنا  ليسااااات مجرد تمثيل دبلوماساااااي تقليدي بين 

بق عليه العالقة بين لبنا  وأكثر من دولتيسن فهذا أمر تن 
مئة ساااااااااااارارة ومثلها قنصااااااااااااليات من دو  القارات الخمسي 
وإنما هي عالقة بين قلبيسن في  ل منهما شااااارايين من الود 

 والحرص والتقدير نحو الخرا
و مااااا الركرة صيِ بااااة في حااااد ذاتهااااا وثمااااة حاااااجااااة لهااااا 
ولمثيالت من النسااااااايج نرساااااااه تتم وسااااااان هذي الحاالت من 

لت ال روضاااااااااااااااى الخن اقة التي صالما أرهقت اللبنانيين وع  
مصالح  ثيرة وأعادت إلى األذها  أحداث أ ام إختلن فيها 
الدم بالحقد ثم بالعداوةي فإ  مكا  إنعقاد المعر  أمر له 
أهميااةي ذلااك أ  "بياات بيروت" حيااا سااااااااااااااايرعى المعر  
رئيس الحكومة سااااااااعد الحر ري الذي تتكساااااااار السااااااااهام من 

ماة ذوي األمزجة الموسمية على شخصه بغر  جانر الر 
إحراجهاا فإخراجهي هو رمز لحاالة صالماا  ابد اللبناانيو  
من و التها صوا  خمس علااااااااارة سااااااااانة حرب  ادت تودي 
باالكياا  إلى تجزئتاه "كاانتوناات" ماذهبياة تانااحر بعْاااااااااااااااهاا 
رت للبنا  فر ااااااة وفاق  بعْااااااا  لوال أ  العنا ة األلهية  ساااااا 

ع نها ة لنحتراب األهلي مع األمل  أمكن بموجبها وضاااااااااااااااس
ببادا اة ترميم للمرااهيم القاائماة على قواعاد صوائفياةي ونعني 
بذلك نجاح السااااااااعي السااااااااعودي المعزز عربيا  ودوليا  الذي 

 أثمر إتراق ال ائدا
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 1924"بياات بيروت" الااذي تم بنااااي عااام  لكااا   مكن 
أ  يلقى ما أ اااااب مئات األبنية التراثية التي حلت محلها 
بنا ات ساااااكنية معلولة  هربائيا  ومائيا  فْاااااال  عن الملاااااكة 
األعظم المتصااااااااااااااالة بالنرا اتي لوال حالة إهتمام بإبقاء هذا 
البياات على حااالااه مع ترميمااه ومن دو  إزالااة  ثااار ألوف 
الر ا ات التي أ ابت جدرانه في زمن الحرب األهليةا 
وإنتهى األخذ والرد في شااااااااااااأ  هذا البيت الذي  ا  مكتر 
أحد رموز الحرب األهلية بلاااااااااااااااير الجميل قر با  منهي إلى 
إساااااااااااااااتمالكه من جانر بلد ة بيروت وتحو له بالتعاو  مع 
بلد ة بار س إلى مر ز ثقافي يت ور سااااااانة بعد سااااااانةا وقد 
 قااا  إ  هاذا المبنى هو أحاد شاااااااااااااااواهاد الحرب فلماااذا هاذا 
التكر م لها ولكن الركرة هي في تذ ير النا  بالذي جر  

تنرع الذ ر ا لكن مع شااااديد األسااااد ما زالت هنالك  لعلها
نرو  أم ارة بالسوء وهي تمار  العمل السياسي ومن شأ  
أفعاااالهااااي ال قاااد ر هللاي أ   عود "بيااات بيروت" وعلااااااااااااااارات 
البيوت واألسااا ح والعمارات اللااااهقة إلى منصاااات إصالق 

 القذائد صمعا  بزعامة م لقةا
عاااد معاااه هو وحياااا أ  المعر  الاااذي نحن على مو 
اللبنانية على -"شواهد نابْة" حو  الدبلوماسية السعود ة 

مد  يوبيل ماسااااااي من ساااااانوات العالقة الكثيرة التميز بين 
دولتيسن تتبادال الود واللهرة وتتجاوزا المنغصااااااااااات بين حين 
و خر من جاااااناااار َمن تعتمااااد التحرل والتاااادخاااال وترعياااال 

صااااااو ااااااية التمذهر سااااااياسااااااة تعامال بد  الود وإحترام الخ
وقدسااااية الوصن  يانا  للجميعي فإنني أسااااتحْاااار هنا تجربة 
ظافر الحسااااان أحد سااااارراء لبنا  لد  الساااااعود ة الذي  ا  
في عمر الساااااارير بخاري عندما عايِ ن سااااااريرا  لد  المملكةا 
و ا   اااااااااحر مبادرات بنوةية مبادرات وليد بخاري ومن 
أجل ذلك  ا  السااارير الذي أمْاااى مدة زمنية قياساااية في 
المنصااااااااااار لد  المملكةا وهو خيرا  فعل عندما رو  وبكل 
أمانة وتجر د في مذ راته التي أ ااااااااااااااادرها بعدما بات في 
التقاعد من العمل الدبلوماساااااااااي في ظل خمساااااااااة راسااااااااااء 
جمهور ة واليا  سااااااااااار يسا أمين الجمي لا ر نيه معو ا 
اليااا  الهراويا إمياال لحود  المتيسااااااااااااااار من الوقااائع التي 

من جانر المملكة على لبنا  ومد   تعكس مد  الحرص
ل ما  لااااااااااااااابه  إصمئنا  لبنا  أل  عالقته بالمملكة تلاااااااااااااااكِ 
بوليصااة التأمين عند أ ام اللاادة  كابدها بنوعيسها السااياسااي 
والكارثي نتيجة حرب بين القوم مع بعْاااااااااااااااهم البعض أو 

 نتيجة عدوا  إسرائيلي دمر بنياته التحتيةا
ق ار العالقة وتساااااااااااااتوقد المتابع مثل حالي لمح ات 

اللبنانية واحدة لم يتساااااااااااااَن للبنانيين ولغيرهم  –الساااااااااااااعود ة 
اإلصالع عليها واإلحاصة بما جر  فيها ونعني بذلك لقاء 

بين وز ر  1982يوليو/ تموز  2و 1تم في ال ائد يوميس 
الخارجية السعود ة األمير والراحل  سعود الفيصل واللي  

وز ر الدولة بلااااااااير الجميل بحْااااااااور عبد العز ز حسااااااااين 
الكو تي واألمين العام للجامعة العربية زمنذاو اللااااااااااااااااذلي 
القليبيا و عكس مْااااااااااااااامو  أحاديا ذلك اللقاء الذي دام 
علااااار سااااااعات متوا ااااالة ووث ق ظافر الحسااااان محْااااارها 
ل  بااالنص الكاااماال   م أ  ملاااااااااااااااقااة تااذلياال العببااات من أجاس
مصااااااالحة لبنا  الوصن واللاااااااعر والدولة  انت دائما  تهو  

أهل القرار الساااااعودي  ي ال  عصاااااد ال امعو  بهذا لد  
د تتم  الكيا  وبخصااااو ااااية الصاااايغةي وتلك حاالت عصااااس
مباشااااااااارة أو بالو الة مع تنوع الو الء وهم  ثرةااا ال حقق 

 هللا لهم مبتغىا
 2019أغسطس)آب(  81 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 أهوال "رئة األرض".. 
 وهوالع "قْلب المشرق"

الااذي تتساااااااااااااااباار حرائق  ااابااات األمااازو ي في الوقاات 
المو ااااوفة "رئة األر " التي تتوا اااال لهيبا   قْااااي على 
األشااااااااجار الخْااااااااراء والتي هي بمثابة اللاااااااارايين في قلر 
المخلوقااتي بحاالاة من الهلع وتتحرو الادو  الصااااااااااااااانااةياة 
الكبر  و ااااذلااااك األمم المتحاااادة بهاااادف محااااا ااااااااااااااارة هااااذي 

ا  وبالذات في الحرائقاا في الوقت نرسااااااااااااااه  حدث في لبن
العا ااااااااامة بيروت المو اااااااااوفة "قلسر الملااااااااارق" أ  بعض 
النلاااااا اء من رجا  وساااااايدات إ اااااا حبن أصرالهن توجهوا 
ومعهم شاااااااااااتالت من الصااااااااااانوبر واألرز والصااااااااااارصااااااااااااف 
والياسااااااامين و يرها لغرساااااااها في أر   عتبرونها مالسكا  لكل 
بيروتي بل ولكل لبناني ما دامت العا اااااااااااااامة باتت المالذ 

وف الذين هجروا مناصقهم  وحدائق منازلهم لعلاااااااااااارات األل
ل العمال في العاا اااااااااااااااماة  في بلادات تلاك المنااصق من أجاس
وبذلك فإنها في ال ر ق إلى أ  تصااااااابح مثل بعض بلدات 
هند ة أو  لاااااامير ة وهذا على ساااااابيل المثا  ال الحصاااااارا 
و كري منظر الجدار السااااااااااااكني العلااااااااااااوائي الحافل بمئات 
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ا منااااصقهم الاااذي   وق العاااائالت من هؤالء الاااذين هجرو 
م ار بيروتي  دليل على ما نلاير إليها  ما  كري منظر 
الجدار اللااارقي الحافل بمئات العائالت النازحة هو الخر 
إلى جانر سااااااكانه األ ااااااليين من األرمن  ير الميسااااااوري 
الحا  لتعز ز الدليل على حا  العا اااااااااااااامة التي باتت من 

على خن دو  حدائق وهي التي  انت قبسل نصاااااااااااااااد قر  
اإلخْاارار حافلة بحدائق لألزهار والخْااروات والعلاابيات 
وبْعة بساتين  غيرة لكن أشجار الليمو  فيها مع اءةا 
ثم إقتحم اإلسامنت هذا اإلخْارار وباتت العا امة مجردة 
من ثوبها الجميلي بإساااااااااتثناء حدائق مختصااااااااارة ومسااااااااااحة 

"حره  رحبة من األر  المزروعة أشجار  نوبر عارفت 
"  انت في إساااااااااااتمرار مقصاااااااااااد البيارتة وقا ااااااااااادي بيروت

 العا مة في مناسبات األةيادا
بد  أ  تعالج الدولة وبالذات وزارة الداخلية والبلد ات 
ملاااااااكلة الكثرة الهائلة للسااااااايارات في العا ااااااامة  أ  تاخلي 
اللاااااوارع من سااااايارات ال تعمل و ذلك من سااااايارات برسااااام 

مساااااااااااااتعملة  البيع تابعة لمعار  مملو ة لتجار سااااااااااااايارات
وتْااع نظاما  لحر ة األوتوبيسااات ذات السااعة المتوساا ةا 
 وبد  أ  تنلاااان مع وزارات مختصااااة إلعادة شاااابكة النقل 

"التراموي" إنما في ضاااااوء المت ور من هذي الوسااااايلة والتي 
هي الحل الذي ال حل أفْاااااااااااال منهاا إ  الوزارة بد  ذلك 
 ومن خال  بلد ة العا ااااااامةي تحوِ   ما من الْاااااااروري أ 
 كو  حد قة إلى مر ب للسااااااااااااااايارات و أنما ال  كري النا  
هااذي الساااااااااااااااموم التي تنرثهااا العوادما ولمواجهااة هااذا الرعاال 
البلدي  ير المناساااااااار  ا  حراو النلاااااااا اء وإ اااااااا حاب 
األبناء والبنات الصااااااااغار الساااااااان لكي  لااااااااار وا في  ر  
اللاااااااااااااااتالت وبذلك تنزرع في تربية جيل الصاااااااااااااااغار ثقافة 

تقاادير لهااذا العماال جاااء الرعاال  ير اإلخْااااااااااااااارارا وبااد  ال
 المحمود وهو  د النل اء عن إستكما  ما بدأويا

قبسل الرعل الملاااااااااااااار إليه  انت الجرافات بدأت إجتياح 
"حد قة اللااي   شااجيرات وشااتالت ورود في حد قة سااميت 

حسن خالد" مرتي الجمهور ة الذي لم يتحمل زمن الو ا ة 
إزدهر في ذلك الزمن نصحه فأردوي شهيدا  بترجير من نوع 

الذي ما زا  له في لبنا  المتنقل وبالذات عا مته بيروت 
"قلسر الملااااااااااااااارق" وحاضااااااااااااااانة النازحين والالجئين من  ل 
صوائد الملرق بَمن فيهم الذين  انوا حكاما  وباتوا الجئين 
سياسييني من هلع إلى هلع إلى هوالعي رعا اي من حزبيين 

لملاااار إليه هو جرسف وساااياسااايينا والغر  من اإلجتياح ا
تربة الحد قة والحرر بْاااااااااااااااعة أمتار تكري إنلااااااااااااااااء مر ب 

للسااااااايارات على أ  تكو  الحد قة بعد الترتير والغر  من 
 جديد على س ح المر با

من حيا المكسااااااااار التجاري ساااااااااتجني البلد ة من هذا 
اإلبتكار أمواال  لكنها في المقابل ساااااااااااااااتترو في النرس أثرا  

أ  عدد الساااااايارات إلى إزد ادا  ير مسااااااتَحر فْااااااال  عن 
فمااا الااذي ساااااااااااااااترعلااه بعااد ذلااك؟ هاال تنبش أر  المقااابر 

 وتنلىء تحتها مر با  وفوق المر ب أضرحةا
وقبسل التمثيل  ير المساااااااتَحر بحد قة شاااااااي  جليل دفع 
حياته ثمنا ي  ا  هنالك إتجاي إلحتْاااااااااا  السااااااااايارات التي 
باتت مثل فيْاااااااا ي وذلك بتحو ل ما تحت أر  مالعر 

 اضااااااااااااااية إلى مرائر ساااااااااااااايارات و تم ذلك دو  األخذ في ر 
اإلعتبار أنه إذا  ا  ال بد من اإلسترادة مما تحت األر  
ل تأهيلها لكي تكو  مالذا  للسكا  في حا  حدوث  فمن أجس
حرب يتزايد التحذير والتهو ل في شااااااااأنها من جانر "لبنا  
حزب هللا" وخصااااو ااااا  في ضااااوء تصاااار حات ثور ة إيرانية 

األعلى من جهة و ذلك في ضاااااوء ما يدور في  بالصاااااوت
اإليراني الهو  من أ  عاله ترر د  –كواليس لبنا  السوري 

"حزب هللا" بالعمل المقاوم سااااااااااااااايكو  من خال   ااااااااااااااايغة 
مسيحية  بما  -"المقاومة اللبنانية اإلسالحية" أي وإسالمية

نة ودروز وعلو يني  معناي أنها تْااااام مسااااالمين شااااايعة وساااااا
نة وروم و اثوليك وبروتساااااااااااتانت وأرمنا ومسااااااااااايحيين موار 

وفي هاااذي الحاااا   قتصااااااااااااااار دور "حزب هللا" على العمااال 
الساااااياساااااي وال يتكرر في موقع من لبنا  وبالذات في قلسر 

"الحلاااااااااد  لالعا ااااااااامة ما حدث من ضاااااااااربات إسااااااااارائيلية 
اللااعبي" و يري من التنظيمات اإليرانية اإلبتكار في سااور ا 

مسااااااكوت عنها إيرانيا  وال والعراق و يرهماي وهي ضااااااربات 
َتعامال معها من جانر المرجع األعلى و بير الحر  وفق 
مبدأ "العين بالعين والسااااان بالسااااان" فيما يدفع المْاااااروبو  
الثمني وتتساااااااقن تبعا  لذلك العقوبات األمير ية و يرها في 
حق "حزب هللا" وبحيا ال  عود "اإلرهاب"  ااااااااااااااارة ت لقها 

من دالئل  ااااااااااااااايغة "المقاومة أمير ا ودو  أاخر  عليها و 
اللبنانية اإلساااالحية"ي أي تكرارا  مرردة تجمع  لمة اإلساااالم 
والمسااايحيةي أ  لق ات مصاااورة تم تداولها بعد  الم رئيس 

"حزب هللا" والصااااااااديق  لالجمهور ة ميلااااااااا  عو  الحليس 
ار األساااااااااااااااد والمترهم للحالة اإليرانية الثور ةي  للرئيس بلااااااااااااااا 

ل أفرادا  بااأعمااا ر مختلرااة ينتمو  إلى "التيااار الوصني وتمثااِ 
الحر" الذي يتزعمه وز ر الخارجية جبرا  باسيل  خْعو  

 فلس ينالدورة تدر ر في مكا  ما على الحدود مع 
خال ااااااااااااااااة القو  إنااه  مااا هنااالااك هلع دولي حتى من 
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حرائق "األمازو " المو وفة "رئة األر " التي ربما تكو  
وبااالااذات الهوالع منهم بااأ  تنبيهااا  من رب العااالمين لعبااادي 

 خافوا هللا في ما  رعلو  وبالذات بالنسااااااابة إلى الموضاااااااوع 
األساا  الذي صا  أمر حسامه موضاوع الدولة الرلسا ينية 
وعا اااامتها القد  اللاااار سي فإ  وصنا   ااااغيرا  مثل لبنا  
 كابد وبالذات عا ااامته بيروت المو اااوفة "قلسر الملااارق" 

تكاااد تختنق من  رائاار  من الهلع مااا  جعاال أنرااا  أبنااائااه
العمل الساااااااااااااياساااااااااااااي من جانر الذين في القمة نزوال  حتى 
الذين على عاتقهم العمل البلدي وأنه ال عاله لذلك سااااو  
بإقبا  إنتراضااااة بالموا اااارات السااااودانيةا عسااااى ولعل ال 

 يتأخر حدوثهاا
 2019أغسطس)آب(  25 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 عراق والكويت"رُجالن" إستثنائيان من ال
جرت مقتْاااااااااايات المهنة أ  نحاو   صااااااااااحافيين لقاء 
كبار المسااااااااؤولين وخصااااااااو ااااااااا  أولئك الذين لهم حْااااااااور 
إساااتثنائي في  ااايا ة الساااياساااات في دولهمي ونْاااع سااالرا  
على الورق األسااائلة التي سااانوجهها إليهم في حا  إرتْاااوا 
أوال  مبدأ المقابلة الصاااااااااااااااحافيةا و ثيرا  ما  ا  هؤالء رموز 

نخبة السياسية إما  جيبو  بإفاضة عن السؤا  الم روحي ال
وإما بدبلوماساااااااااااااااية تار ين لَمن  قرأ أ   أخذ بقاعدة اللبير 

 الذي من اإلشارة  رهما
و نا  صحافيين نعيش في زمن إزدهار حد قة  احبة 
الجاللااة الحااافلااة بكاال أنواع اإل اااااااااااااااادارات من  اااااااااااااااحد 

ر السااااااااااباق  ومجالت حالة ماراتونيةي  حاو   ل منا  سااااااااااس
بمعنى حصاااااااوله من هذا المرجع الساااااااياساااااااي أو ذاو على 
أحاديا نختار أي عنوا   ااااااااار  نْااااااااعه للحديا أو أي 
ةبارة نار ة من بين ةبارات قالها المرجع المتحدث تكو  
هي العنوا  الرئيساااااييأي "المانلااااايت" على نحو المتعارف 

 عليه لهذي الكلمةا
  أو حتى هذا  ا  السائدا حديا مع مرجع  بير اللأ

مع  بير الدولة نرسااااها إذا تساااانى لنا ذلكي بصاااايغة أساااائلة 
حو  األزمة والموقد الساااااااااياساااااااااي والعالقة مع هذي الدولة 
الصااااااد قة والخالف المسااااااتجد مع تلكي وإجابات تاراوح بين 
التوضاااايح والنقد الحاد والرد على العبارة المساااايئة  اااادرت 

إذا  على لساااااا  مساااااؤو  في دولة  اااااد قة بأساااااوأ منهاي أو
كاااناات العبااارة من النوع الجيااد أو اإلصرائي فااإ  الرد على 
لسااااااااااااا  من ناجري الحديا معه  كو  باألجود واألصرأ من 

 المررداتا
لم  حداث أ   ا  اللقاء مناسااااااااااااابة لكي نساااااااااااااتكلاااااااااااااد 
خصااااو اااايات هذا المرجع أو ذاوي  أ  نادره في األساااائلة 
واحدا  أو أكثر حو  نلاااااأته و يس دخل الحلبة الساااااياساااااية 
ولمااااذا إختاااار هاااذا الحزب أو تلاااك الكتلاااة أو ذاو التيااااري 
ل ذلااك  يس  اااناات نلااااااااااااااااأتااه وعالقتااه بااالوالااد والوالاادة  وقبااس
واألشاقاء والمجتمع ورفاق الدراساة والتحصايل العلمي الذي 
نالها و يس أ ْااا   انت حياته  عازب ثم  يس هي بعدما 
تزوه وأنجرا و يس هي حياته  رب عائلة وهل إ  العمل 

سياسي المسؤو  خ د منه بعض الواجر تجاي العائلةا ال
ثم ماذا يهو  وأي ر اضة  مار  وأي أمنية ير دها تتحقق 
لوصنها ثم أي موسااااااااااايقى أو أ نية   رب لهاي وهل  عيش 
حياة بساااااااااااااااي ة خاره العمل الرساااااااااااااااميي وهل ير د ألبنائه 

 مستقبال  على شاكلة ما هي عليه حالها
سااااااترسااااااارات التي  نا اإل –علاااااارات من هذي األساااااائلة 

كصااااحافين عموما  نحجبها عن القار ء مكترين بْاااا   ل 
األثقا  الساااياساااية عليه من دو  أ  نتيح له فر اااة معرفة 
وتأم ل في الحالة اللاااااااااااااااخصاااااااااااااااية لَمن  اجر  معه الحديا 
ري بين نصد  رحة من  الصحافي والذي يراوح أحيانا  نلس

 االم بوعة وأحيانا   رحة وتتمة في  رحة أاخر  
كانت هذي الحا  هي السائدة عموما  ربما أل  األحداث 
الساااااااااياساااااااااية  انت هي الْاااااااااا  ةي إلى أ  ألبس الغائر 
الحاضااار األمير أحمد بن سااالما  بن عبد العز ز  ااااحبة 
الجاللة والصااحافة  ثوبا  زاهيا   خرد من األثقا  السااياسااية 
ر هذي األثقا ي وذلك بإضاااااااااااااااافته رحمة هللا  من دو  حجس

بوعة "الرجل" إلى "المجموعة الساااااااعود ة لألبحاث عليه م 
ناشارة  احيرة "اللارق  1987والتساو ق" التي أساساها عام 

األوسن" و"االقتصاد ة" ومجلة "سيدتي" وإ دارات أاخر ا 
 اللهم زد وباروا

درجت "الرجل" على نلااااااااااااااار أحاديا  اااااااااااااااحافية مع 
المتميز ن في مجااااالت أعماااالهم ساااااااااااااااواء  اااانوا من القاااادة 

ن أو من رموز النهو  الصاااااااااااناعي والمالي الساااااااااااياسااااااااااايي
والتجااااريي وتبتكر خل اااة من األسااااااااااااااائلاااة التي تجمع بين 
الحالة العامة للقادة السياسيين وبين الحالة اللخصية على 
ية  ونها تْااايء  النحو الذي أشااارنا إليها وهي خل ة ملاااهِ 

 على جوانر  ير متيسر معرفتها لهؤالء القادة والرموزا
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اإلساااااااااتهال  من جانبي  صاااااااااحافي ثمة مناسااااااااابة لهذا 
أجر  على مد  نصد قر  علرات األحاديا الصحافية 
مع قادة ومسااؤولين سااياساايين وعسااكر ين في العالم العربي 
إنتهاااات ةبااااارات وردت في إجاااااباااااتهم عناااااو ن مثيرة على 
الصااااااااااااااارحاااات األاولى من الم بوعاااة وتنااااقلتسهاااا الو ااااالت 

ت من ومراسااااااااااااااالو الصاااااااااااااااحد األجنبيةي لكنها أحاديا خل
األساااائلة الم روحة على هذا القائد أو المسااااؤو  من تناو  
الجانر اللااخصااي والذي هو للقار ء مثل نساامة باردة في 

 الجو السياسي الخانقا
والمناساااااااااااابة التي أعنيها هي مقابلتا   ااااااااااااحافيتا  في 
"الرجل" تمزه األسئلة فيهما بين السياسي العام واللخصي 

إساااااااااااااااتثنااائي هو رئيس الخاااصا األاولى مع "رجاال" عراقي 
الجمهور ة برهم  الح والثانية مع "رجل"  و تي باإلستثناء 
 الجابر الصباحاوالتميز نرساااااااه هو ولي  عهد الكو ت اللاااااااي  نواف األحمد 
وعندما يت رق  ل منهما إلى الجانر اللااااااخصااااااي من 
حياته فإنه بذلك  ْاااااااااااااااري بهجة مقرونة بالتقدير في نرس 

فاالذي  قرأ إجاباته الخالية م  ن أي تحر ظ أو تلاوا
فعلى ساااااابيل المثا  يذ ر الرئيس برهم  ااااااالح المولود 

  بعد سانتيسن من دخو  العراق األتو  1960سابتمبر  12و
الثوري والدموي على أيدي عبد الكر م قاسااام أنه إبن عائلة 
ميساااااورة شاااااجعه والدي الحاه  اااااالح الذي  ا  قاضااااايا  في 

د ة وقراءة اللاااااااااااااعر كردساااااااااااااتا  على االهتمام بالثقافة الكر 
الكردي إلى جاااااناااار الثقااااافااااة العربيااااةي وأنااااه بحكم الوعي 
الساااااااااااااياساااااااااااااي المبكر والبحا عن دور إنتسااااااااااااار إلى أحد 

"اإلتحاد الوصني الكردسااااااااتاني" الذي  لالتنظيمات الساااااااار ة 
يتزعماااااااه والراحااااااال  جال  صاااااااالبااااااااني وأو  رئيس  ردي 
م البعا ا و روي أن كس ه للجمهور ة العراقية بعد إساااااااااااااااقاط حا

يوما  في معتقالت األمن في هيئة التحقيق  43أمْاااااااااااااااى 
الخا اااااااااة في  ر ووي وأنه  ادر العراق إلى بر  انيا بعد 
أ ااام من التعااذياار القاااي في المعتقاال حيااا  ااانوا  علِ قونااه 
و ْااااربونه بالكابالت بحيا لم  عد قادرا  على النهو  ثم 
با  إلى حيا مكانه في  رفة المعتقلا وفي   عيدونه ساااااااااااااااحس

ر  انيا أ اااابح منذ بدا ة الثمانينات عْااااوا  في تنظيمات ب
"اإلتحاد الوصني الكردساااااااااااااااتاني" ومساااااااااااااااؤوال  عن  لأوروبا 

العالقات الخارجية لالتحادا وفي بر  انيا أ ْااااااااا  حصاااااااال 
على الد توراي في اإلحصااااااااااااااء والت بيقات الهندساااااااااااااية في 
الكومبيوتر و اااا  حصاااااااااااااااااال من جاااامعاااة بر  اااانياااة على 

ندسة المدنيةا وفي بر  انيا  ا  نصيبه بكالور و  في اله

الزواه من الد تورة سااربا  محمد سااعيد  ااابر التي  انت 
تتاابع دراساااااااااااااااتهاا الجاامعياة في الزراعة وتعرفت علياه عن 
صر ق شاابيقها وتزوجا بعد حصااو  سااربا ي ومعنى إساامها 
بااالعربيااة "الحااد قااة العليااا"ي على شاااااااااااااااهااادة الااد تورايي و ااا  

ذهرا وتم الزواه في الوقت  مثقا  19مؤخر  اااااااااااااااداقها 
الذي  ا  زوه المساااااااااااااااتقبل  اعد لنيل الد تورايا وفي العام 

 سافرا إلى الوال ات المتحدةا 1992
برهم الباحا عن دور والذي تصااااااااااااره والدته بأنه "كا  
دائما  عجوال  يلتهم  ل شاايء بساارعة ومحبا  للمجازفة ولد ه 

يا  رغبة في أ   عمل  ل شااااااااااايء وحر صاااااااااااا  في عمله وذ 
محباا  للقراءة والم االعاة ومتروقاا  في دراساااااااااااااااتاه"ي باات أحد 

الكردي وأحد قالئل في -نجوم العمل السااااااااااااياسااااااااااااي العربي
مجتمع الحكااااام العرب الااااذي جاااااء من عااااالم التكنولوجيااااا 
والهندساااااااااة المدنية واإلحصااااااااااء والت بيقات الهندساااااااااية في 

  الكومبيوترا بدأ صالبا  مناضااااااااااااااال  وإختير نائبا  في البرلما
الكردي فرئيسااا  لحكومة إقليم  ردسااتا  العراق فنائبا  لرئيس 
الحكوماااة العراقياااة المنتَخباااة وحكوماااة نوري الماااالكي  فمرة 
ثانية رئيساا  لحكومة إقليم  ردساتا  فمؤساس حزب "تحالاد 
ل الد مقراصية" فو ااوال  إلى المح ة األهم في رحلة  من أجس

لرا  للد تور فؤاد األلد شاااااااقاء رئيسااااااااا للجمهور ة العراقية خ
 معصوما

مثاال هكااذا تراث ال ير اادي الساااااااااااااااليماااني برهم وال رفيقااة 
حياته األربيلية سااااااربا  لولديهما اإلبنة  الي المتخرجة من 
جامعة أمير ية وأاخر  بر  انية واإلبن سااااوارة المتخره من 
جامعة في أمير اا بل إنهما  ساااااااد ا النصاااااااح لنبنة واإلبن 

في عالم الساااااااياساااااااة وال في عالم  بأ  ال يزجا نرسااااااايهما ال
التجارة و أ  اإلثنيسن توأما  مصاااااااااير الساااااااااائر في ر ابهما 
نها ات ليساااات سااااعيدة وال محترمةي فْااااال  عن أ  السااااائد 
في المجتمع السااياسااي العربي وبالذات في دولة مثل لبنا  
أ  التور ا السااااااياسااااااي هو أم القْااااااا ا وتاراق على جوانبه 

 ثاراتاترجيرات ودماء و رامات و 
ذلاااك هو الجاااانااار اللااااااااااااااخصااااااااااااااي من "الرجااال" العراقي  

اإلستثنائي برهم  الحا أما "الرجل" الكو تي اإلستثنائي اللي  
نواف األحماااد الجاااابر الصاااااااااااااابااااح فاااإ  ماااا عرفنااااي من خال  
 رحات في مجلة "الرجل" أ  هذا اللي  الثمانيني الذي شغل 

وزارة الدفاع  المنا ااااار الوزار ة األمنية ساااااواء وزارة الداخلية أو
وفي الحر  الوصني و ذلك المنصاااااااااااااار األكثر إحاصة بهموم 

"حولي" مهتما  بت و رها تجار ا   لالنا  وقْااااااااااااااا اهم محافظا  
وإقتصاد ا  معالجا  بلكل شخصي في بعض األحيا  الملاكل 
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األاسااااااااار ة التي تحتاه إلى المرجع الذي يترهم الخصاااااااااو اااااااااية 
ملااه منااذ أربعين عااماا  وأ  والتقااالياادي فاإناه لم  اأخاذ إجاازة من ع

ومدتها شااااااااااااااهر قْاااااااااااااااها برفقة  1975 خر إجازة  انت عام 
العائلة خاره الكو تي أل  صبسعه  ما صبسع أمير البالد اللاااااااااي  
 باح ال يهتم بالسرر و رْل "قعدة الكو ت" وممارسة هوايته 
بالخروه إلى البحر الذي هو عندي  ل شاااااااااااااايءا وفي عرسِ  

باو و  ال   يق إنتظار إقتراب السااااامك من البحر  صااااا اد باللاااااِ
 الساحل لكي  ص اد بالصنارةا

وإلى ذلاك نعرف أناه صاالماا  اا  يهو  ر وب الخيال "لكن 
ال   برنا" و ا   مار  القنص في األراضااااااااااااااي السااااااااااااااعود ة 
والعراق لكن توق د عن ذلك للدواعي نرساااااااهاي أي ِ َبر الساااااااني 

في ذمة فْااااااااااااااال  عن أ  عددا  من رفاق رحالت القنص باتوا 
 هللاا

عدا ذلك لم يبق من هوا ات اللااااااااي  نواف سااااااااو  سااااااااماع 
الموساااااااااااااايقى واأل اني المحببة إليه والعزف أحيانا  حيا  جيد 
العزف على العود والكما  والبيانوا وتبقى الهوا ة التي  سااااااتريد 
منها أفراد العائلة بدءا  بالليخة شر رة سليما  الجاسم أم البنين 

عبدهللا وساااااالم واإلبنة شااااايخة واألحراد األربعة أحمد وفيصااااال و 
الذين تجمعهم الجلساااااة التقليد ة إلى مائدة العلااااااء و كو  الجد 
الاااذي هو من الرجاااا  اإلسااااااااااااااتثناااائيين في مجتمع أهااال الحاكسم 
العربي هو الااااذي إبتكر األكالت  و  ال ب  هوا ااااة لااااه في 
بعض األحيا ا وأما على الصااااعيد المجتمعي فإنه حاضاااارااا 

  ثيرو  على مبادراتهاواللهود 
و بقى أنني هنا لم أتناو  الجانر السااااااااااياسااااااااااي من الرئيس 
العراقي برهم  ااااااااااااااالح واللااااااااااااااي  نواف األحمد ولي  عهد دولة 
الكو اااات أل  ذلااااك الغر  معلومي وإنمااااا المراد ممااااا ورد في 
سااا ور هذي المقالة هو القو  إ  مثل هذي المالمح اللاااخصاااية 

ل  ة تجعل  اااااحبها  كبر في لَمن عال شااااأنهم في رحاب السااااا
عيو  شااااااااااااااعبهي وهي نبيض الرهبة التي تتر ها أجواء الحكام 

 القساة في نظراتهمااا  ما في قلوبهما 
 2019أغسطس)آب(  28بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

 صياداً  26طريدة رئاسية و
 حتار المرء في هذي الحالة الرئاساااااااااااااية التي تعيلاااااااااااااها 

ء من نهو  مغاربي لم  كتمل فصااااوال  تونسا هل هي جز 

أم هي إحتراااليااة  ااااااااااااااايااد لل ر اادة الرئاااسااااااااااااااايااة تكاااثر عاادد 
 مثلو   ل األصياف  26القنا ين لها إذ و ل الرقم إلى 

التونسااااية من علمانية ودينيةا ومن ضاااامن الملااااار ين في 
هذا "الماراتو " ساااااايدتا  ال يبدو ت ل عهما إلى الترا  أمرا  

راااعاال فيااه الثقااافااات وإلى درجااة أ  مساااااااااااااااتغَربااا  في بلااد تت
التونساااااااااااااااي مساااااااااااااااكو  بااأوروبيتاااه بمقااادار إعتزازي بعروبتاااه 

 وإسالميتها
من حيا المقارنة بالذي عاشااته تونس رئاساايا  في زمن 
مْاااااااى  مكن القو  إ  الحالة الرئاساااااااية الجديدة هي التي 
م التواز  الذي  كس ساااااتؤساااااس لدولة مساااااتقرة  ساااااتعيد فيها الحا

ئااااساااااااااااااااياااة متنوعاااة من بينهاااا الناااازع صاااالماااا عاااال نوازع ر 
البورقيبي الذي أسااااس ظاهرة الرئاسااااة األبد ة وإ   انت لم 
تلق التنريذي وإكترى بالثالثين ساااااااانة التي أمْاااااااااها رئيسااااااااا  
جامعا  التوانساااااااااااااااة حوله على مد  عقديسن ثم بدأ اإلجماع 
يتركك مع دخو  الخصاااااااااو ااااااااايات العائلية في العموميات 

خل بين العائلي والرسامي وعدم الرساميةا وبسابر ذلك التدا
إرتياح العامة إلى ممارسات الخا ة نلأت ونمت بالتدره 
بوي  ر بورقيبة نرسه أو نص  ظاهرة الرئاسة األبد ة حيا نص 
رئيسااااااااااا  مد  الحياةي وهي فكرة إسااااااااااتهوت الجانر العائلي 
الخاص في البيت الرئاساااااااااااااااي المصاااااااااااااااري و اد  أخذ بها 

الرئيس والراحل  محمد الرئيس حسااااااااني مبارو و ا  رفاق 
مرسااااااي  خ  و  لها ِمن بعديا  ما إسااااااتهوت وبالظروف 
والدواعي نرساااااها البيت الرئاساااااي الساااااوداني و اد  أخذ بها 
الرئيس عمر البلاااااااير لوال أ  اإلنتراضاااااااة المدنية مْاااااااافة 

"النظام اإلنقاذي" وجعلته  بإليها نكهة عساااااااكر ة عصااااااارت 
ثم في قرص  منقلعا  وعلى حد التو ااااايس الرسااااامي لخلعه 

المحكمةا والالفت أ  اإلثنين البلاااااااير بعد مبارو لم  عتبرا 
بالذي جر  لَمن زرع ظاهرة الرئاسااااااااااااااة مد  الحياة و يس 
أ  الجنرا  ال موح ز ن العاااااابااااادين بن علي إنقض على 
الرئيس بورقيبة ونَقَله من قمة السااااااال ة إلى دائرة التناساااااااي 

روم رئاسة تكو  بالتدرها ثم دفع بن علي الثمن ألنه  ا  ي
على األقاال أكثر صوال  ممااا يتحملااه المزاه اللاااااااااااااااعبي وقااد 
تؤساااااااااااااااس للرئاساااااااااااااااة التي تمنوها أو أرادوها لبورقيبةا لكن 
إنتراضاااااااااة التوانساااااااااة الرا ااااااااادين والمكتو ن من صو  بقاء 
كسم ع  لاات لااه أحالمااه ثم رماات بااه  الرئيس في ساااااااااااااااادة الحا

قى أخد الجئااا  ربمااا مااد  الحياااة خاااره تونسا واللجوء يب
معاناة من  رسااااااي اإلعتراف في جلسااااااات المحكمة ثم في 

 األحكام التي تاصدرهاا
إذا  انت ظاهرة الرئاساااااااااااااااة األبد ةي وإ  لم تتحقق وال 
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نظن أ  لها فر ة حتى بالنسبة إلى الرئيس التر ي رجر 
ر أردو ااا  منااافس النظااام الثوري اإليراني في ت و اال  صيااِ 

بين الحين والخر والتحرل  اليد الممدودة واللسا  العلقمي
المؤذي في أحوا  شاااااااااااااااعوب دو  خاره الحدود وحكومات 
تبدو الفتة وموضااااااااااااااع إسااااااااااااااتغرابي فإ  هذي "الهجمة" من 
الصايادين على ال ر دة الرئاساية التونساية تثير اإلساتغراب 
كونها  ير مساابوقة في أي جمهور ة عربيةا فالمألوف هو 

على نحو التوافق وأ   كو  هنالك مرشااح في الحد األدنى 
المساااابق من جانر  ااااانعي الرئاسااااة في لبنا  وهم أمير ا 
والب ر رو الماااااروني ثم المرجعيااااات اإلساااااااااااااااالميااااة بتنوع 
صوائرهاااا وهاااذا  اااا  قبااال أ   ختصااااااااااااااار "حزب هللا" هاااذي 
ال وائد في "مقاومة" بنسااااااااااااااابة ملحوظة  وثالثة في الحد 

يرة األقصى  ما في مصر بعد إزالة عهد مبارو خالفا  لتول
الرئاسااااات باإلسااااترتاءي أو حتى  كو  هنالك ترتير مساااابق 
بين الرئيس المنتهية واليته وبين َمن  ختاري أو يز يه لكي 
 كو  الرئيس من بعدي ينافساااه مرشاااح أو إثنا ا هذا حدث 
في مور تانيا اللاااااااابيقة المغاربية لتونس وإنتهى األمر على 

وضاااااااااااااعه أهدأ حا ا وهذا  ا  يت لع إليه قبل أ   ساااااااااااااوء 
الصحي الرئيس عبدالعز ز بوترليقة ثم تت ور األمور برعل 
إنتراضاااة شاااعبية أكثر حدة من اإلنتراضاااة التونساااية وقر بة 
اللااااااااابه باإلنتراضاااااااااة الساااااااااودانية و نتهي الرئيس في عزلة 
مرروضاااااااااااااااااة علياااه وتبقى الجزائر من دو  رئيس إلى أ  
تنْاااااااااااااااج معادلة  تلك التي حدثت في الساااااااااااااااودا  وبذلك 

نتراضااااااااااااة  ااااااااااااوالتها وجوالتهاي وأثمرت إلى وضااااااااااااعت اإل
المجلس الساااااايادي حكومة رأي عام وحصااااااة نسااااااائية  ير 

 مسبوق حدوثها في المجلس وفي الحكومةا
ما أ  إساااااااتقر التلااااااااور على ضااااااارورة إجراء انتخابات 
رئاسااية تأتي بعهد يبدأ من حيا إنتهى عهد قايد الساابسااي 
د حتى حااادث ماااا لم  كن متوقعاااا  حااادوثاااها  ااال حزب ير ااا

الرئااااساااااااااااااااااة لاااها وحياااا أ  األحزاب في تونس  ثيرة وأ  
اللخصيات المستقلة والراعلة في المجتمع التونسي تت لع 
إلى خو  التجرباااة الرئااااساااااااااااااااياااةي لاااذا  اااا  هاااذا الكم من 
المرشاااحين للرئاساااة وهو رقم قياساااي لم  سااابق تساااجيله في 
أي جمهور ة عربية بدءا  بلبنا  التوأم الد مقراصي والحزبي 

وسااااااااااااااا ي والليبرالي والااااديني لتونس مرورا  بسااااااااااااااااااائر والمت
 الجمهور ات العربيةا

هل إ  النظام الجمهوري ها  لدرجة أ  خو  الغمار 
للترا  مسألة مزاجية بمعنى هنالك حزب  ستق ر أعدادا  
من المواصنين وما دام هنالك ساااااااااااااااباق رئاساااااااااااااااي فلماذا ال 

  خوضها
ج وتكو  وعندما ساااااااااااااااتنتهي عملية اإلقتراع وتذاع النتائ

ري هل ساااااااااااتتكرر هذي العملية أم هل أ   الروارق مدعاة تند 
 اااااحوة ساااااتنلاااااأ برعل الصااااادمة أو حتى برعل التعمق في 
تحليل التجربةي سااااااااتحمل األحزاب على أ  تأخذ بصاااااااايغة 
اإلنادمااه بحيااا  كو  هناااو حزباا  أو ثالثاة على األكثر 
 تتنافس على مراكز البيادة في الدولة وتترو بذلك إن باعا  
بااأ  هنااالااك جااد ااة وأ  للااد مقراصيااة قواعااد ومراااهيم تتجاااوز 
مسااااااألة أ  المناساااااابات ومنها انتخابات رئاسااااااة الدولة هي 
نوع من التباهي بحيا  قا  هذا المرشح لرئاسة الجمهور ة 
 سااااتحق أو ال  سااااتحقي  روز أو ال  روزا المسااااألة ليساااات 

 هكذا وإنما فقن القو  بأنه مرشح رئاسيا
معر ة الرئاسااااااااااااااة بمرشااااااااااااااح عن حزب وعندما تخا  

مقابل مرشاااح حزب  خر أو حتى هنالك مرشاااح عن حزب 
ثالا تكتسااااار المساااااألة الجد ة وهذا أمر م لوبي أما عدا 
ذلك وعلى نحو ما إنرردت به تونس فإ  ما حصل هو أ  

 ايادا  و ايادتا ا ومثل  24الرئاساة مجرد صر دة يتعقبها 
لتنبااه لكي تحظى هااذا األمر  ااا   حتاااه إلى الكثير من ا

رئاسااااااااااااة جمهور ة العهد الجديد في تونس بالجد ةي و كو  
خامس راسااااااااء جمهور ة تونس منذ إعال  إساااااااتقاللها يوم 

وحتى يوم إعال  رئيسها الخامس  1957يوليو/ تموز  25
  بعد بورقيبة 2019أواخر هذا اللااااااااااااهر وساااااااااااابتمبر/أيلو  

ه األمر الذي  اد  عمِ ر رئاسااااايا  وبن علي الذي  ا   خالج
نرساااااااااااه وفؤاد المبزع العابر رئاساااااااااااة بساااااااااااالم والمنصاااااااااااد 
المرزوقي الهاااابن بمظلاااة من نسااااااااااااااايج علمااااني هو الاااذي 
سااااايْاااااع هذا البلد األخْااااار في فْااااااء االساااااتقرار وعدم 
إتاحة المجا  أمام َمن ير د  ااااااابغ إخْاااااااراري بدماء أراقها 
إرهابيو  من داخل الوصن وخارجها وهذا ما ساااااااعى جاهدا  

ل تحبيقه لوال خامس الراسااا ء الباجي قايد الساابسااي من أجس
أ  إرادة هللا قْت بإنتقا  الروح إلى بار هااا ليبدأ ماراتو  

 ال ر دة الرئاسية والصيادو  الستة والعلرو ا
و بقى أنه عندما يتحقق المبتغى في تونس وتساااااااااااااااتعيد 
له الجار الجزائري  الخْاااااااااااااااراء لونها فإ  الجار الليبي وقبس

و ا  سبقه الجار المور تانيا وفي المسيرة سيتأمل و أملا 
المغاربية عموما  ليس هنالك توق بمثل ما هو عليه توق 

 شعوبها إلى حببة من االستقرارا حق ق هللا الما ا
 2019سبتمبر)أيلول(  6 -« الشرق األوسط»صحيفة 
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 "اليوم الوطني" بالمتحف الوطني يزهو 
 22" يوم األحد  ساااااااتْااااااايس "المتحد الوصني اللبناني

أع ر ذ ر  على اللعر السعوديا  2019سبتمبر/أيلو  
وسيزهو هذا المتحد الذي تروي نواو سه و ذلك ما  حوي 
من توابياات ومومياااوات وتماااثياال حررهااا األجااداد الرينقيو  
على حجارة أو بإسااااااااااااااتعما  البرونز قبسل قرو  من الزمني 

وبعدي في فْاااااااااااال  عن لوحات تر ها أجداد ما قبل الميالد 
بيروت وبعلبك وجبيل و ااااااايدا و اااااااور وحيا  ا  هنالك 
د أثريا وهو  ا  ساااااااايبدو أكثر  نى لو لم تلااااااااامله  كلااااااااس

ي التي أصرأ سعيرها إتراق ال ائدي 1975 لهمجية حرب ا
وتمتد أ ادي ناهبي الثار إلى هذا المتحد  صااااااااااااااايبه ما 
أ ااااااااب متاحد في العراق وساااااااور ا وليبيا ومصااااااار منيت 

اة الق عا  الهمجية والمصااااااااانرة ميليلااااااااايات  بأنواع من رع
يبيعو  بالجملة تراث أوصا  وتار   حببة مْااااااااااااااايئة من 

 التار  ا
قبسل إفتتاح هذا المتحد لسااااابعة وسااااابعين عاما   ا  تم 
ع حوالى مئة ق عة أثر ة ثم حدثت الهجمات الهوالكية  جمس
لسرقة ما أمكن سلسبها لكن رونق اللعور ببهجة اإلستقال  

اء المتحد حقه من اإلهتماما وسااااانة بعد سااااانة أوجر إع 
بااات المتحد الوصني من معااالم تااار   هااذا الوصن الكبير 
أهمية المساااااَتصاااااَغر من صارئين على أ اااااو  التعامل بين 

 الدو ا
وبالعودة إلى اإلساااااااتْاااااااافة  ير المسااااااابوقة من جانر 
"المتحد الوصني" ألع ر ذ ر  على اللاااااااعر الساااااااعودي 

ثيني نلاااااااااااااااير إلى أ  اليوم الوصني بماليينااه الثالثااة والثال
للمملكة يتميز عن ساااااااااااااااائر األ ام الوصنية التي هي أةياد 
اإلساااااااتقال ي بأنه ليس لمناسااااااابة نيسل الدولة إساااااااتقالال   ا  
مصاااااااااااااَدرا  من دولة أجنبية على نحو ما  انت عليه جميع 
دو  األمة بجناحيسها الملااااااااااااااارقي والمغاربيي وإنما هو يوم 

صن  انت تتوزع على  حار ه وود انه إنجاز الوحدة في و 
وجباله قبائل تتناحر وتغزو هذي تلكا وعندما تكو  سااااحة 
هذا الغزو والتناحر والساااااااااااااالر أكبر دولة عربية مساااااااااااااااحة 

  فللمرء أ  يتصور أي جوالت من السعي ² م 2,149,690و
المقرو  بالحزم وأي شمائل جهاد ة إتصد بها الملك عبد 

أمير ثم  سااال ا ي قبسل أ   كتر العز ز في سااانوات دوري  
بدخوله الر ا  بدا ة  اااااااارحة لم  شاااااااامل المناصق ثم تقوم 
الااادولاااة وتتوحاااد و حقق أثبااات تجرباااة وحااادو اااة في األماااةا 

و حاادث ذلااك في زمن  اااناات الاادولااة التي ال تغياار عنهااا 
اللاامس مسااتأِثرة بالو ااا ة وما هو أكثر منها على مصاار 

ا الدولة الوارثة والسااااااااااااااودا  وإمارات الخليج و انت فرنساااااااااااااا
األمجاد النابليونية رابْاة على إرادات لبنا  وساور ا ودو  
المغربا وِمن هنا فإ  اليوم الوصني السااااعودي  ا  وصنيا  
بإمتياز وأمكن رجل سااااااقته األقدار وقوة العزم اإل ماني أ  
يتو ل و تحمل و وحد الدولة المترامية المناصق وفي زمن 

سائلها السالحية المنا   ما حا  الرروسية التي ال تالوث و 
بالساااااتيات ونوو ات الزمن الالحق و اااااوال  إلى الحاضاااااري 
كو  تلك الوسااااااااائل جيادا  وساااااااايوفا  وبنادق عند الْاااااااارورة 
القصااااااو ا واألهم من ذلك األخذ بالعد  والتمسااااااك بما في 
اللاااااااااااااار عة الساااااااااااااامحاء من خرائن صر ق تؤدي إلى العمل 

لحة اللاااااعر وبما الصاااااالح وتحقيق الهدف الذي هو لمصااااا
 حوز مرضااااااااااة رب العالمينا وهنا نجد جوهر را ة الملك 
د و ااذلااك بعاادمااا باااتاات معااالم الثروة النر يااة من  بعاادمااا وحاا 
خال  و اااية ألو  الملوو األبناء ساااعود وللملوو الخمساااة 
فيصاااااااااااااااال وخااالااد وفهااد وعباادهللا ورحمااة هللا عليهم  وخااادم 

مه الحرميسن اللااااااار ريسن الملك سااااااالما  عزز هللا  ساااااااعيه وعزس
مهاا ومنهم إلى من سااااااااااااااايوا ااااااااااااااال واجر البيادة من  وحزس
األحراااادا وفي سااااااااااااااا ور من تلاااك الو اااااااااااااااياااة قو  الملااك 
نحن والنا  جميعا  ما ناعز أحدا  وال ناذ  أحدا  وإنما الماعز عبدالعز ز إلبنه وولي  العهد زمنذاو  الملك ساااااااااااااااعود "إننا 

ه نجا وَمن والماذ  هو هللا سااااااااااااااابحانه وتعالىا َمن إلتجأ إلي
إعتز بغيري ووالعياااذ باااهلل  وقع وهلااكا و نبغي أال  تااأخااذو 

 في هللا لومة الئما وعليك أ  تنظر في المسلمين عامة"ا
إختيااااااار "المتحد الوصني اللبناااااااني" بااااااالااااااذات ليكو  
المكاااا  الاااذي  حترااال فياااه اللبناااانيو  مع المملكاااة العربياااة 

بخاري  حمل في الساااعود ة ممث لة بساااريرها وليد بن عبدهللا 
صيااااتاااه معنىي ونكااااد نقو  إ  القصاااااااااااااااااد من المكاااا  هو 
مناساااااابة لكي يتأمل قبائل أهل السااااااياسااااااة في لبنا  في ما 
أ ااااااااااااااااااب الوصن من أفعاااا  قااااموا بهاااا وأقوا  باااالغوا في 
تردادهاا وإذا جاز التلاااااااااابيه فإ  حالة لبنا  ليساااااااااات بعيدة 

ل عن تلك الحالة التي  انت تعيلاااااها مناصق الساااااعود ة قبس 
أ   خو  عبدالعز ز بن عبد الرحمن    ساااااااااااااااعود  مار 
تنبية البالد من العابثين والسااالبين والغزاة والمرتكبين أبلااع 
أنواع القتلا صبعا  هنالك الرارق الزمني الذي  جعل التلبيه 
 ير دقيقا ولكن أليس ما  حداث من رموز في مواقع من 

ببعض  السال ة الساياساية أو من أصراف  ساتغلو  عالقتهم
الرموزي هو مثل ما  ا   حدث في زمن الغزو والسااااااااااااااالر 
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وإعتباااار الوصن منااااصق نروذ أو دو الت لهاااذي القبيلاااة أو 
 تلكا

من هناااا قاااد  كو  إختياااار المكاااا  ليس مجرد التغيير 
بحيا ال يبقى اإلحترا  يتم في فندق أو  ااااااااااالة مؤتمرات 

د وإنما ثمة إ ماءة ود ة وراء القصاادي ذلك أ  مكا  المتح
هو في نق ااة من خن التمااا ي تمااامااا   ااذلااك المبنى الااذي 
إختاري الساااااااارير بخاري لكي تكو  قاعاته ملتقى لملاااااااااهدة 

اللبنانية  -مئات الصااااااور للمساااااايرة الدبلوماسااااااية السااااااعود ة
على ماد  ثالثاة أربااع القر  الاذي أهم حاالاة توحياد ثاابات 
فيه هي توحيد المملكةا ومن الجائز اإلفترا  أ   ثير ن 

ن أبناء المملكة سااااااااااااااايْااااااااااااااايرو  بعد ال  إلى برنامجهم م
السااااياحي في لبنا  ز ارة "المتحد الوصني اللبناني" ما دام 
سااااااااااااااارير مملكتهم إختاااري ليكو  مكااا  اإلحتراااليااة بااالااذ ر  
التاساااااااااااااعة والثمانين لعيدهم الوصنيي فْاااااااااااااال  عن أ  هذا 
اإلختيار سااااااااايحرِ ز الكثير ن من السااااااااارراء العرب واألجانر 

حذو اإلختيار الساااااااااااعودي الذي جاء في وقت  حتاه على 
فيه لبنا  ليس فقن إلى نجدة "سيدر" التي قد تتعثر بعض 
اللااايء وإنما دائما  إلى أ ااادقاء حاضااار ن في زمن اللااادة 
وعنااد الحاااجااة إلى مبااادرات ذات صااابع معنوي وتحماال في 
صياتها رسائل أو تمنيات من نوع إختيار "المتحد الوصني 

كااانااا  لنحتراااليااات الوصنيااة وبمااا تمثِ لااه جغرافيااة اللبناااني" م
المكااا  بمعنى أنااه في النق ااة التي ترصاااااااااااااااال بين بيروت 
المسالمة وبيروت المسايحيةي ولكن الساعود ة بهذا اإلختيار 
الرمزي الذي ينساااااااااااجم مع جوهر إتراق ال ائد تر د القو  
باإل حاء ما معناي إ  الخن الرا اااااااااال هو في نظرها الخن 

الجناحيسني وعلى ر م الملااحنات والممارساات  الذي  جمع
والمناورات بين بعض قبائل العمل الساااااااااااااياساااااااااااااي والحزبي 
القر بة اللااااااااااااااابه من قبائل في  اااااااااااااااحار  الجز رة وبلداتها 
إسااتمرت على أفعالها المبغوضااة إلى أ  أمكن ترو ض ما 
من األفْااال ترو ْاااه وإخْااااع من ال يرتْاااي الصاااراط 

الرئيس رجر صير أردو ا   المسااااااااااااتبيما وأما أتراو أجداد
الذين  انوا  ساااي رو  على اإلحسااااء في المن قة اللااارقية 
و تر زو  في ماادينااة "الهروف" فهؤالء جر  التعاااماال معهم 
بمز ج من الترو ض واإلخْاااااااااع إنتهى بهم األمر خروجا  
ساااااااااااااااااالماااا ي إنماااا من دو  أ  يزا  هاااذا الرعااال من العقلياااة 

او  اإلساااااااااااااااتقواء على العثماانياة للرئيس أردو اا  الاذي  حا
ساااااااااااااااور ين إعتقادوا أنهم ساااااااااااااااَيلقو  في تر ياا المالذ المن 
ر بما فعله باشاااوات من  والكر م وعلى لبنا  أل  رئيسااه ذ  

 أجدادي بلبنا  ظلما  ما بعدي ظالما

خال اااة القو  إ  "المتحد الوصني اللبناني" لن  كو  
مجرد مسااتْاايس إلحترالية  2019ساابتمبر  22يوم األحد 

"اليوم الوصني السعودي"ي وإنما  لر  التاسعة والثمانين الذ 
سيزهو بهذي اإلستْافة التي لم تخ ر فكرتها في با  أحد 
كسم حببااة تلو حببااةي إلى  من قباالاا حتى في بااا  أهاال الحا
أ  جاءنا السرير بخاري بالمبادرة اللرتةا عسى ولعل  كو  

هاااة هناااالاااك بعض اإلعتباااار لماااا تعنياااه هاااذي اإلحتراااالياااة لج
ال رف المحتراال ولجهااة إختيااار المكااا ا و اال يوم وصني 

 والمملكة شعبا  وقيادة من العوادا
 2019سبتمبر)أيلول(  10 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 فرصة مثالية إلعادة النظر
هنالك عند إرتكاب أكبر األخ اء من جانر دولة في 
حق أاخر ي فر ااااااة مثالية للتأمل خصااااااو ااااااا  إذا جاء من 

ر معتااااٍد ودو  وجااااه حق على دولااااة تجمعهمااااا إلى جاااااناااا
روابن الجوار أنهما من الدين الواحدي فْال  عن أ  العائد 
األسااااااااااساااااااااي لكل منهما هو من الثروة النر ية األمر الذي 

ذ المسألة في اإلعتبارا  يوجر أخس
مااا نعنيااه برر ااااااااااااااااة التااأماال هو التمعن في التعاااصد 

ذلك أ  معظم دو  القاري مع المملكة العربية الساااااااعود ةي 
القارات الخمس إسااااااااتهجنت الرعل العدواني وذهر  ثيرو  
إلى أبعد ما هو إسااااااااااااتهجا  فكانت التصاااااااااااار حات العرو ة 
المتعاصرة من هذا المساااؤو  أو ذاو في أكثر ة دو  لم ير 
فيها المساااااؤولو  ساااااو  أ  الرعل العدواني الذي إساااااتهدف 

ل  كو  صبيعيااا  ومااألوفااا  إ ذا جاااء من من قااة نر يااة هو فعااس
تنظيم إرهابي أما عندما  أتي بترتير متقن فإنه  صااااااااااااااابح 
ملااروع حرب من صرف واحدي  سااتهدف بما فعل إسااتدراه 
ال رف الخر إلى الرد بالمثل وبذلك يدخل وساا اء الخير 
صرفا  ثالثا  ثم يتقرر إنهاء العزلة الدولية المرروضااااااااااااة علي 

 البادئ بالرعل العدوانيا
العدواني وتأثيري ماد ا  ونرسيا  لم  على ر م فداحة الرعل

تحقق المملكة العربية الساااااااااااعود ة للنظام اإليراني  اااااااااااانع 
الرعل إ اي ما يرمي إليها تصااااااااارفت التصااااااااارف المساااااااااؤو  
ِعَو  األخذ بما يو اااااااااااي به القو  الكر م "وجزاء سااااااااااايئة 
سااااايئة مثلها" وحاولت بتصااااارفها المساااااؤو  هذا تنبيه الجار 
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ر المساالم المعتدي إلى إسااتح ْااار قو  الرسااو  وص  "أحِ 
 للنا  ما تحر لنرسك تكن مسلما "ا

 سااااااااااتغرب المرء هذا الجنوح من جانر النظام اإليراني 
نحو معاااداة األمااة العربيااة في شاااااااااااااااخص المملكااة العربيااة 
الساااااااااااااااعود اااة متوهماااا  أ  عملياااة عااادوانياااة من النوع الاااذي 
إسااااااتهدف مح ات نر ية للاااااار ة "أرامكو" سااااااتجعل الدو  

معها علرات الدو  ذات الصلة بها ستعيد النظر الكبر  و 
في مواقرها من النظام الذي إعتد  دو  وجه حقا لكن ما 
حدث هو مسااااااااااارعة هذي الدو  إلى اإللتراف حو  ال رف 
المعتد  عليهي وإصالق إشاااااااااااااااارات مرفقة بقرارات عقابيةي 
تتْااااااااااااااامن مااا معناااي إ  النرن ثروة أل اااااااااااااااحاااب األر  

امد واللبناني والساااااااوداني ومصااااااادر دعم للرلسااااااا يني الصااااااا
والساااوري واليمني والمصاااري والمور تاني واألردني والعراقي 
والتونساااااااااااااااي والجزائري والمغربي والجيبوتي ولكل مسااااااااااااااالم 
أ ااااااااابته مصاااااااايبة مجاعة أو زلزا  أو فيْااااااااا  أو أرادت 
حكومته إنلاااااااااااااااء جامعة أو صلبت جمعية دعما  لتلااااااااااااااييد 

ما دامت جامعي لكنه أ ْاااااااااااااااا  حق ملاااااااااااااااروع لدو  العالم 
تسااتعمل هذا النرني و يس أنه العنصاار األهم في التنميةا 
وألنه  ذلك فإ  علاااارات الدو  سااااارعت إلى إبداء الموقد 
المترهم للساااااااعود ة الداعم لها في الوقت نرساااااااهي ومن دو  

البر  اااااني في  -أ   كو  الاااادعم باااااألسااااااااااااااالوب األمير ي
امية للكو تا  مواجهة الغزوة الصد 

إدعاااء النظااام اإليراني أ  ليس هو في المقاااباال ور م 
ذ اإلعتااااداءي لم تبااااادر أي دولااااة إلبااااداء اإلقتناااااع  من نراااا 
بااإدعااائهاااا  مااا أ  أي دولااة لم تقتنع بااأنااه إذا  ااا  النظااام 
اإليراني متمثال  في ذراعه اليمنى عساااااكر ا  وذراعه اليسااااار  
ماااااليااااا ي ونعني بااااذلااااك الحر  الثوري الااااذي هو قرة عين 

ليس هو َمن نر ذ العمل العدوانيي فهذا ال المرشد خامنئيي 
 عني أنه ليس هو َمن جن د ودر ب ورسااااااااااااااام خر  ة التنريذ 
د ساعة الصرر وقاعدة اإلصالق التي ليتها لم تتما أما  وحد 
وقد حدثت ثم هذا هو ملااااهد رد الرعل بتنوع فصااااولهي فإ  
ثمة فر ااااااااااااة أمام النظام اإليراني للتأمل بأمل قراءة الواقع 

قليمي وعمقه الدولي بالكثير من التأني وإعتبار ما جر  اإل
وما ترعله أعماقه اليمنية واللبنانية والعراقية بأنها "نزوات 
جهاد ة"    األوا  ل ي  ااااااااارحتها واإلنصاااااااااراف إلى بناء 
دولااة  عنيهااا شاااااااااااااااعبهااا الم مئن  مااا صمااأنينااة دولااة مثاال 
اإلماارات ودولاة مثال البحر ن نااهياك باالساااااااااااااااعود اة الادولة 
الحاضاااااااااانة للجمع الخليجي اللاااااااااااملي وهي دولة قو ة في 
حر اها على بناء عالقات ساو ة مع دو  العالم وحر صاة 

كل الحرص على رفاهية شاااااااااااعوبها وتؤساااااااااااس بثروة النرن 
لمسااااااااااتقبل تنعم األجيا  به بال مأنينة واإلسااااااااااتقرارا وألنها 
كذلك فإنها  يانات فوالذ ة وليسااااااااااااااات من زجاه على نحو 

 ر  لهااالتصنيس المتغ 
الرر ااااااة ال  مثاليةا وثمة مثل شااااااعبي فارسااااااي  قو  
"شاااااااااااجاعة بال حذر حصاااااااااااا  أعمى"ا عساااااااااااى ولعل تازا  

 الغلاوة باليد وليس بعمل عسكري دوليا
 2019سبتمبر)أيلول(  22 بتاريخ« األوسطالشرق »صحيفة  لُكتبت 

   

 تأمالت في المشهد السوداني.. 
 ونفرته المبتكرة

ل إلخواننا  الساااااااااااااودانيين أنهم في أكثر األحوا   ساااااااااااااج 
العربية ساااااااوءا  أمكنهم رفسد الظواهر الساااااااياساااااااية واحدة  ير 

العسااااااكر ة في تحقيق نررة  -مألوفةي وهي اللااااااراكة المدنية
أودت إلى الهاااو ااة بنظااام صااا  بقاااايا فااالمااألوف منااذ أ  
بدأت بسور ا  وا ة التغيير العلوائي باإلنقالب مع حسني 

مار / ذار  30شاااااااكري القوتلي يوم الزةيم ضاااااااد شااااااارةية 
ي هو أ  العسكر القالبين  ختارو  مدنيين  ْعرو  1949

أمام المنصااااااار الوزاري  ساااااااتبدلونهم بلخر ن في أي لحظة 
وبذلك  صاااااااابح المسااااااااؤو  المدني في اإلنقالب العسااااااااكري 
لمساااااااااااااااة د كور ة ال أكثرا وعند التأمل في إنقالبات تلت 

دو  العربية نر  أ  إنقالب حساااااااااني الزةيم في عدد من ال
هذا األسااااااالوب  ا  ساااااااائدا  و ما لو أنه مادة في دساااااااتوري 

 إنما مع بعض التعديل في األسالير وصر قة اإلختيارا
ل ذلااك تكوناات حااالااة عااداء  ير ظاااهرة للعيااا   من أجااس
ومتبادلة بين عسااااااااااكر اإلنقالبات ومدنيي هؤالء العسااااااااااكر 

 رفيسن بمعنى المتعاونين مع  ااااانعي اإلنقالبا  ل من ال
ل ذلك تأ اااالت ملاااااعر  ال ير د ال مأنينة ل خرا ومن أجس

 الحذر وإلى درجة العداوة في النرو ا
بقياااات الحااااا  على هااااذا المنوا  إلى أ  باااادأت النررة 
السااااااودانيةا وأقو  نررة أل   ثرة الحديا عن الثورة والثوار 
لم تعد مسااااااااااتحبة القو  في ضااااااااااوء تجارب التغيير العربية 

كر المغيرو  على اللاااااااااارةية الدسااااااااااتور ة التي  ا  العساااااااااا
 سااااااااااااتمتعو  بترداد الكالم الثوري الذي عند ترجمة األقوا  
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إلى أفعااا  يتبين أنااه مجرد حاااالت إنتقااام ونقسض للثواباات 
ووعود منقو ااااااااااااااة التنريذ ومن هنا فإ  إعتبار الذي حدث 

وحتى النصااد األو   2018في السااودا  بين أواخر العام 
 انت نررة شاعبية وليسات  2019  من شاهر سابتمبر/ أيلو 

ثورةي وتلك تسااااااااامية منصااااااااارة لها بد  تسااااااااامية ثورة وتغني 
ه الحوائي والدمي بمختلد  الجمع الساااااااااااااااوداني بجنساااااااااااااااياااس
األعمار عن الدمغة الثور ة ذات الصاااايت  ير المسااااتَحر 
بعد الذي  ابدتسه أوضاااع رئاسااية شااملها التغيير من خال  

وصا  التي داهمتها ثورة اإلنقالبات وما  لت إليه أحوا  األ
من هنا وثورة بتسااااامية "حر ة التصاااااحيح" من هناو و"ثورة 

 إنقاذ" تلك البدعة الدخيلة على القامو  اإلنقالبيا
وماا هو مهم في النررة الساااااااااااااااودانياة هي هاذي المعاادلة 
 ير المألوفة ونعني بها تعاو  ال يس المدني مع ال يس 

فإذا  ا  المدني  العساااااااكري وإعتماد الصااااااابر واألخذ والردا
هو البادئ فإ  العساااااااكري هو الحاضااااااانا ال البادئ  مكنه 
إنجاز التغيير وحيدا  وقد ينتهي به األمر مقموعا  أسوأ قمع 
وال العساااكري وحيدا  مر وب منه التغيير في ضاااوء تجارب 
من الخيبة تراكمت وألحقت بالمجتمع إساءات وحاالت من 

 اإلحباطا
حالة  ااحوة من الْااباط وفي ضااوء هذا التنبه حدثت 

الرفيعي الرتبة قرأوا الموقد بعنا ة شاااديدة ورأوا في الحراو 
اللاااااااعبي الكثير الرقي فر اااااااة لتحقيق  ااااااايغة تغيير  ير 
م روقة تقوم على قاعدة اللااااراكةي مع األخذ في اإلعتبار 
أ  الذراع العساااااااااااااااكر ة هنا ليسااااااااااااااات الوحيدةي والتي ينهي 

ر  ليات   ااااحبها األمر ببالغ رقم واحد تليه بال ات ونلاااس
ودبابات وإعتقاالت وبيانات ذات تعابير منمقة وملاااااااااااااااوقة 
و أنما األمر سااااااااالعة جديدة يتم الترو ج لتساااااااااو قهاا هنالك 
ذراع ال رف المدني الذي بدأ والذي إسااااااااااااااتق ر و اااااااااااااامد 
وتصااار ف بمساااؤولية تنجيه من مسااااءلة الداخل والخاره له 

 عن إقتراف أعما  من اإلحراق والتكسيرا
ر إ زاء هاااذي المعاااادلاااة  اااا  األخاااذ والردا وعنااادماااا ت لااا 

األمر وسااااي ا  جاء األثيوبي  عر  نوا اي الحساااانة ثم جاء 
ل اإلثنينا وبعااد  األفر قيي و ااا   جاار أ   ااأتي العربي قبااس
حالة من الترو ض شملت ال رفيسن إقتنع ال يس العسكري 

ي النررة الذ –و ذلك ال يس المدني بأنهما والدا  للمولود 
أثمر مجلس ساايادة وحكومة و حتاه إلى الحاضاانة التي ال 
تزعجهاااااا بكاااااائيااااااتاااااها "قو  الحر اااااة والتغيير" هي األم و 
"المجلس العسكري اإلنتقالي" هو األبا حالة  ير مسبوقة 
تنقل الساااااااااااااااودا  إلى بر األما  وتعو  ما فات في حا  

ثباااتهااا وت و رهااا ومساااااااااااااااااناادة الحكومااة على تحقيق أحالم 
بدهللا حمدوو  ااااااااااااحر مقولة "ليس المهم من رئيساااااااااااها ع

 حكم السااااااااااودا  وإنما المهم  يس  احكم السااااااااااودا " بحيا 
 غااادر الوصن المرهق أ مااا إرهاااق اللااااااااااااااارانق الكثيرة التي 
وضعها صيس من بني قومه له خال  ثالثة عقودي وبحيا 
ال  عود هنالك تهميش وإجتثاث و اااااوالت ثأر ة وال أ ْاااااا  

اتاا وهذا مأمو  حدوثه في ضااوء تكو  هناو عدة سااودان
إنصاااهار الجماعات الثور ة المسااالحة في البوتقة الصاااالحة 

العساااكر ة التي  -والتصاااالحية الناشااائة عن المعادلة المدنية
وإماراتيا ي وتصااميما  من  -لقيت ترحيبا  دوليا  وسااندا  سااعود ا  

ن ظن  سااااااااس جانر رموز العهد الجديد على أ   كونوا عند حا
ونا  العرب ونا  دو  العالم بهما ومن نا  السااااااااااااااودا  

ل ذلك نراهم  قولو  من الكالم خيري  ما نراهم مصممين  أجس
على إعتمااااد المقولاااة الحمااادو ياااةا وفي هاااذا اإلصاااار رأيسناااا 
ل حكومة من علاااااااار ن وز را   الرئيس عبدهللا حمدوو  لااااااااكِ 

 يلومتر مربع  1.886.000لبلد شاااااابه قارة حيا مساااااااحته 
نحن قارناي بما هو حا ااااااااااااال في لبنا   وهو أمر الفت إذا

وز را  فيما  28على سااااابيل المثا  حيا أ  حكومته تْااااام 
مسااااااحته علااااارة  الف وأربعمئة وإثنين وخمساااااين  يلومترا ا 
وهااذا ألنهم في العهااد الجااديااد في الساااااااااااااااودا  المبني على 
 اايغة إبتكار ة  كاتد المدني فيها العسااكريي  سااعو  إلى 

ع البلد ذي المسااااااااااااحة ال د مقراصية على صر ق تنبية وضااااااااااااس
اللااااااااوائر بأمل اإلزدهار وهذا ما  حتاجه البلد الد مقراصي 

 لبنا ا
و بقى من هذا التأمل في أحوا  الساااااااودا  الذي إختار 

عسااااكر ة ال يتلاااااوف  –الصااااراط المسااااتبيم بمعادلة مدنية 
فيهاااا صيس على  خري التمني باااأ  يؤدي العهاااد الجااادياااد 

تجاي مصاااااار  عوِ   تقاعسااااااا   بصاااااايغته المبتكرة هذي واجبا  
من جانر النظام البلاااااايري وذلك من خال  موقد إ جابي 
يتخذي السااودا  الذي إسااتعاد شااأنهي بالنساابة إلى عقدة "سااد 

العسكر ة  –النهْة"ا وحيا أ  أ حاب المعادلة المدنية 
سااااااااااال روا اثيوبيا دورا  تحتاجه ونعني به دور الوساااااااااااين الذي 

ن في الساااودا  ولقي ترحيبا  أثمر حلوال  إساااتعصااات إلى حي
أفر بيا  وإرتياحا  دوليا  لهذا الدوري فإ  وفدا   مثل المجلس 
الساااااايادي والحكومة  أخذ على عاتقه البيام بدور الساااااااعي 
إلى الحل الموضااااااااااااوعي الذي يرضااااااااااااي مصاااااااااااار من دو  
إ ْاااب اثيوبيا في موضااوع "سااد النهْااة" هو ما ساايكو  

نية في مساااااااار الساااااااودا –خ وة تْاااااااع العالقة المصااااااار ة 
االثيوبية في  –التعاو  المثالي و بقي العالقة المصااااااااااااااار ة 
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منااأ  عن التااأزم الااذي ال قااد ر هللا وربمااا ينتهي مواجهااةا 
وهذا واجر فْااال  عن  ونه فر ااة لتقر ر المسااافات بين 
الجيرا اا وبالذات الذين تسااقيهم مياي بحيرة فكتور ا ونيليسها 

أراضااااااايهم اللااااااااساااااااعةا  األبيض واألزرق وتروي لهم حقو 
أليس في قو  الرسااااااااااااو  وص  "خير األ ااااااااااااحاب عندهللا 
تعااالى خيرهم لصاااااااااااااااااحبااهي وخير الجيرا  عنااد هللا تعااالى 

 خيرهم لجاري" ما يوجر هذا المسعىا
 2019سبتمبر)أيلول(  26 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 المجني عليها «أرامكو»دورة 
م المتحاادة منااذ لكاال دورة تعقاادهااا الجمعيااة العااامااة لألم

رمز لمجر ااااات اإلنعقاااااد ومااااا إلتقاااات  1946األاولى عااااام 
كلمات الراساء الملار ين حو  موضوع واحد شا ل با  

 المجتمع بنسبة أو بأاخر ا
وعموماااااا  ينتظر معظم الحكاااااام في دو  العاااااالم هاااااذا 
اإلنعقاد ليعر  هذا شاااااكو  وذاو وقرة تحد من على هذا 

ر من حاالت خاره ما تنص المنبر الدوليا وال  خلو األم
عليااه األ اااااااااااااااو  على نحو مااا فعلااه الزةيم الساااااااااااااااوفياااتي 
خروشااااااااااااااوف الذي لم  كن رجل دولة  ما المرتر  عندما 
خلع فردة حااااااذائااااااه ولو ح بهااااااا وهو على المنبر يتحاااااادث 
بالروساااااااااااااااية الصاااااااااااااااارخةي وعلى نحو ما زايد العقيد معمر 
القذافي على خروشاااااوف وذلك بإمسااااااكه نساااااخة من ميثاق 

قاااه على مرأ  الراسااااااااااااااااااء والوفودا ال منظماااة الااادولياااة ومز 
ل  صالح األو  في موساكو الساتينات أو أي بلد  كالهما ِفعس
ع جماهيري  في اإلتحاد السوفياتيي و صلح الثاني أمام جمس
في صرابلس أو بنغازيي إنما ليس في دورة سنو ة للجمعية 
العامة لألمم المتحدة من واجر الملاااااااااااااااارو فيها أ   قد 

يبا  و عر  قْاااااااااااااية تخص بالدي أو  قترح أمام أقرانه خ 
أفكارا  لتصاااااحيح مساااااار الجمعية العامة ومجلس األمني ال 
خر و لاااااااااااااتم ساااااااااااااواء عن صر ق رفسع فردة الحذاء  أ   ساااااااااااااس
الخروشاااااااوفي أو تمز ق نص له  ااااااارة الدساااااااتور األمميا 
لكن اإلثنيسن خروشااااااااااااوف ثم القذافي أرادا إيهام شااااااااااااعبيسهما 

لى منبر األمم المتحدة ما لم ولن  رعله بأنهما فعال من ع
أحد  يرهما بإساااااااتثناء الزةيم الكوبي فيديل  اساااااااترو الذي 
لم  رارق السيجار فمه وهو  عتلي المنصة فبدا  من يؤدي 

دورا  في واحاااااد من أفالم الغرب األمير يا وباااااالمقاااااارناااااة 
نتوقد أمام التصاااااااااااااارف الراقي من جانر الرئيس  اساااااااااااااار 

صااااااااااان الز تو  تعبيرا  رمز ا  عن ر بته عرفات الذي لو ح بغ
وَمن  مثِ ل للااااااااااعر إحتل الصااااااااااهاينة وصنهي في أ  تغمر 
النرو  المحبة و سااااااود السااااااالم على أر  فلساااااا ين وفي 
 ااااااااااايغة دولتيسن متجاورتيسن وهذا ما بلوري الملك عبدهللا بن 
عباادالعز ز رحمااة هللا عليااه في القمااة العربيااة الاادور ااة التي 

رفيق  -مثلا الرئاسااااااااااات إميل لحودإسااااااااااتْااااااااااافها لبنا  ال
 2002مااار / ذار  28نبيااه بري يوم الخميس  -الحر ري 

في  يغة "المبادرة العربية للسالم" وبموافقة إجماةية  ير 
 مسبوقة في تار   القمم العربيةا

ال مكاساااااار تاجنى من الدورة العاد ة الساااااانو ة للجمعية 
العالم العامة لألمم المتحدةي عدا أ  الراسااااااااااااااااء في دو  

يتالقو  وذلك أمر م لوب خصاااو اااا  أ  الز ارات الثنائية 
المتبادلة قليلة عموما ي وهي شااااابه نادرة بالنسااااابة إلى رئيس 
الوال ات المتحدة الذي بملااااااااااااااار ته في اإلنعقاد الساااااااااااااانوي 
للجمعية العامة  قو  ما معناي إ  من لم  حظ بعد بلقائي 

ي  مكنااااه في البياااات األبيض وأنااااا من جااااانبي لم أزر بلااااد
إ تنام إنعقاد دورة الجمعية العامة فنتصافح أو نتلارو في 
 داء أو حرل إسااتببا  تبيمه مندوبة الوال ات المتحدة لد  
ل أ   غاااادر  المنظماااة الااادولياااة على هاااامش اإلنعقااااد وقباااس

 الرئيس نيو ورو عائدا  إلى واشن نا
تتعدد الصااااااااااااااارات لكل دورة حسااااااااااااااار ما يثار فيها من 

ن هموم مرفقة أحيانا  بالتمني أ  تؤخذ في قْا ا و ا رح م
اإلعتباااار واإلهتماااامي من نوع تمنياااات الرئيس عباااد الرتااااح 
السااااااااايساااااااااي على المجتمع الدولي بأ  يتدخل البعض مَمن 
نة على أثيوبيا أ  تنظر بمساااااااااااااااؤولية إلى أ  النيل  لهم موس
هبة المولى عز  وجل  لمصااار  ما أنها هبة له منذ سااار انه 

كتور ااااا ليروي أرضاااااااااااااااهااااا المتراميااااة األصراف من بحيرة في
وشاااعبها الذي قبسل إنلااااء الساااد العالي  ا  علااار ن مليونا  
وهاااا هم ال  بااادأوا المئاااة مليو  الثاااانياااةي وأ  أي إختزا  
لحصة مصر من المياي بسبر "سد النهْة" الذي أنلأته 
أثيوبيااااااي هو بمثااااااباااااة ق سع  ماااااا ق سع األعنااااااق من ق سع 

القو  الماااأثورا ولاااذا فاااإ  تااادو ااال أزماااة األرزاق على نحو 
"سااد النهْااة" إال  إذا أقدم السااودا  ورفع منسااوب االهتمام 
وقوفا  أكثر مع مصااااااااري  ريل بإبقاء هذي األزمة تحت خن 
البرودة فال تساااااااااخن ثم تزداد ساااااااااخونة نتيجة عدم الترهماا 

 فالتراهما
وعناادمااا نقو  ذلااك فااإننااا نااأخااذ في اإلعتبااار أ  أثيوبيااا 
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را  توفيبيااا  وأمكن وسااااااااااااااااااصتهااا بين أصراف األزمااة أدت دو 
الساااااااااااااااودانية بدعم من اإلتحاد األفر قي وتحريز من الدو  
العربية ذات التأثير تحقيق حل إنتقل الساااودا  بموجبه من 
ما ال تحمد عبباي إلى الحل األمثلا ومن هنا فإنه عندما 
م األثيوبي هااذا الاادور فمن ال بيعي  كس سااااااااااااااايمااار  أهاال الحا

تهم بالترهم وإال  إعتبروا أحاديين بمعنى أ  ما  عنيهم م الب
هو مصااااااااالحتهم قبسل أي مصااااااااالحة محقة ل خر ن من نوع 
أحبية مصااااااار في موضاااااااوع الميايي أو حتى على حسااااااااب 

 مصلحة الخر نا
وباااالعودة إلى ماااا بااادأنااااي في ماااا  خص صبيعاااة الااادورة 
الرابعااة والسااااااااااااااابعين للجمعيااة العااامااة لألمم المتحاادة  جوز 

و اااااايس في ضااااااوء أكثر ة الكلمات التي أالقيت والحراو الت
الرئاساااي والدبلوماساااي في  واليس المنظمة الدولية أ  هذي 
الاااادورة  اااااناااات دورة "أرامكو" المجنى عليهااااا برعاااال إيراني 
المالمح وأدوات التنريذ وبتقنية مصاااااااااااادرها مرجعية تتجاوز 

اإليرانيااةا وعنااد  -بكثير من حيااا الاادقااة القاادرات الحوثيااة
لتأمل في ما قاله  بار قوم الدورة الرابعة والسااااااااااااابعين هذي ا

بدءا  بما قاله الرئيس ترامر وزادي تو ااااااااااااااايرا  رئيس وزراء 
اليااااابااااا  و خر ن إعتبروا اإلعتااااداء على "أرامكو" بمثااااابااااة 
إعتداء على مصااااااااااالح وإحتياجات حكومية وشااااااااااعبيةي فإ  

ها الدورة الراهنة تكتساار التو اايس الذي أشاارنا إليهي أي أن
 دورة "أرامكو"ا

ثم إ  المألوف بالنسااااااااااااااابة إلى األزمات العالقة من نوع 
األزمة التي  عيلاااااااااااااااها النظام اإليراني مع المجتمع الدولي 
أ   غتنم المأزوم والمؤزِ م في الوقت نرساااااااه المناسااااااابة التي 
توظرها مرجعية دولية ذات مصااااااداقية لمصاااااالحة التخفيس 

ع نها ة لهاا و   ا   مكن للنظام من حدة األزمة أو وضاااااااااااااااس
اإليراني لو أنااه را اار في الجنوح نحو التهاادئااة والتعااا ش 
وفق األ ااو  بديال  لساالوو عقديسن من الزمن َتساابر خال  
بعض سنواتهما بإيذاء شامل للعوب دو  المن قة وإقالق 
للكثير من دو  العااااالمي أ   غتنم إنعقاااااد الاااادورة العاااااد ااااة 

مم المتحدة فيقد من الرابعة والسااااااابعين للجمعية العامة لأل
ن النوا اي متيحا   سااااس على منبرها صارحا  على المأل الدولي حا
المجا  أمام الرئيس الررنساااااي ماكرو  الذي هو وساااااين ال 
تحر ظ عليه وال حتى إعترا  من جانر اإلدارة األمير ية 
والمتْااارر ن الخليجيين والعرب عموما ي لموا ااالة الساااعي 

ظ مااااء الوجهيسنا الوجاااه حتى تحقيق التساااااااااااااااو اااة التي تحر
اإليراني والوجه األمير يا ولكن النظام اإليراني أضااااااااااااااااع 
الرر ة في الخروه من الوضع الذي  عيلها وهو لو  ا  

إعتماااد الحصاااااااااااااااااافاااة قوال  من على المنبر الااادولي وإختاااار 
التهدئة سبيال  لتسهيل أمر المسعى الررنسيي لكانت الدورة 

كو" المجنى عليهاااا ودورة الرابعة والسبعين هي دورة "أرام
 "الجاني" الذي أعاد النظر وقرر الجيرة المستحبةا

 2019سبتمبر)أيلول(  82 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 علينا وعليكم وعليهم بالسياحة الوطنية
هذا الزلزا  السااااياحي الذي أ اااااب اللاااار ة البر  انية 

لسياحية الرائدة واألهم واألعرق في عالم السرر والرحالت ا
 ْاااايس نق ة جديدة إلى  اااارحة الذبو  المتدره الذي بدأ 
 لاااااااااق صر قه إلى النظام الرأسااااااااامالي والذي بات ال بد في 
نظر خبراء الما  واإلقتصاااد من تلااذير ساار ع للكثير من 
صروحااتاها فماا بين عمْااااااااااااااااة عين وإلترااتهاا تغيرت حاا  
شاار ة "توما   وو" من حا  في مسااتو  القمة إلى أساارل 

ي ومن نجم  ْااايء في ساااماء النظام الرأسااامالي في السااارح
بر  انيا وعلى مسااااتو  العالمي إلى مجرد نبأ يتْاااامن وفاة 
هاااذا العمالق باااذبحاااة إفال  نتيجاااة ديو  علياااه تجااااوزت 
الملياااري دوالر لم ينقااذي أهاال المصااااااااااااااااارف رموز اإلقتاادار 

 المالي من هذي الذبحةا
أكثر وأل  هذي اللااااار ة العمالقة باتت بحكم  ااااامودها 

من قر  بمثااابااة أحااد راو  النظااام الساااااااااااااااياااحي العااالمي 
و ااااامدت في حمى الرأسااااامالية التي لم ترحم وعكة ديونها 
المليار ةي فإ  الذي أ اااااااااااابها سااااااااااايصاااااااااااير مئات الرنادق 
والم اعم واألساااواق والملاااار ع التي نلاااأت وإزدهرت برعل 
النمو المتزايد لهذي اللر ة البر  انية العمالقةا فال سياحة 

عد ال   ما من قبل الزلزا  المبا ت الذي أوقع "توما  ب
كوو"  اااااااار ع إعال  إفالسااااااااها ولسااااااااوء حظ بعْااااااااالدو  
العربيااة أ  الزلزا  الملااااااااااااااااار إليااه حاادث في وقاات راهناات 
حكومااات ورجااا  أعمااا  على ق اااع الساااااااااااااااياااحااة فكاااناات 
علااااااااارات الرنادق والم اعم والمالهي  في لبنا  ومصااااااااار 

راعاااااااال الاعاارو  الامااتاامااياازة وتاوناس والامااغاارب واألرد ا وباا
والجاذبة باتت السياحة من دو  الغرب وبالذات من أوروبا 
بجناحيسها اللااااااااااارقي والغربي بما في ذلك روسااااااااااايا مزدهرةا 
ولقي الرها  على العائد الساااااااياحي نجاحا  ملحوظا  فْاااااااال  

 عن أ  هذا الق اع إستوعر األلوف من العاملينا
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األهم دوليا  ال  بعد الذي أ اااااااب اللاااااار ة البر  انية 
في مجا  السااياحة والساارر ساايتأثر الق اع الذي نلااير إليه 
وهو أمر صبيعي فلن تر  دو  السااااااياحة العربيةي أي التي 
إعتادت على إسااتببا  قوافل سااياح من دو  أوروبا إزدهار 
كما في الساااااااابق ذلك أ  أكثر ن األوروبيين سااااااايساااااااتبدلو  

وبذلك  الساااااااااااااااياحة إلى الدو  العربية بساااااااااااااااياحات داخلية
 كتلاااااارو  بالدهم و وفرو  الما  الذي هو الخر ينْاااااار 

 بالتدره برعل األزمات االقتصاد ة الكونيةا
من هنا فإ  العرب الذين  ساااوحو  ليساااوا أفْااال حاال  
من األوروبييني وبااالتااالي فااإ  الااذي منياات بااه اللااااااااااااااار ااة 
الساااااااااااااياحية الرائدة واألهم دوليا  "توما   وو"  لاااااااااااااكل ما 

لرتة إنتباي" لمئات األلوف من العرب الذي  جوز تساااميتها "
 ساااااااااااااااوحو  وبااااألخص من هؤالءا الخليجيو  واللبناااانيو  
الذين تتقدم قوافلهم السااااااااياحية على مدار الساااااااانةا وبالذات 

 في فصل الصيسي سائر العربا
"لرتة إنتباي" هو المباشرة بالسياحة الداخلية  بوما نعنيه 

بناااني على مااا لم وبحيااا يتعرف هااذا الخليجي أو ذاو الل
يزري وال إكتلاااااااااااااااد ما في هذي المن قة أو تلك من صبيعة 
 ت ير لها النرو  فْال  عن أ  جغرافية الوصن ال تعود 

 2019( 1تأكتوبر) 2 بتاريخ« األوسطالشرق »صحيفة  لُكتبت 

   

 قرارات األمير عبدالعزيز
 برسم الوزيرة ريا واآلخرين

اللاااار ة البر  انية هذا الزلزا  السااااياحي الذي أ اااااب 
الرائدة واألهم واألعرق في عالم السرر والرحالت السياحية 
 ْاااايس نق ة جديدة إلى  اااارحة الذبو  المتدره الذي بدأ 
 لاااااااااق صر قه إلى النظام الرأسااااااااامالي والذي بات ال بد في 
نظر خبراء الما  واإلقتصاااد من تلااذير ساار ع للكثير من 

ا تغيرت شاااااااااار ة صروحاتها فما بين  مْااااااااااة عين وإلتراته
"توما   وو" من حا  في مساااااااااااااااتو  القمة إلى أسااااااااااااااارل 
السااارحي ومن نجم  ْااايء في ساااماء النظام الرأسااامالي في 
بر  انيا وعلى مسااااتو  العالمي إلى مجرد نبأ يتْاااامن وفاة 
هاااذا العمالق باااذبحاااة إفال  نتيجاااة ديو  علياااه تجااااوزت 
الملياااري دوالر لم ينقااذي أهاال المصااااااااااااااااارف رموز اإلقتاادار 

 الي من هذي الذبحةاالم
وأل  هذي اللااااار ة العمالقة باتت بحكم  ااااامودها أكثر 
من قر  بمثااابااة أحااد راو  النظااام الساااااااااااااااياااحي العااالمي 
و ااااامدت في حمى الرأسااااامالية التي لم ترحم وعكة ديونها 
المليار ةي فإ  الذي أ اااااااااااابها سااااااااااايصاااااااااااير مئات الرنادق 

ل والم اعم واألساااواق والملاااار ع التي نلاااأت وإزدهرت برع
النمو المتزايد لهذي اللر ة البر  انية العمالقةا فال سياحة 
بعد ال   ما من قبل الزلزا  المبا ت الذي أوقع "توما  
كوو"  اااااااار ع إعال  إفالسااااااااها ولسااااااااوء حظ بعض الدو  
العربيااة أ  الزلزا  الملااااااااااااااااار إليااه حاادث في وقاات راهناات 
حكومااات ورجااا  أعمااا  على ق اااع الساااااااااااااااياااحااة فكاااناات 

ادق والم اعم والمالهي في لبنا  ومصاااااااااااار علاااااااااااارات الرن
الامااتاامااياازة وتاوناس والامااغاارب واألرد ا وبارااعاااااااال الاعاارو  

والجاذبة باتت السياحة من دو  الغرب وبالذات من أوروبا 
بجناحيسها اللااااااااااارقي والغربي بما في ذلك روسااااااااااايا مزدهرةا 
ولقي الرها  على العائد الساااااااياحي نجاحا  ملحوظا  فْاااااااال  

 وعر األلوف من العامليناعن أ  هذا الق اع إست
ال  بعد الذي أ اااااااب اللاااااار ة البر  انية األهم دوليا  
في مجا  السااياحة والساارر ساايتأثر الق اع الذي نلااير إليه 

العربيةي أي التي  وهو أمر صبيعيي فلن تر  دو  السياحة
إعتادت على إساااتببا  قوافل ساااياح من دو  أوروبا إزدهارا  

 ة األوروبيين ساااااااايسااااااااتبدلو  كما في السااااااااابق ذلك أ  أكثر 
الساااااااااااااااياحة إلى الدو  العربية بساااااااااااااااياحات داخلية وبذلك 
 كتلاااااارو  بالدهم و وفرو  الما  الذي هو الخر ينْاااااار 

 بالتدره برعل األزمات االقتصاد ة الكونيةا
من هنا فإ  العرب الذين  ساااوحو  ليساااوا أفْااال حاال  
من األوروبييني وبااالتااالي فااإ  الااذي منياات بااه اللااااااااااااااار ااة 

لساااااااااااااياحية الرائدة واألهم دوليا  "توما   وو"  لاااااااااااااكل ما ا
 جوز تساااميتها "لرتة إنتباي" لمئات األلوف من العرب الذي 
 سااوحو  وباألخص من هؤالء الخليجيو  واللبنانيو  الذين 
تتقدم قوافلهم الساااااااااااااياحية على مدار السااااااااااااانةي وبالذات في 

 فصل الصيسي سائر العربا
و المباشرة بالسياحة الداخلية "لرتة إنتباي" ه بوما نعنيه 

وبحيااا يتعرف هااذا الخليجي أو ذاو اللبناااني على مااا لم 
يزري وال إكتلاااااااااااااااد ما في هذي المن قة أو تلك من صبيعة 
ت ير لها النرو ي فْاااال  عن أ  جغرافية الوصن ال تعود 
تقتصر على العا مة وعلى مكا  الوالدة وهذا هو السائد 

 عموما ا
ل ال ررة السااااااااااااااايااااا حيااااة التراثيااااة التي تزداد مالمح وقبااااس
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إكتمالها في الساااااااعود ة أمال  في إساااااااتببا  مئة مليو  ز ارة 
دوالرا ي  ا  ربما من  117نتيجة التأشااايرة الساااياحية بتكلرة 

ال بيعي للمواصن أ  يتجه أوروبيا  أو تر يا  أو قبر اااايا  أو 
ا  مصاااار ا  أو مغربيا  أو تونساااايا  أو لبنانيا  أو سااااور ا  أو أردني

حيا في هذي الدو  من وساااائل الترفيه وجما  ال بيعة ما 
ليس متيسااااااااااااااارا  في المملكةا ثم تتساااااااااااااااارع مراحل اإلنرتاح 
التراثي والترفيهي والتبلاااااااااااااااير باااالمز اااد من الخ وات التي 
تجعاال العااائلااة تعيش في محي هااا مااا تتوق إليااه في دو  
خارجيةا فْااااااااااال  عن أ  هذي ال ررة تحداث في وقت بات 

من الترشااايد في اإلنراق ومن شاااأ  الساااياحة الداخلية ال بد 
إختصار األرقام في الميزانية التي تخصصها العائلة أل ام 

 السياحة خاره د ار الوصنا
وما  قا  في شأ  الترشيد بالنسبة إلى العائلة الخليجية 
 قا  أ ْاااا  بالنسااابة إلى اللبنايين الذي  ساااتغرب المرء هذا 

دو  خاااارجياااة مع أنهم في  اللاااااااااااااااغد من جاااانبهم لز اااارة
أكثر تهم لم يزوروا مناااااصق في بلاااادهم وفيهااااا من جمااااا  
ال بيعة ور د العيش لبْااااعة أسااااابيع ما يبعا البهجة في 

 النرو  فْال  عن توفير أموا   ستريد منها الغر را
وثمة نق ة الفتة تنب ه لها أولو اللاااااااااااأ  الساااااااااااياحي في 

المتتالية  المملكة العربية الساااااااااااااااعود ة في ساااااااااااااااياق الخ ن
إلع اء السياحة الملمح اإلنساني والحْاريا فإلى جانر 
"التأشااااااااااايرة الساااااااااااياحية" التي قوبلت بترحير ينعكس إ جابا  
على الق اااااع المساااااااااااااااتحاااادث رايسنااااا وز ر الااااداخليااااة األمير 
عبدالعز ز بن ساااااااااااااااعود بن نا س المتأثر بمبادرات نوةية 

 عليه إرتب ت بجدي األمير نا س بن عبد العز ز رحمة هللا
ومنها أساااااااااالوب المنا ااااااااااحة الذي أثمر هدا ة األلوف إلى ثم بعمه األمير محمد ولي  العهد وز ر الداخلية الساااااااااااااااابق 

ساااااابتمبر/ أيلو   28سااااااواء الساااااابيلي  اصاااااادر يوم الساااااابت 
ما تساااااااااااااااميتها "الئحة المحافظة على الذوق العام"  2019

وهي من خال  تعز ز المحاااااااافظاااااااة على قيم وعاااااااادات 
عودي ومراعاة خصاااااو ااااايات النا  ومعاقبة المجتمع السااااا

كل َمن يرتكر سلو يات ال تعبِ ر عن قيم المجتمع ومبادئه 
وهو تهي فكرة رائدة لدولة تروم الت و ر في أرقى مستو اتها 
كما هي رائدة بلاااااااااااامولها  ل المظاهر المنافية للذوق ثيابا  
كانت أو موسااااااايقى  اااااااارخة   لقها ساااااااائق سااااااايارة ناهيك 

ت وتعليق الصااااااور على وسااااااائل النقل وإرتداء برمي النرا ا
المالبس الداخلية وثياب النوم وأ ْااااا  المالبس التي تحمل 
ةبارات أو  ورا  أو أشكاال  تخدل الحياء أو الذوق العامي 
وأ ْااااااااااااا  وأ ْااااااااااااا  إزالة مخلرات الحيوانات األليرة من ِقَبل 

مالكيهااا وهذي القررات باللمو  الذي جاءت عليه ونوةية 
لعقوباااات الماااالياااة الرادعاااةي هي أمثولاااة ماااا أحوه الااادو  ا

العربية قاصبة إلى إعتمادها وبالذات لبنا  الرائد في مجا  
الساااااااااااياحة والذي تمأل معظم شاااااااااااوارع وجدرا  عا ااااااااااامته 
وصر ق م اري ومعظم ربوعه الساااااياحية الصاااااور والالفتات 
التي ال عالقة لها بالساااياحةا وتلك القرارات هي القليل من 

ثير الذي  ا ليت وز رة الداخلية اللبنانية ر ا الحساااااااااااااان الك
تتااأماال جياادا  في مااا إتخااذي األمير عباادالعز ز وتحااذو حااذوي 
مع إضااااااافة المز د من القرارات الرادعة إلى قراراتها  ما  ا 

 ليت وزراء الداخلية العرب ينتهجو  الخ وة نرسهاا
ونخلص إلى أ  محنااة أ اااااااااااااااااباات شااااااااااااااار ااة رائاادة في 

علناااا على هاااامش أجواء الحرب والتظااااهرات بر  اااانيااااي تج
وإسااااااااااتمرار المحنة السااااااااااور ة والتهو الت اإليرانية توقا  إلى 
حروب ير ااادونهاااا ولاااذا ال  ركو  أسااااااااااااااار اليمني وقاااذائد 
اإلشاااااعات األردو انية يتم تصااااو بها ضااااد مصاااار اللااااعر 
والوصن والبيادةي ونحن نعيش حالة من االهتمام بالق اع 

 ما  انقو ا علينساااه نخلاااى عليهي الساااياحي وفي الوقت نر
ياحة الداخليةي وتلبيح هذا  عليكم وعليهم االهتمام بالسااااااااااااااا
الق اع بقرارات نؤ د فيها أننا في وجه حرب اإلشاااااااااااااااعات 
 ااااااااامدو  وعلى صر ق التغيير نحو األحساااااااان سااااااااائرو ا 

 ومن سار على صر ق التغيير و لا
 0192( 1تأكتوبر) 2 بتاريخ« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

س..   ختامها وشاح المؤسِّ
 وذكريات عن األمير

في لرتااة  ر مااة من جاااناار خااادم الحرميسن اللااااااااااااااار ريسن 
الملك سااااااااااااااالما  بن عبد العز ز الذي  حرظ لباذلي الجهود 

 24والمبااااادرات الود والتقااااديري  ر م الملااااك يوم األربعاااااء 
وز ر الدولة لللؤو  الخارجية السابق  2019أبر ل/ نيسا  

لااد تور نزار عبيااد ماادني لمناااسااااااااااااااابااة إنتهاااء فترة خاادمتااها ا
وجاءت صقو  التكر م تعكس تقدير الملك سااااااااااااااالما  لَمن 
بذ  في ساااااااااانوات عمله في الدولة جهودا  إسااااااااااتثنائيةا فهو 
إستقبله وسل مه وشاح الملك عبد العز ز من ال بقة الثانيةا 
وهو إلى ذلك أرفق تسااااااااليم الوشاااااااااح بإشااااااااادة على الجهود 
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بات التكر م تكر ميسن إثنيسن أضااايس إليهما أ  الملك  وبذلك
أشاااارو وزارة الخارجية في شااااخص الوز ر إبراهيم العساااااف 
ووز ر الدولة للااااااااااااااؤو  الدو  األفر بية أحمد ق ا  وو يل 
وزارة الخارجية للاااااااااااااؤو  المراسااااااااااااام عزام القين لحْاااااااااااااور 

 المناسبةا
ة يتوه نزار مدني باللرتة الكر مة من الملك سلما  أربع

وخمسااين عاما ي من أ اال عمري الذي  قترب من الثمانيني 
من العمل الدبلوماسي إضافة إلى بْع سنوات عْوا  في 
مجلس اللاااااااااور ا وصوا  سااااااااانواته الدبلوماساااااااااية  ا  خير 
شاااااااااهد على األزمات األكثر تعقيدا  في العالم العربيي  ما 
كا  تدر جه من بدا ة العمل في الخارجية بوظيرة ملحقي 

ي هي أدنى درجات السااااااااااااااالك في الوزارةي في مثل هذا الت
مي  1965ه  1384اللااااااهر الرْاااااايل رمْااااااا  من العام 

إلى  خر الم اااف الاادبلوماااساااااااااااااااي وز ر الاادولااة لللاااااااااااااااؤو  
الخارجيةي األقرب إلى را  األمير سااااااعود الفيصاااااال رحمة 
هللا عليه في مساااايرته التي صالما أسااااساااات لنهج دبلوماسااااي 

ن وأحيانا  اللافي حافل باإلبتكارات التي  أ نها الدواء الماسكِ 
ألمرا  التااادخالت العربياااة وإفتعاااا  الخالفااااتا وماااا هو 
أكثر من ذلك أساااااااااالوب األمير سااااااااااعود في تغلير المرونة 
على الحدةا وليس  ير نزار مدني َمن  ْاااااااايء على هذي 
المالمح في النهج الدبلوماسااي السااعودي الذي  ا  األمير 

 سعود حامل رايتها
لد تور علي عوا  عساااااااااايريي خال  ساااااااااانواته زادني ا

سااريرا  متميزا  ومتألقا  للمملكة لد  لبنا ي معرفة بدبلوماسااية 
نزار ماادني و يس أ  هااذا الرجاال يواجااه بحكم منصااااااااااااااابااه 
الكثير من سااااااوء الرهم أو المقصااااااد إال أنه ال يترو لألزمة 
فر ااااة بقاءا وحتى عندما يتحو  سااااوء الرهم إلى عا اااارة 

"الدبلوماساااااية النزار ة"  بسااااالوب بات  اعرف فإنه  حتو ها بأ
التي تجعل األزمة أمرا  عابرا ا ولقد تبي ن لي ذلك تماما  من 

"دبلوماســـــــــي من طيبة. محطات في رحلة خال   تااب 
كا  أهداني إ اي قبل خمس ساااااااااانواتا وبعدما قرأتا العمر" 

 اااااااارحات الكتاب الذي هو محاولة أاولى من ساااااااايرته عل ه 
بات متقاعدا  مبتهجا  بوشاااح الملك المؤسااس   كملها ما دام

من الدرجة الثانيةي فإنني إزددتا معرفة بحاالت  ثيرة من 
جه التعقيد في األزمات السااااااااااااياسااااااااااااية العربية التي نتابع  أوس
تاااابا وحياااا أ   وقاااائع يوميااااتهاااا نحن  صاااااااااااااااحاااافيين و ا
الخ اب أو الكلمة التي يلقيها المسااااااااؤو  األو  رئيسااااااااا  أو 

ناساااااابة تكو  ذات أهمية قصااااااو ي سااااااواء داخل وز را  في م
مؤتمرات تنعقااااد أو من على المنااااابر الاااادوليااااة مثاااال منبر 

األمم المتحدة وخصااااااااو ااااااااا  في الدورات الساااااااانو ة العاد ة 
للجمعياة العااماة لألمم المتحادةي فاإنني أقتبس وأنقال فقرات 
من  اااااااااااااارحات مذ رات الدبلوماسااااااااااااااي إبن صيبة والمدينة 

يي توضح ما أشير إليه حو  أهمية المنورة  نزار عبيد مدن
 الكلمة أو الخ ابا

 لاااااااااااااااير نزار مدني إلى أ  ظروفا  إساااااااااااااااتثنائية حملت 
األمير سااااعود على أ   اسااااِند إليه أمر إلقاء خ اب شااااامل 
خال  إنعقاد الدورة الرابعة والثالثين للجمعية العامة لألمم 

  و قو " التكليس أشاااااااااابه 1979المتحدة وساااااااااابتمبر/ أيلو  
صالر مقبل على خو  إمتحا  نهائي إما أ   كر م  بحالة

فياااااه أو يهاااااا "ا وحياااااا أ  الخ ااااااب الاااااذي ألقااااااي لقي 
اإلسااااااتحسااااااا  واإلشااااااادة "فإ  المسااااااؤولين في الوزارة وعلى 
رأسااااهم ساااامو الوز ر رأوا تكليري بكتابة ملااااار ع الخ ابات 

 المماثلةااا"ا
لم َ  ال الوقت  ثيرا  بعد ذلك حتى أ ااااااااابح المساااااااااؤو  

ئيساااااااااااااااي عن إعداد جميع الخ ابات التي يلقيها األمير الر 
ساااعود في المحافل الدولية والمناسااابات العلمية واألكاد مية 
التي يادعى إلى الملااار ة فيها "و انت هذي المهمة تسااتنرد 
جزءا   بيرا  من وقتي وتساااااااااااااتهلك قسااااااااااااا ا  وافرا  من صاقتي 
وجهاااادي ألنني  ناااات أتعاااااماااال معهااااا بكثير من المهنيااااة 

مااااناااة والترااااني والحرص على أدائهاااا في أكمااال وجاااها واأل
لها فرحة وغب تي ال تماثلها غب ةي  و انت فرحتي ال تعدس
ر والراحة واإلبتهاه باد ة على  عندما أر  عالمات البلااااااااااااااس
محيا الوز ر"ا ثم يوضااااح دور األمير سااااعود في إعداد  ل 
خ اب و قو  في هذا اللااااأ  "ولعلي أسااااارع إلى القو  إ  

ساااااااااااااااعود  ا  دائما  هو القوة المحرِ كة والدافعة وراء األمير 
ِرف على  كال خ ااب وهو المهناد  والمصااااااااااااااامم والملاااااااااااااااس
ملاااااااااااااااروع بناااء الخ ااابا  ااا  يتااابع وباادقااة متناااهيااة  اال 
 اااااااغيرة و بيرة جميع مراحل إعداد الخ اب منذ مساااااااودته 
األاولى وحتى لحظة إلقائها و ا   ْيس و حذف و ستبد  

ي ما شاااااااااااااااء هللا له أ   ْاااااااااااااايس في فقرات الخ اب ومواد
و حذف و ستبد ا وإستمر هذا التكليس صوا  ثالثين عاما  
من الجلو  إلى سااااامو األمير الوز ر والسااااارر معه والعمل 
بمعيتاااه والقرب مناااه"ا وهاااذا القرب مناااه جعلاااه  قد على 
مالمح شاااخصاااية األمير ساااعود مثل "روح الدعابة وسااارعة 

ذعااة التي ال  ملااك البااديهااة والتعليقااات الساااااااااااااااااخرة أو الال
المتلقي لها ساااو  اإلعجاب واإلساااتئنا  بهاا فإذا أضااايرت 
إلى  ل هذي الصااااااارات والخصاااااااا  والسااااااامات ما يتميز به 
األمير من أخالق عالية وأدب جم وتهذير  بير وأساااااالوب 
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َت أ  محصااااااااااااااالااة ذلااك  لااه  مكن  راق في التعاااماال لوجاادس
ْوا  إختصاري في  لمتيسنا سعود الفيصل"ا إلى أ  عي ن ع

ه  1414 خر ن في مجلس اللاااااااااااااااور  عاااااااام  89مع 
 ما1994

وحيا أنه  ا  مع األمير ساااعود في  اااوالت وجوالت 
أبرزهاااا اللجناااة الثالثياااة حو  لبناااا  المتقااااتااال والتي  اااا  

  مح تهاااا الختاااامياااةي 1989ا 10ا 24مؤتمر ال اااائد و
فإنه ب بيعة الحا  أكثر قربا  من الملاااورات الصااعبة التي 

 مارهاا وحو  ذلك  قو  نزار مدني "أعتقد خا  األمير 
جااازمااا  أنااه لوال اللجنااة الثالثيااة ومااا قاااماات بااه من جهود 
ماات من إنجااازات ومااا تم في ال ااائد من نجاااح لكااا   وقااد 
لبنا  في صر قه إلى الهاو ة الساااحيقة ولكا  مصااايري وملله 

 إلى اإلنهيار التام والترتيت والتقسيم الكامل"ا
ي معر  حالة الررح التي  مرت وإسااااتكماال   سااااجل ف

نرس األمير ساااااااااااااااعود نتيجاة اإلنجااز الاذي تحققي الواقعاة 
المررحة التيةا "ال  مكن أ  أنساااااى أ ْاااااا   يس  ا  ذلك 
اليوم من األ ام النادرة التي بدا فيها األمير ساااااعود منتلااااايا  
بررحة اإلنتصاااااااااري ر بتا معه في الساااااااايارة التي أقل تنا من 

حْاااور الجلساااة الختامية للجنة الثالثية ال ائد إلى جدة ل
والتي رعاها الملك فهدي  ا   قود السااااااايارة  عادته في تلك 
األ اامي و نااتا جاالسااااااااااااااااا  في المقعااد الخلريي  اا  الحاادياا 
منصااااااااااااااابااا  صوا  ال ر ق والتعليقااات مرتكزة حو  المؤتمر 
والمؤتمر ني ومن فرط نلاااااوته وساااااعادته  ا   ْاااااغن بين 

زر "المسااجل" فارضااا  علينا اإلسااتماع الرينة واألاخر  على 
إلى شاااار ن من الموساااايقى الكالساااايكية الساااايمرونية التي لم 

من علاقها أو محبي اإلستماع  -في يوم من األ ام -أكن
إليهاا و نت في تلك األثناء أقو  بيني وبين نرسااااااااااااااايا  ا 
حبذا لو وضاااع شااار  ا  أل اني فيروز لكا  ذلك أقرب إلى 

 لسماع واإلستماع"االمناسبة وأدعى إلى ا
وما دمنا نعيش حالة متقدمة من الْاااااااااااوضااااااااااااء اإليراني 
المقرو  بإنذارات وتحد ات متباَدلة وبقلق للنظام  ير مسبوقة 
حدته نتيجة وصأة حملة التأدير العقوباتية من جانر الرئيس 
دونالد ترامري فإ  نزار مدني يوجز النهج الذي إتسااااااااااامت به 

إيرا  بالنقاط التيةا ضاااااارورة  دبلوماسااااااية األمير سااااااعود تجاي
مواجهااة الحقااائق  مااا هي فعال  حتى لو  اااناات  ااااااااااااااااادماااة 

إ  األحداث تثبت أ  ما يهدد أمن المن قة ينبع • ومؤساااااااااااااارة
إذا أردنا لمن قتنا أ   •في األسااااااااااااااا  من دو  المن قة ذاتها

تنعم بما تت لع إليه من أمن وإسااااااااااااااتقرار ورفاهية للجميع فإ  
تواكبها توجهات مماثلة من أشاااااااااقائها هذي الت لعات  جر أ  

على الْاااااااارة المقابلة من الخليج في شااااااااكل أفعا  ملموسااااااااة 
وخ وات محسااااااااومة تبدد اللااااااااكوو وتز ل المخاوف وتا مئن 

إ  تحقيق  اااااال هااااااذي الت لعااااااات والمااااااا  مرهو   •النرو 
بمنظور ساااااياساااااة إيرا  وموافقتها في هذا اللاااااأ  فهي إما أ  

  كو  مدخلها   بلعابهاي وِمن ثم  تؤِمن بمبدأ أ  أهل مكة أدر 
لمعالجة قْاااا ا المن قة قائما  على أساااا  التراهم بينها وبين 
جيرانهااا وعلى قواعااد  اااااااااااااالبااة من اإلحترام المتباااَد  وتنميااة 

كة وعدم التدخل في اللؤو  الداخليةااا وإما المصالح الملترَ 
أ  تساااااااتمر في تدخالتها في اللاااااااؤو  الداخلية للدو  العربية 
وفي إثارة اإلضااااااااااا رابات وخلخلة األمن وزعزعة اإلساااااااااااتقرار 
وإشاااااااااعا  نار الرتنة ال ائفية واإلساااااااااتمرار في التراو  حو  
قْااااااااااااا ا المن قة وأوضاااااااااااااعها ومصاااااااااااايرها مع قو  خارجية 

انهااا وضاااااااااااااااارباة عر  الحااائن بعوامال التااار   متجاااهلااة جير 
في هذي الحا  لن تكو  أعما   •والجغرافيا والمصير الملتَرو

إيرا  مت ااابقااة مع أقوالهااا ولن تاحقق أي مصاااااااااااااالحااة إليرا  
وشااااعبهاي  ما لن تاحقق أي مصاااالحة لجميع شااااعوب المن قة 

 ودولهاا
ربما لوال وصأة العمليات الجراحية التي أرهقت  اهله من 

و  أ  ترهق مخزو  ذاكرتهي لكا  األمير سااعود الذي رحل د
م   2015ه  1436في مثل هذا اللاااهر الرْااايل رمْاااا  و

سااااايكتر مذ راته وبحيا تكو  مثل الكاراساااااة المدرساااااية لجيل 
بعد  خر من العاملين في الحقل الدبلوماسيا أما وأ  األقدار 
شااااءت عكس المأمو  حدوثه فإ  نزار مدني بما إساااتحْاااري 

ن األمير سااااااااااااااعود  عوِ   القليل من الكثير في إنتظار أ  ع
 ْااااايس إلى هذا القليل وز ر الخارجية اللبنانية الساااااابق جا  
عبيد  ونه أحد نجوم الدبلوماساااااااااية العربية في حا   ااااااااارف 
النظر أو  اااااااااااااار فوي عن أ  يترأ  الجمهور ااااة بعااااد الرئيس 
ميلاااااا  عو  فال  صااااايبه ما أ ااااااب الحالم الماروني الخر 

 مو  إدةا وفي هذي الحا  سااااااايخلاد  ما الرئيس األو  للبنا  ر 
المسااااااااااااااتقل اللااااااااااااااي  بلااااااااااااااارة الخوري الذي قد م في مذ راته 
بصاااااااااااااارحاتها األلد التي  تبها بعدما بات من السااااااااااااااابقيني 
وبمعاونة المؤر  يوسااااااااااااااد إبراهيم يزبكي خدمة جليلة للتار   

معرفة السااااياسااااي اللبنانيا ولد  الوز ر جا  عبيد من  ثير ال
والوقائع واألحاديا والتراسل مع  د قه األمير سعود ما من 
ل إضااافة مرجعية إلى الحببة األهم في التار    شااأنه أ   لااكِ 

 السياسي العربيا
 2019( 1تأكتوبر) 5 بتاريخ« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 
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 ثواب برهمي.. وعقاب أنوري 
ضاااااااااااحا  هذا الذي يوا ااااااااااال الحدوث في لبنا  وليس وا

كيس ساااااااااااينتهي في العراق وسااااااااااابق حدوثه في الساااااااااااودا  
و توا ل حدوثا  في الجزائر وهناو في الملهد اإلحتجاجي 
مواعيااد  ير محااددة لحراكااات في دو  عربيااة أاخر ي ليس 
جاادياادا  على األمااة ول ااالمااا حاادثاات في أزمااا  مْاااااااااااااااات 
حراكات من هذا النوع لعل الحراو الرائد بمعنى الملاااااااااااجع 

  ذلك الذي تساانى لي أ  أواكر  مراساال من والمحرِ زي  ا
القاهرة لصااااااااحيرة "النهار" اللبنانية ظروفه وما حرل به من 
مراجلت  اااااااادمةا وأعني بذلك إنتراضاااااااة شاااااااعبية علااااااات 
أ امها العا رة بدءا  برتيل إشعالها وإنتهاء  بواقعة  ا  من 
شأ  إكتمالها والدة حدث بالغ الخ ورة في الحياة السياسية 

وهو أ   جد رئيس النظام نرسااااااه  غادر الوصن  المصاااااار ةي
إلى مالذ  من قياال لنااا إ  الرئيس أنور الساااااااااااااااااادات  ااا  

 سيرعل ذلك وأ  المالذ المن هو إيرا  اللاهانيةا
بدا ة الحراو اإلحتجاجي اللااعبي في مصاار  انت في 

بعد إضااااااااااااااا رار الحكومة  1976مثل هذي األ ام من العام 
الخلفية األمنية إلى الموافقة التي يترأسااااها ممدوح سااااالم ذو 

على إجراءات حاادد صبيعتهااا  اااااااااااااااناادوق النقااد الاادولي من 
خال  من  مثِ له لد  مصااارا وهي قر بة اللااابه من مثيلتها 
ع  هذي األ ام للبنا  التي  مكن في ضاااااااااااااوء إتخاذها وضاااااااااااااس
ميزانية مسااتقرة للدولةي  ما أ  الدولة الراغبة في المساااعدة 

ثنائية خليجية ت مئن إلى من خال  "سااااااااااااااايدر" ومبادرات 
 ودائعهاا

كا  الم لوب من الحكومة المصااااااار ة تخفيض ساااااااعر 
الجنيه المصاااااااااااااااري وإعادة النظر في دعم أكثر من ثالثين 
ساااااالعة أهمها السااااااكر واللاااااااي والوقود واألرز والز وت إلى 
جانر رغيس العيشا مثل هذا اإلجراء ينعكس ضاااااااااااااااائقة 

ْاااااال  عن على علااااار ن مليو  مصاااااري في الحد األدنى ف
أ  هؤالء الم البين بالتقلاااااااااااااد  عيلاااااااااااااو  بسااااااااااااابر تراكم 
الظروف الصاااااااعبة الناشااااااائة عن حربيسن حياة المتقلاااااااريني 
ولوال دعم الحكومة للسلع التي   لر  ندوق النقد الدولي 
رفسع أسااااااااااعارها وبذلك يبدأ وضااااااااااع ميزانية الدولة على خن 
اإلساااااتقراري لكا  الحراو اللاااااعبي حدث قبل ذلك بسااااانوات 

 خذ اشكاال  بالغة الخ ورةاوإت
كا  ال بد من التجاوب مع ما ير دي  اااااااااااااااندوق النقد 
الاادولي و ااا  الرئيس السااااااااااااااااادات في هااذي األثناااء  خ ن 

التي بنى على  1973أكتوبر  6لمرحلااااة مااااا بعااااد حرب 
نصاااااري فيها را  برسااااام التنريذ وبما في تقديري تعزز شاااااأ  

ة من قيادته وتجعل مصااااااااااااااار على أهبة اإلنتقا  إلى حبب
 الرخاء في ظل عهديا

 17ما أ  نلااااارت الصاااااحد الصاااااادرة  اااااباح اإلثنين 
اإلجراءات التي تريد برفع أسعار  1977يناير/كانو  الثاني

في المئة  50و 30السااااالع الملاااااار إليها بنسااااابة تراوح بين 
هي نسااااااااااااابة الدعم الذي سااااااااااااايالغى حتى بدأنا  مراسااااااااااااالين 

ا  شااااااعبيا  ودبلوماساااااايين نر  في بعض شااااااوارع القاهرة حراك
وبحيا أنه ما أ  إنتصاااد النهار حتى باتت مناصق  ثيرة 
في القاهرة وسائر المد  المصر ة مأل  بالجماهير الهاترة 
بلاااااااااااااااعاااارات عرو اااة  اااالتي أصلقهاااا حراكيو لبناااا  وحراكيو 
العراق و اااال حراو  حاااادث في د ااااار األمااااة أل  األحوا  

واحدة متلابهةا ومن بين الهتافات التي أصلقها المصر و  
إسااااااااتهدفت نسااااااااير الرئيس السااااااااادات وهو المهند  ساااااااايد 
مرعي  اااحر اللااأ  النافذ في نظام السااادات  ما نساايبه 
الخرعثما  أحمد عثما  وإبنا مرعي وعثما  هما  اااااااااهرا 
الساادات  وهي "سايد مرعي  ا سايد بيهاا  يلو اللحمة بقى 
بجنيه"ا أما الثانية فكانت " ا سااااااااااكنين القصاااااااااوراا الرقراء 

 لاااااااااين في قبور"ا وأما رئيس الحكومة بالذات فخصاااااااااه عا
تافة  اااااااااااااااارخة "بال و  بالعر اا  الحراو اللاااااااااااااااعبي بها

 حنجير ممدوح األر "ا
لوال تراجع الحكومة عن القرارات لكا  الحراو المصري 

سااااااايبدو مثل الحراو الساااااااوداني في يناير  1977في يناير 
و  ومثل الحراو العراقي الذي لم  احسااااااااااام أمريا وح 2019

هااذا األخير  ساااااااااااااااتوقرنااا األسااااااااااااااالوب الااذي أخااذ بااه رئيس 
الجمهور ة العراقية برهم  اااااااااااااااالح حيا أنه وقد مخاصبا  
بكامل الهدوء والثقة بالنرس والترهم الموضاااااااوعي علااااااارات 
األلوف الذين خاضاااااااااااوا  مار الحراو اللاااااااااااعبي في بغداد 
ومعظم المناصق في العراقا وبالمقارنة مع األسااالوب الذي 

ئيس السادات والذي عا لتا  مراسل من القاهرة إعتمدي الر 
وقائعه وساااااااااااجلتا على الورق بعض ةباراتهي نالحظ مد  
قرب الرئيس برهم  ااااااااااااااااااالح من حبيقاااة الحراو وعرو تاااه 
وأحبية م الر الملار ين فيهي ومد  الغْر الذي  ب ه 
الرئيس السااااادات على الذين شااااار وا في حراو  اد  صاااال 

 ارمةاإلى مرتبة اإلنتراضة الع
من من لق اللاااااااااااااااعور بثقااة عميقااة في النرس إفتر  
الرئيس الساااااادات أ  المصااااار ين دو  إساااااتثناء عليهم عدم 
إقالق نظاامهم ورئيسااااااااااااااااه ماا دام أعااد إلى  ال منهم الثقاة 
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ي وأنه إذا  انت 1967بالنرس بعد إزالة مرارة هز مة يونيو 
هنالك إجراءات قاسااااية بالنساااابة إلى بعض المواد التمو نية 

غر  تصااااااااو ر مسااااااااار ميزانية الدولة فمن الواجر على ب
كاااااال منهم عاااااادم التظاااااااهر وعاااااادم إحراق بعض المقرات 
الرسااااااامية واألمنية  ما حدثا وإفتر  أ  األمور تساااااااتبيم 
بإلقاء تهمة تحر ك التظاهرات وأعما  شااااااااااااااغر حدثت من 
بينهااا هجمااات البعض على ثالجااات وإفرا هااا من الاادجاااه 

بعض أق اب اليساااااااااااااااار  ير المبردي على اللااااااااااااااايوعيين و 
 السائر في ر اب النظام الساداتيا

كا   الم الرئيس برهم  اااااااالح أشااااااابه بالثواب المأمو  
للعراقيين الغاضاااااابيني فهو في الخ اب الذي بثه التلرز و  

 2019أكتوبر/ تلاار ن األو   7العراقي مساااء يوم اإلثنين 
قا  من الكالم ما  قر بواقع الحا  الصاااااااااااعبة للغاضااااااااااابين 

تبرا  أ  "اإلحتجااااااااجاااااااات جااااااااءت على خلفياااااااة البؤ  مع
والمظالم واللاااااااعور العام بحاجة العراق إلى اإل اااااااالح" و 
"إ  اللاااااااااااااااعر العراقي   الر بالعدالة االجتماةية والحياة 
الكر ماااااااة" و"إ  المتربصاااااااااااااااين والمجرمين الاااااااذين واجهوا 
المتظاهر ن والقو  األمنية بالر اااااص الحي أعداء الوصن 

لجهات المختصااة محاساابة المسااؤولين عن واللااعر وعلى ا
إراقة الدم العراقي" و"ال شااااااارةية ألي عملية ساااااااياساااااااية وال 
لنظام سااااااااااياسااااااااااي ال  عمل على تحقيق مت لبات العراقيين 
وأدعو إلى فتح حوار وصني لمناقلاااااة المعالجات الم لوبة 
للخلل الكامن في المنظومة السااااااااااياسااااااااااية" و" جر ضاااااااااابسن 

منسع األجنبي من التدخل في  النرس ومنسع التصااااعيد و ذلك
ر أصروحااااات المرجعيااااات  حوارنااااا وخيااااارنااااا الوصني ونقاااادِ 
الاادينيااة لمعااالجااة األزمااات المتراكمااة" و"الرسااااااااااااااااااد المااالي 
 واإلداري عرقل فرص التقدم و ب ل إمكانات وصننا الكبيرة"ا
والالفت أ  الرئيس برهم تحد ث واقرا  وشااااااااراهيا  وهو لم 

ه وقراءته وتنبيحه وصبسعه بحروف  قم سلرا  بتحْير خ اب
ر من  كبيرة  ماااا هو المعتااااد باااالنساااااااااااااااباااة إلى ملقي الخا اااَ
راساااااء أو شااااخصاااايات تتوخى الحذر وعدم ترسااااير الكالم 

 على  ير قصديا
د العاله الكالمي من جاااانااار الرئيس برهم  لم  الاااااااااااااااس
الوجع الذي أوجر التظاهر وما نتج عن الحراو اللاااااااااعبي 

لجائز اإلفترا  أنه سااااايخرد من قتلى وجرحىي لكن من ا
الوجع وربماااا حااادث ذلاااكي ثم  كمااال الحوار الوصني وماااا 

  صدر عنه من قرارات تنظيمية ما هو مأمو  إنجازيا
هذا ما يتعلق بالثواب البرهمي أما بالنساااابة إلى العقاب 
األنوري فإنه إقتصاااااار على إعتبار ما جر  بأنه "إنتراضااااااة 

تر يز على أ  وراء حراميااة" وصلاار من اللاة اإلعالميااة ال
الحراو اللاااااااااااعبي الذي حدث مخ   ا  لزعزعة النظام أعدي 
اللااااااايوعيو  وبعض اليساااااااار يني أي بما معناي إ  مساااااااألة 
أساااعار السااالع التي أوجبت أفكار بنك النقد الدولي إتخاذها 
كانت مساااااااااااااااألة فيها نظرا وهذا تبر ر لم يلق اإلقتناع من 

 الموجوعينا
قود سيبقى الحراو اللعبي في ال  وبعدي وقبسل ذلك بع

إنتظار إساااااتعادة ال بقة الوسااااا ى في المجتمع العربي من 
موجبات التعبير عن وجع النا  الذين ما أضاااايق ةيلااااهم 
لوال فساااااااحة األملي وعلى نحو ما رسااااااام مالمحها الخ اب 
ل أ  يتحو   الااذي ألقاااي الرئيس العراقي برهم  ااااااااااااااااالح قبااس

د  ْااااااااااابا  ربماَ يولِ د الحراو إلى بند  لاااااااااااكل مع ببية البنو 
نا   ما  جس إ تياال   ما حدث للرئيس الساااااااااااادات وإنقالبا  وساااااااااااَ
حدث للرئيس حسااااني مبارو ثم للرئيس عمر البلااااير ومن 

لهما للكثير نا  قبس
وهللا الهادي إلى سااااااااااااواء تقدير الظروف وساااااااااااابيل حل 

 المعْالتا
 2019( 1تأكتوبر) 9 بتاريخ« الشرق األوسط» صحيفة لُكتبت 

   

 سمة فرح عروبين
لساااااااااااااااتا من ال يس الذي  لااااااااااااااااهد مبار ات  رة القدم 
وبالتالي لسااتا من الذين  لااجعو  فر قا  يباري  خر مع أ  
سااااااااااااااانواتي المصااااااااااااااار ة مراساااااااااااااااال  من القاهرة ومعظم مد  
المحروساااااااااااااااة في أزما  الحرب والساااااااااااااااالم وما بينهما من 
مناسااااااباتي جعلتسني أةيش أجواء من التعصاااااار الكروي لم 

ال  لها في بر  انيا عندما شاااااااءت فواجع الحرب أشااااااهد مثي
اللبناااانياااة أ  أ اااادر الوصن ثم تصااااااااااااااابح بر  اااانياااا الوصن 
الثانيي ذلك أ  المبار ات في بر  انيا تلاااااااااااجيع ومراهنات 
فيما  انت وما زالت في مصر تعصبا  وتحزبا ي بل إنه في 
زمن حظسر العمل الحزبي في الخمساااااااااااااااينات والساااااااااااااااتينات 

"اإلتحاد اإلشتراكي  بب الدولة المسمى واإلقتصار على حز 
العربي"  ااا  هنااالااك "حزبااا " في  ااا ااة التعصاااااااااااااااار همااا 
"الحزب الزملكاوي" نسبة إلى فر ق نادي الزمالك و"الحزب 
األهالوي" نسااااااااااااااابااة إلى فر ق النااادي األهليا و مااا الحاا  
التعصبي هذي األ ام في لبنا  بين "القواتي" و"العوني" فإ  
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تلاااااااااااوقا  منهم إلى اإلنتماء الحزبي  ير المصااااااااااار ين  انوا 
المجااااازي يتباااااهو  وِمن  اااال صبقااااات المجتمع بااااإنتمااااائهم 
الكروي فيقو  هاذا المواصن إناه "زملكاااوي" و قو  ذاو إناه 
"أهالوي"ا بعد ذلك وفي عهد الرئيس أنور السااادات ثم في 
عهد الرئيس حساااااااني مبارو تكاثرت األحزاب الساااااااياسااااااايةي 

ر السااااااياسااااااي بالنابل المتعصاااااار وإختلن الحابل المتعصاااااا
 الكروي ولم تعد الكرو ة بديال  عن الحزبيةا

مناسبة هذي اإلستعادة أنني شعرتا بنسمة فرح عروبي 
ما أحوجنا إليها وسااااااااااااان موجة إحباط ناشااااااااااااائة عن الذبو  
المساااااااااتلاااااااااري في معظم د ار األمة و يس أ  أاولي األمر 

في عن أحوا  النا  سااااااااااااهو ي وبالذات الساااااااااااهو المتراقم 
سااااااااااااور ا والعراق ومعه "تحزب" إلى التحرل باألشااااااااااااقاء ال 
ينرك  مارسااااااااااااااه النظام اإليراني و أمل المرء أ  ينحساااااااااااااار 
بعض اللاااااايء في ضااااااوء مسااااااعى معَلن للتهدئة وللتعا ش 
بين دولتيسن قو تيسنوالسااااااااااعود ة وإيرا   ما تعا اش النوو تيسن 

ني باكساااااتا  والهند   قوم به زائر المملكة الرئيس الباكساااااتا
عمرا  خا  ومسعى  ير معَلن أو إنه مؤمل البيام به من 
جانر زائر المملكة الخر الرئيس فالد مير بوتين حر ااااااا  
منه على عوائد الز ارة من إتراقيات إسااتثمار ة وتساااوي في 

 أهميتها وسمعتها ود مومتها عوائد روسيا من إيرا ا
ثت وأما نسااااااامة الررح العروبي فتتمثل بالز ارةي التي حد

وإ  هي تأخرتي التي قام بها المنتخر السااااااعودي إلى رام 
  2019أكتوبر/ تلر ن األو   13وهللا يوم األحد الماضي 

لمالقاة المنتخر الرلس يني اليوم والثالثاء  في التصفيات 
و أ   2022األسااااااااااااااايو ة المزدوجة المؤهلة لكأ  العالم 

 ا2023 سيا 
أر  أ  ترترع أعالم فلسااااااااااااااا ين والساااااااااااااااعود اااة على 

فلسااا ينية ومعها  اااور الملك سااالما  بن عبدالعز ز وولي  
العهاااااااد األمير محماااااااد فْاااااااااااااااال  عن الفتاااااااات الترحيااااااار 
والتصااااااااااااااار حات من جانر الرئيس محمود ةبا  وبعض 
المسااؤولين في الساال ة الوصنيةي فهذي ليساات مجرد صقو  
تقليد ة تتم في مناسااااااااااااااابة إنما هي تأكيد لد مومة الحرص 

ية و تم ذلك في زمن إعتبار بعض على القْااااية الرلساااا ين
أر  فلسااااااااااااااا ين "هاادا ااا تااذ ااار ااة" يتم تقااد مهااا من إدارة 
الرئيس ترمر إلى نتنياهو المرشاااااااااااااااح لننصاااااااااااااااراف وربما 

 المثو  أمام القْاءا
نساااااامة الررح العروبي هذي يتمنى المرء لو تليها نسااااااائم 
من جاااناار دو  عربيااة بحيااا تقوم منتخبااات بمااا قااام بااه 

ا  ماااا يتمنى حااادوث مباااادرات على المنتخااار الساااااااااااااااعودي

الصاااااعيد الثقافي والرنيا وأما النسااااامة األكثر إفراحا  للنرس 
العربياااة فهي أ  تتم ز اااارات مرجعياااات دينياااة مسااااااااااااااالماااة 
ومسااايحية إلى القد  للصاااالة في الحرم الثالا والتعبد في 
د قمة روحية في رحاب القد  التي  كنيسااااااة المهدي بل وعقس

موحدة إلسرائيل التي تحتل أر  أرادها العم سام عا مة 
فلسااااااااااااا ينا مع األخذ في اإلعتبار أ  مثل هذي المبادرات 
ومنها ز ارة المنتخر السعودي هي خ وات متدرجة إلبقاء 

 القْية الرلس ينية في ذاكرة العربي ووجدانها
الرلساااا ينية  –و بقى القو  في شااااأ  المباراة السااااعود ة 

يجةا فالرابح فيها هما إ  أهميتها قي حدوثها وليس في النت
الرر قا ا وعلى هذا األساااااااااااااااا  فإ  المباراة حدث تار خي 
وأنها المرة األولى في تار   مبار ات  رة القدم  كو  الرابح 
رابحا  والخاسر رابحا  أ ْا ا بور ت الخ وة التي هي نسمة 

 فرح عروبيا  
 2019( تشرين األول)أكتوبر  71 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 أمثوالت من سيدة اإلنتفاضات
ليس أمرا  جاااااادياااااادا  على لبنااااااا  إذا هو إنترضا فري 
تار خه التليد قبسل اإلساااااتقال  في أزما  عثمانية وفرنسااااايةي 
وبعد اإلستقال  في أكثر من وال ة رئاسيةي إنتراضات لكل 
منها دواعيها وهتافاتها وم الر الملاااااااااااااااار ين فيهاا وليس 

تجاجي المبهر على مد  أسابوع مساتغَربا  هذا الملاهد اإلح
في عدة مد  لبنانية وبالذات بيروت عا ااااااااااااااامة اللبنانيين 
و ذلك العا اااااااامة الثانية للعرب من دو  إسااااااااتثناءي  ونها 
التي صااالمااا إحتاااه عرب  ثيرو  إلى التنرس من خاللهااا 

 كما إحتاه إنقالبيو  وثور و  إلى اإلرتماء في رحابهاا
يين يبتكرو  في ولقااااااااد إعتاااااااااد العرب على اللبنااااااااان

المناساابات مساايرات وتظاهرات  قومو  بها لنصاارة األشااقاء 
العرب عندما تلم بهذا اللااااااااقيق أو ذاو محنة وصنيةا وفي 
ل  ل ثورة الجزائر ومسااااايرات من أجس الذاكرة مسااااايرات من أجس

ا ودائما  1956نصااااارة مقاومة مصااااار للعدوا  الثالثي عام 
و اللااااااعر تكو  المساااااايرات لمصاااااالحة هذي القْااااااية أو ذا

المعتد  عليه في دولة شااااااااااااااابيقةا  ما في الذاكرة مبادرات 
كتلااك التي  اااناات تتكرر في بيروت زمن إساااااااااااااااتْااااااااااااااااافااة 
المقاومة الرلسااااااااااااا ينيةي و يس أنه عندما يتم اإلعال  عن 
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تلاااااااييع شاااااااهيد فلسااااااا يني و مر مو ر الجنازة في شاااااااارع 
مسااااايحي فإ  تكبيرا   صااااادر عبسر مكبرات -ملاااااتَرو مسااااالم

سااااااااجد وأجرا   نيسااااااااة تعبِ ر بدقاتها عن الصااااااااوت في الم
الملاااااااااااااااار ة في الحز ي وهذا  حدث تلقائيا  ومن دو  أ  

 ت لر سل ة رسمية ذلكا
مااا يراد قولااه إ  المسااااااااااااااايرات والمظاااهرات التي صااالمااا 
شاااهدتسها بيروت أم اللااارائع وماضااايا   أسااابغت عليها  ااارة 
جديدة هي"أم النجدات المعنو ة" لبعض األشاااااااااااااااقاء العرب 

تلم بهم نائبة وتكو  تلك النجدات  ااوتا  بقوة الدوي  عندما
صالما أفاد مقاومة ثوار الجزائر لنساااااااااااااااتعمار الررنساااااااااااااااي 

 -الررنساااااااااااي -ومقاومة عبدالنا ااااااااااار للعدوا  اإلسااااااااااارائيلي
البر  اني و ااااااااااااامود  اسااااااااااااار عرفات  ي تبقى القْاااااااااااااية 

 الرلس ينية حاضرة في البا ا
بأ  عليهم  هذي المرة بالذات ونتيجة إلحسا  اللبنانيين

أ  ينظروا في أمرهم بعاااادمااااا بااااات الوصن ملعاااار أمزجااااة 
 رباء وملااااااااااار عهم وبات أمر إنتهاو األ ااااااااااو  والثوابت 
والتور ا واإلكتناز واإلرتها  حالة تهدد الخصااااااااااااااو ااااااااااااااية 
اللبنانيةي جاءت اإلنتراضاااة التي ال بد منها تعبيرا  عما في 
 النرو  من خيباااة أماال من الممساااااااااااااااكين بمقاااالياااد األمورا
وجاءت تخلو من أي شاااااااااااااوائرا وصنية بإمتيازا عرو ة ال 
 صااااغي الملااااار و  فيها لغير أ ااااوات أوجاع ناشاااائة عن 
عساااااااااااااار األوضاااااااااااااااع المعيلااااااااااااااية واإلحتياجات المجتمعية 
المساااتلااار ةا وإسااات اعت بعد أسااابوع من الصااامود والثبات 
على الحس الوصني أ  تكو  هي لبنااا  المعااار  مقاااباال 

إنتزاع بعض ما تتمنى على أهل لبنا  الحاكما وإست اعت 
م تقد مها كس  الحا

ثماااة أمثوالت  ثيرة أفرزتهاااا اإلنترااااضاااااااااااااااااة وهااذي  مكن 
إعتبارها مكاسااااااارا األمثولة األهم إساااااااتعادة اإل ما  بلبنا  
وصنااا  وليس ساااااااااااااااااحااة وَعَلمااه يرفرف و علو على سااااااااااااااااائر 

 األعالما أما أبرز ببية األمثوالت فهيا
أبااا  أ  ال أحااد أهم من  التااأكيااد على المقولااة الحر ر ااة 

الوصني وبالتالي فإ  بعض الحالمين والساااعين إلى تثبيت 
لو  تتقاااااااادم على لبنااااااااا  الوصن  أ  أهميتهم ومااااااااا  مثِ 
 والخصو ية اللبنانية سيعيدو  النظر في ت لعاتهم تلكا 
مع أ  للساااااااااااااااالح قوته في فر  األمر الواقع أحيانا ي 

أ  األ اااااااااوات  فإ  اإلنتراضاااااااااة بثباتها وشاااااااااموليتها أكدت
اإلحتجااااااجياااااة التي إن لقااااات من حنااااااجر الموجوعين في 
الساااااحات هي بقوة ذلك السااااالح لجهة أنه ال بد من إعادة 
النظر في أمور  ثيرة وفي معااادلااة تحتاااه إلى تاادو ر في 

 المْامينا
بعد اإلنتراضااة المتعددة األجنحة شااماال  وجنوبا  وجبال   

مارسو  سياسة فرس  وسهال  بات على الذين صالما  انوا  
تعظيم الذات واألمر الواقع واإللغاءي التواضاااااااع  ثيرا  عمال  
بقو  اإلمام علي ورضااااااااااااي ا ضااااااااااااع فخرو وإح ان ِ َبرو 

و فإ  عليه ممروا  وأذ ر قبرس
لقد ع  لت لغة الكالم عالقة لبنا  باألشااااااااااقاء وهذا إثم 
ما بعدي إثم إرتكبه المرتكبو ا وبعد اإلنتراضاااااااااااااة لن تكو  

ك أ ااااوات تعلو على  ااااوت مصاااالحة الوصن في أ  هنال
ن ظن الغير به والتعامل معه بما  حقق  ساااااااااااااااس  كو  عند حا

 إستقراري وصمأنينة شعبها 
في ما مْااااااااااااااى  انت المساااااااااااااااندات الخليجية والدولية 
توضاااااااااااااااع في حساااااااااااااااابات الدولة ومن دو  أي رقابة على 
اإلنراق ثم يتبين أ  الذين شاااااااااااااغلوا منا ااااااااااااار متقدمة في 

 لحكومااة واإلدارة تعاااملوا مع هااذي المساااااااااااااااااعااداتالاادولااة وا
و ااأنمااا هم شااااااااااااااار اااء للاادولااة فيهااا وبااذلااك إ تنى هؤالء ولم 
تصااا لح حا  النا  وتعثرت الميزانيةا وعندما ساااتساااتأند 
الدو  الداعمة وبالذات دو  النخوة الخليجية دعماتها فإ  
رقابة ملاااااااااااااددة على النجدات المالية ساااااااااااااتقي لبنا  الدولة 

 اصر إنْاب البعض لهذي الخيراتا واللعر من مخ
موضاااااااوع ومحاسااااااابة الذين تمليروا في  رلة من الزمن 
كا  القْااااااية األساااااااسااااااية في اإلنتراضااااااة وليس هنالك أي 

 –حديا حو  موضاااااوع ساااااياساااااي أو عن الصاااااراع العربي 
اإلسااااااااارائيلي والقْاااااااااية الرلسااااااااا ينيةا لكنه حديا من دو  

أي قرائن  تسااااااميات األمر الذي أفقد الدعوة إلى المحاساااااابة
بإسااااااااتثناء معلومات متداولة على وسااااااااائل التوا اااااااال وهذي 

 عموما  ليست وثائقا
بعد ال  ساااااااااااتنحسااااااااااار مظاهر األبهة والحرالت التي  

 بيمها بعض المكتنز ن و ذلك بعض ذوي اللأ  الوظيري 
في الدولة وتتساااااااااام بالبذ  والظهور بمظهر األ نياء تور ثا  

على لبنا ا ومثل هذا أو أ نياء األزمات وعوائد الصااااااااااراع 
 اإلنحسار ما  ا  ليحداث وإحتماال   لوال اإلنتراضةا 
"حزب  لبعد إختراق نوعي في مناصق مصااااااااااانرة والئيا  

هللا" و "حر ة أمل" سااااااتكو  هنالك إعادة تقييم للموقد من 
 جانر زعامة  ل من الحزب والحر ةا 

في تغيير وإحتجابا  وإضااااعافا   للصااااحافة اللبنانية التي 
انت مر ة مساااااااااايرات وتظاهرات وإنتراضااااااااااات الزمن الذي ك

مْاااىي حلت ثالث فْاااائيات لبنانية محل تلك الصاااحد 
و ا  لها دور فاعل في إنجاح اإلنتراضاااااااااة التي إتسااااااااامت 
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برقي ال مثيل له قياسااااا  باإلنتراضااااة الررنساااايةا بل إ  هذي 
الرْاااااااااائيات أجرت ما  لااااااااابه اإلساااااااااترتاء وعلى الهواء وال 

في النتاااائج  ماااا إساااااااااااااااترتااااءات بعض   حتااااه إلى تااادقيق
دة نتاجها لمجرد البدء بهاا  الرئاسات العربية المحد 

و بقى ا  نجاح سااااااااااايدة اإلنتراضاااااااااااات بعد شااااااااااابيقاتها 
المصااااااار ة والتونساااااااية والساااااااور ة والساااااااودانية والعراقية بعد 
الرلسااااااااا ينيةي هو في متابعة متأنية وضاااااااااا  ة لملاااااااااروع 

ا ليته صلر با و  اإل ااااالحات التي عرضااااها على الهواء
جلسااااااة مجلس الوزراء إذاةيا  وتلرز ونيا  على الهواء  رئيس 
الحكومة ساااااااااااااااعدالدين رفيق الحر ري بأمل إتباعها بتعديل 
حكومي جذري  عزز مبدأ ساااااااااااااااياساااااااااااااااة النأي بالنرسي ثم 
بحكومة تكنوقراط يتقاسااااااااااامها  ما حصااااااااااال في الساااااااااااودا  
مدنيو  وعساااااااااااااااكر و  بإعتبار أ  العساااااااااااااااكري تكنوقراصي 

عة عمله وتقاليد المؤساااااساااااة العساااااكر ة التي أسااااااساااااها ب بي
اإلنْااباطا وبعد ذلك يتحقق ما  صاابو إليه اللبنانيو  وهو 
انتخابات جديدة  كو  اإلختيار فيها لمن ير د خيرا  للبالد 
وصمأنينة للعبادا وبذلك تكو  إنتراضاااااااااااااااة بيروت وأخواتها 
في سااااااااائر المناصق هي ساااااااايدة إنتراضااااااااات الزمن العربي 

 ناالراه
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 لبنان األزمة.. ولبنان الجيش
م إلى الجيش عناااادمااااا تواجههم  كس يلجااااأ بعض أهاااال الحا
عوا ااااد من اإلحتجاه اللااااعبي على سااااياسااااات وإدارة ال 
تأخذ في اإلعتبار المصااااااااااااالحة العامةا وفي لبنا  األحدث 

ت تر  في الجيش خير رادع إنتراضااا   انت معظم الرئاسااا
لنحتجاجات أو اإلنتراضااااااااااااااااتاا إنما في حا  لبى صلر 
النجدة  أتيه من هذا الرئيس أو ذاوا وفي إسااااتمرار يتر ا 
قائد الجيش عندما   لر منه الرئيس الذي بدأت  رسااااااااااايه 
تهتز برعل تظاهرات وهتافات  كو  مْمو   لماتها على 

ل درجة من اإلساااااااااااتهانة بمقام رئيس الجمه ور ة صالر تدخ 
 الجيش لصد مراعيل الحراو اللعبي عنها

وفي اإلنتراضااة الراهنة التي تزداد ثباتا  لألساابوع الثالا 
والمتأثرة لجهة اإلساااااااااترادة من عوائد  ااااااااامود اإلنتراضاااااااااة 
المصااااار ة ثم اإلنتراضاااااة التونساااااية فاإلنتراضاااااة الساااااودانية 

أ  المتزامنة مع اإلنتراضاااااااااااااااة الجزائر ةي صالر من الجيش 
عها المنترْااااااو    رض إعتصااااااامات وأ  يز ل عوائق وضااااااَ
مي لكن  كس بهدف إحداث المز د من الْااااااااااااااغن على أهل الحا
س ما بدا في أكثر من ملاااااهد إساااااتحْااااار قائد الجيش  عكس
أمثولة أو  الجنراالت في المؤساااااساااااة العساااااكر ة اللواء فؤاد 
شاااهاب ذلك أنه عندما إشاااتدت وصأة إعترا  شاااعبي على 

 ة لبنا  المسااتقل بلااارة الخوري وصلر أو  راساااء جمهور 
مساندة الجيش له في وجه اإلرادة اللعبية المعتِرضة على 
تجديد رئاساااته بتحريز من مرجعيات ساااياساااية ودينية  تلك 
التي تلقاها رئاساااااة العماد ميلاااااا  عو  في أزمتها الراهنةي 
فإ  الجنرا  أوضاااااااااااااااح بمرردات وصنية ومتأدبة أ  واجر 

ر عن الكيا  وحما ة اللاااااااااااااااعر من الجيش هو درء الخ 
إيااذاء خااارجي أمااا عناادمااا تحااداث مناااكرااات ومنااازالت فااإ  
ل اللااااااارصة هو تنريذ لواجبهاا رفسض في منتهى اللباقة  تدخ 
ل لر الرئيس  ي يتدخل الجيشا وعندما لم يلرِ  الجنرا  
فؤاد شااااااااهاب ال لر الرئاساااااااايي فإ  رئيس الجمهور ة  ل ره 

الم لوبااة في ظاال األزمااة  تلاااااااااااااااكياال حكومااة صوارئ  تلااك
عساااااكر ة  –الراهنةا وهنا  ساااااتوقرنا أنها أو  حكومة مدنية 

تلاااااااااااااااكلااات في لبناااا  المساااااااااااااااتقااال وأ  رئيساااااااااااااااهاااا الجنرا  
شااااااااااااهابوالماروني  إختار إثنيسن فقن معه واألرثوذ سااااااااااااي 
ني ناظم عكاري ا وبقي صيس المجهو   باسااااااايل صراد والساااااااا

بالوزارات  لماذا إقتصرت الحكومة على رئيس إحترظ لنرسه
السااياد ة والحساااسااة إضااافة إلى رئاسااة الحكومة وأسااند ما 
تبق ى من الوزارات إلى تمثيل سااااني و خر أرثوذ سااااي وعدم 
إساااااناد وزارة إلى شاااااخصاااااية شااااايعية وأاخر  إلى شاااااخصاااااية 
ل أ  تكو  خصااااااااااااااو ااااااااااااااية التعدد ال وائري  درز ة من أجس

 مكتملةا
ومثل هذي الصاااااااااااااايغة تصاااااااااااااالاح ال  عالجا  في مرحلة 

نتقالية ومن دو  أ  تكو  ظروف الرئيس الحالي ميلااااا  إ
عو  ضااااااااا  ة على نحو ظروف الرئيس بلااااااااارة الخوري 
الذي إرتأ  اإلسااااااراع في اإلسااااااتقالة تحت وصأة "ثورة" ذلك 
الزمن وتساااااليم البالد إلى َمن يدير شاااااؤونها في إنتظار أ  
يتساااااااالم المنصاااااااار رئيس جديد  ا   ميل شاااااااامعو ا بينما 

  العماد ميلااا  عو  شااغل نصااد المدة الحا  تختلد  و 
الرئاساااية وما زا  ساااقد مؤازر ه عاليا  وقد ال تصااال الحا  
به إلى ما و ااااااالت إليه حا  الرئيس بلاااااااارة الخوري الذي 
بعدما أعيت قدراته ضااااااااااغوط إنتراضااااااااااة المنترْااااااااااين أتبع 
تكليس قائد الجيش بكتاب إساااااتقالته من رئاساااااة الجمهور ة 

  إ واء الحاشااااااااية والمسااااااااتريدين نادما  أشااااااااد الندم على قبو 
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والذين إرتب ت بلااخو ااهم  اارة "الرروماجيساات" الترجمة 
ل  العربياااة لهاااا "أكلاااة الجبناااة"ا وهؤالء ألحوا علياااه من أجاااس

 تجديد رئاسته من دو  التبصر بالمحاذيرا
ثمااة وقااائع وأمثلااة  ثيرة عن دور الجيش في األزمااات 

يس بلااااااااااارة اللبنانية العا اااااااااارةي لكن تبقى واقعة صلر الرئ
الخوري من قائد الجيش التدخل ضاااد النا ي األكثر شااابها  
بمااا يتم تااداولااه هااذي األ ااام حو  صلاار مماااثاال من جاااناار 
الرئيس ميلااااااا  عو  لم يلق التنريذ من جانر قائد الجيش 
جوزف عو ي فيما اإلنتراضااااة تأخذ إ اااارارا  وتمددا  مالمح 

لها الجنرا  فؤاد شااااااهاب  توحي بأ  حكومة  تلك التي شااااااك 
إنما بتوليرة جديدة قد تكو   تية وتمهد للبنا  المساااااااااااااااتقر 
فتباادأ مرحلااة تنبيااة الرسااااااااااااااااااد المااالي واإلفسااااااااااااااااااد اإلداري 
والمجتمعي وبينهما الكسااااااااااااااااد الثقافياا وبعد هذا النهو  

 اإلحتجاجي  ل ما هو مستبَعد  صبح محتمل الحدوثا 
و بقى وفيما لبنا   عيش هذي الظروف البالغة التعقيد 
والتي تحتاه إلى رجا  دولة عقالء وعلى إساااااااااتعداد لتقد م 
مصاااااااااالحة الوصن على الذاتي نرتقد حْااااااااااور رجل الدولة 
اإلسااااااااااااااتثنائي الرئيس الد تور سااااااااااااااليم الحص الذي  عيش 
ظروفا   حية دقيقة بعض الليءي ونستحْر من الزمن 
الذي  ا  والعماد ميلاااااااااااااااا  عو  فيه رمزيس مرحلة بالغة 

له أشاااااااااابه باإلشااااااااااارة  رهمها َمن  ا     ةبارة1989الدقة و
نا وجهيسن  لبيبا  وهيا "إذا  نتا أنا والعماد عو  قد أ ااااااااابحس
لملاااااااااكلة واحدة تتجلى في حا  اإلنقساااااااااام الخ يري فنحن 
كالنا  جر أ  ال يتردد في إخالء السااااااااااااااابيل أمام أي حل 
 عيد الوحدة لهذا الوصن إذا ما الحت  فاق واعدة لذلك"ا 

لرئيس عو  من أرشاااااايس الذي عسااااااى ولعل  سااااااتحْاااااار ا
مْاااااااااى الكثير من العبارات التي قد ت رىء نار  ْااااااااابه 
على النا  و ْاااااااااااار النا  على ساااااااااااالو يات بعض َمن 

 حولها
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 هوامش جنرالية من الماضي للحاضر
لكل جنرا اا أا ير رئيسا  حكا ة ذات ظروفا لم  كن 

جنرا  فؤاد شااااااااااااهاب تواقا  إلى إسااااااااااااتبدا  الكاكي والنجوم ال
واإلنْااباصية والسااترة والوالء للعلاارة  الف  يلومتر وبْااع 

مئات منهاي بالرخامة لببا  وةيلاااااااا  وإساااااااترضااااااااءا  وتساااااااديدا  
لماادين وضاااااااااااااااعااه على رأ  الاادولااة وإلتزامااا  بو الء لااذاو 
المدين ورد الجمائل له ولهم بمواقد عصااية على اإلقناعا 
ولوال عوا اااااااااااااااد ثورة أاعاااد جااادو  أعماااالهاااا خااااره البالد 
ووضاااااااااعت لبنا  الكيا  على حافة التغييري لما  ا  جيء 
بالجنرا  فؤاد شاااااااااااهاب قائد الجيش رئيساااااااااااا  ثالثا  لجمهور ة 

 لبنا  المستقلا
ثم إنه لم يرث ولن يورِ ث فال أبناء له  ما ال أ اااهارا 

  إلى وبذلك  ا   ير ذي با  في مسااااااااااااألة تجيير اللااااااااااااأ
اإلبن وال إلى إعتبار اإلبنة أفْااااااااااال مساااااااااااتلاااااااااااار لهي  ما 
الصااايغة التي إعتمدها الرئيس جاو شااايراو في "االيليز ه"ا 
كما أنه في منأ  عن ثعلبة الصاااااااااااااهر  ساااااااااااااتحوذ على ما 
 حقق له مبتغاي مبتغى إثر مبتغىي ساااااااااياسااااااااايا  المبتغى أو 
ماااالياااا  أو حتى  تااااباااة حاااالاااة  ير ماااألوفاااة في عاااالم الحاكسم 

الحكام وهي أ   كو  الصاااااااااهر بمثابة الور ا وعلى نحو و 
ما عال هذي اإلساااااااتحالة في مصااااااار المحروساااااااة أشااااااارف 
مروا  الذي إفتر  إنه ما دام بات  اااااااهر الرئيس جما  
عبد النا ااااااااااااااار وعلى درجة من النباهة والدينامية وصالقة 
اللسااااااا   ع ي من صرفه حالوات سااااااياسااااااية وأفكارا    ير 

نا اااار ة سااااماعها وربما األخذ بهاي لبعض ثور ي الحببة ال
فلماذا ال  كو  هو النجم األكثر سااا وعا  في رحاب رئاساااة 
عمهي خصاااااااو اااااااا  أ  العم الرئيس في حاجة إلى األقربين 
الثقاةا وعندما لم  منح عبد النا ااار الصاااهر ما ال يتجاوز 
الحدود وعدم توظيس اللااأ  الرساامي لمصاالحة  ااهر ة أو 

ديوا  الرئيس الخلد أنور  عااائليااة وجااد مبتغاااي في رحاااب
الساااااااادات حيا نا  شاااااااأنا  َتسااااااابر له بعد رحيل الساااااااادات 
بصاادمات ثم براجعة رحيله من دو  حساام ظروف سااقوصه 
من شااااااااااااااارفااة في لنااد  مكتبااه وهاال أنااه إنتحر أم إنتحرويا 

 رحمة هللا عليها
ولقد فر  الجنرا  شهاب بعدما بات رئيسا  للجمهور ة 

وبصاارة  ونه رئيسااا  للجمهور ة إحترام الرئيس عبد النا اار 
العربية المتحدة بق ر سها المصري والسوري  له وهو إحترام 
ار ة سااااااااو  الجنرا  الرئيس إميل  لم ينله من سااااااااور ا البلاااااااا 
لحود من خال  إسااتببا  متميز له على الحدود ثم الجنرا  
ميلااااااااااا  عو  ليس بأهمية ما جر  في لقاء الحدود وعلى 

نا ااااااااااااارة وتحت خيمة ناصااااااااااااابت ساااااااااااااور ة م -تربة لبنانية
غر   خصااااااايصاااااااا  وبذلك تسااااااااو  معنو ا  لبنا  الدولة الصاااااااا
بالدولة العربية الكبر  ذات الق ر سن المصاااااااااري والساااااااااوري 
زمنذاوا وعندما إرتأ  عبد النا اااااار هذي الصاااااايغة األكثر 
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من بروتو وليااة فللتااأكيااد على الخصاااااااااااااااو ااااااااااااااايااة اللبنااانيااة 
كسما وهذا ما بدا ثابتا  خال   وإسااااااتقاللية القرار لد  أهل الحا

الساااانوات الساااات التي هي الوال ة الرئاسااااية الوحيدة للجنرا  
فؤاد شاااااااااهاب والذي رفض تجديدهاا و ادر الرئاساااااااااة التي 
كانت سياسية النأي بالنرس موضع الممارسة وتلقى إحترام 
العرب والمجتمع الدولي على الساااااااواءا وهذا  ا  حاضااااااارا  

 25اع الخيمة يوم بين س ور البيا  الذي  در عن اجتم
ودام ثالث ساااااعاتا ولقد ناساااابت إليه  1959مار و ذار  

أقوا  في مجالس شهابية من بينها أنه عندما إنتهت واليته 
إلترت إلى تمثا  السااااااااااااااايدة العذراء وقا ا  ا عدرا مثل ما 

 دخلست مثل ما خرسجتا
ولقد إعتبر الجنرا  الرئيس فؤاد شاااااااااااهاب أ  الرئاساااااااااااة 

 اااااااااااااااااة للمغاااانم وأ  على الحااااكم واجااار وصني وليس فر 
 اااحر الساال ة األاولى مجاراة النا  في مسااتو  ةيلااهم 
ل ذلك رأيسنا أوجه تلااااااااااباه بين ةيلاااااااااه وةيش عبد  ومن أجس
النا اارا لم يبدِ   فؤاد شااهاب مسااكنه ولم ينتقل للسااكن في 
قصاااااااااار فخما وعندما ساااااااااائل ذات مرة و انت بدأت الرحلة 

وري لماذا ال  أمر األاولى من تلاااااااييد مبنى القصااااااار الجمه
بإنهاء التلااييد للسااكن فيه  ا   قو  لسااائليها  يس أسااكن 
قصااااورا  فخمة وهناو لبنانيو  ينامو  في العراءا و ما قبسل 
ن بلاااااااااااراهة حاله في ذلك  الرئاساااااااااااة ثم خاللها وبعدها يدخ 
حا  عبد النا اااار الذي ساااار ع التدخين في إضااااعاف همته 

رسااااها و ما لم يورِ ث عبد ثم في التأثير الحاد على قلبه وتن
النا ر أمواال  وعقارات وعاشت أرملته على معال زوجها 
الذي  كري مت لبات العيش البسااااين فإ  األرملة اللااااهابية 
الررنساااية األ ااال أمْااات حياتها بعد رحيل الجنرا ي الذي 
م  كس بات رئيساااااااااااااااا  ساااااااااااااااابقا  ال حزب له وإنما نموذه إدارة حا

ش بكال ما في العيش وسااااااااااااااامعاة وصنياة  ير مرتزقةي تعي
ل ذلك لم يواجه فؤاد شاااااااااهاب  البساااااااااين من معالما ومن أجس
إنتراضااة شااعبية  تلك التي حدثت في لبنا  قبل شااهر ولم 
تن رىء شااعلتها بالكامل وو االت هتافات البعض إلى حد 
النيسل من شخص الجنرا  الرئيس عو  وَمن حوله وبالذات 

لنا ااري  ااهري الجموح الذي ليس فيه من نساايج الصااهر ا
الخر سااااااو  بعض أوجه اللاااااابه لجهة شااااااراهة إلى الما ا 
ولوال المحاولة اإلنقالبية التي قادها إثنا  من الْاااااااااااااااباط 
ضاااد نظامه ومنيت باإلفلاااا  لكانت حببة السااانوات الساات 
للجنرا  الرئيس فؤاد شاااااااااااااااهاااب هي األفْاااااااااااااااال في تااار   
م في لبنا  مع مالحظة أ  إزدهار شاااااااااااااااأ   كس جنراالت الحا

مكتاار الثاااني" المخااابراتيين أخاذت الكثير من ضاااااااااااااااباااط "ال

رونق الساااااااانوات الملااااااااار إليهاا وَمن يدري فقد  ا  هؤالء 
كمجموعة أو  أفراد منها  عملو  على أساااااااااااااااا  أ  يرثوا 
م في لبنا ي إلى  كس الجنرا  الرئيس فؤاد شااااااااهاب و نتهي الحا
ما بات عليه في ساااااور اي إنقالب  ساااااتوجر  خراا وهكذاا 

إعترافات أو إخراه وثائق من إضاابارات أ   وقد يتبين ذات
دواعي المحاولة اإلنقالبية  انت لخلية القوميين السور ين 
من أ   صاااااااااااال أحد عقداء العهد اللااااااااااااهابي إلى رئاسااااااااااااة 
الجمهور ة أو إلى رئاسة الحكومة وبذلك  لل هذا أو ذاو 

خصااااابيةي بمعنى التصاااااميم على تحقيق  -صموحاتهم الهال
 نجمته قبرصا  ا لهذي اإلستحالةاالهال  الخصير الذي 

ثمة ملااااااااااااعر ملاااااااااااتر ة لد  الجنراالت ومعهم عقداء 
أمكنهم برعل اإلنقالب العسااااكري أو الظروف الناشاااائة عن 
 اااااراعات في المجتمع المدني الساااااياساااااي تساااااتوجر على 
الكاكيين إقتحام ساااااااااااااحة الصااااااااااااراع واإلمساااااااااااااو به وأحيانا  

ملاااعر صالما اإلمساااو بأولي الصااراع من مدنيينا وهذي ال
إتسااااااااااام بها على سااااااااااابيل المثا  ال الحصااااااااااار عهد الرئيس 
والراحل  حافظ األساااااااااااااااد وعهد الجنرا  الرئيس إميل لحود 
وبنسااااابة  ير حادة عهد الجنرا  الرئيس ميلاااااا  ساااااليما ا 
وعند التأمل في سااااااانوات النصاااااااد األو  من عهد الجنرا  
الرئيس ميلاااااااا  عو  نساااااااتنتج من ةبارات  قولها ونظرات 

مح وجهه عند لقاءاته بساااااااااياسااااااااايين مد  ضااااااااايقه من ومال
هؤالءا ومع أنه ترأ  تيارا  وتناز  عن الترا  لصاااهري إال  
أ  جنراليته في التعامل مع مدنيي تياري بقيت واضاااااااااااااااحةا 
وهنا  جاز اإلفترا  بأ  النظرة  ير الود ةي وأحيانا  إلى 
درجة الكراهيةي نحو السااااااااااااااياساااااااااااااايين  انت إحد  الجوامع 

"حزب هللا" السايد حسان  لة بينه وبين األمين العام الملاتر 
نصاارهللا الذي ير  نرسااه أعلى بكثير من أي  اااحر مقام 

 سياسيا
لكن تبقى حسااااااساااااية الجنرا  فؤاد شاااااهاب قبل الترا  
شاااااااااااااااعورا  وبعااااد الترا  تعبيرا  هي األكثر حاااادةا وبقياااات 
كملااااااااااااااعر عندما أوجبت الظروف الْاااااااااااااا  ة شاااااااااااااعبيا  

لراهنة التي  عيلااااااااااها اللبنانيو ي من واللاااااااااابيهة بالظروف ا
ق سع صرقات وخالف ذلكي إسااااتقالة الحكومة التي يترأسااااها 
رشيد  رامي وإبن صرابلس التي ما زالت عرو  اإلنتراضة 
التي لم وربما لن تتوقد ما دام الجنرا  الرئيس ميلاااااااااااااااا  
عو  ال يرصر األجواء  تلاااكيل حكومة إساااتثنائية برئاساااة 

نية واحدة والحاه حسااااين كرامي نرسااااه ومعه شااااخصاااا ية سااااا
العو ني الذي مكانته ساااااااااعود ا  ماضااااااااايا  مثل مكانة ساااااااااعد 
الحر ري حاضاارا  وق با  مارونيا  فقن ال يت اقيا  وزةيم 
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ل وزةيم حزب الكتلااة الوصنيااة  حزب الكتااائاار بيااار الجمياا 
 ر مو  إدي ا

ومن ال بيعي إزاء حساااااااسااااااية الجنراالت الراساااااااء من 
ساااسااية أحيانا  إلى درجة الكراهية أهل السااياسااة وتصاال الح

أ   معن الجنرا  الرئيس تع يال  وإحراجااا  لكاال َمن يترأ  
الحكومة وتبخيسا  بَمن ير  نرسه رقما  في قائمة المرشحين 
وتمييزا  للقلااة من الوزراء الااذين  حلقو  في فْااااااااااااااااائااه من 
أ اااااااااااال الكثرةي وبذلك ال تسااااااااااااتقر أحوا  البالد وال   مئن 

قبل أحرادهم  ونهم إعتادوا تحت ظال  العباد إلى مسااااااااااااااات
الجنراالت الراسااااااااااااااااء على الخيبات وإعتاد األبناء والبنات 
على الهجرة إلى بالد هللا الواساااااااااااااااعاااة بعيااادا  عن الخيباااات 
والرساااد واإلدارة الملتو ة واألمر الواقع الموحى بها وهذا لم 
 حدث في زمن الجنرا  الرئيس فؤاد شاااهاب المنساااوب إليه 

س ضاااااايقه من السااااااياساااااايين على نحو ما أساااااالسرنا را ة تعك
ومراهيمه لما هو واب الدولة تجاي اللاااعر وحقو  اللاااعر 

 لد  الدولة"ا ومن ةبارات هذي الرا ةا
 السياسي أو الحاكم بأ   قو  الذي للمن ق مدرو أنا"
سجم مصلحته السياسية تن الذي هو اإل الح على القادر

 الداعو   اللااااباب أنتم خذ ميمل وأعرفا مع هذا اإل ااااالح
 السااااااياسااااااي ال قم مع لتعاوني علي   حديثةي دولة قيام إلى

 التعااو   على مجبر إنني هو وجوابيا التقلياديين والزعمااء
 الساااااااااااااااااااااحااااااة على وبقوة موجودين زالوا مااااااا ألنهم معهم

 الموفقة  ير شمعو    ميل تجربة نيس عي وأماما السياسية
 في والتقليااااديين ال ااااائريين الزعماااااء بعض قنأسااااااااااااااا يوم

 تألرت التي الحكومات كل في حر اااااااااااااااتا  لقدا اإلنتخابات
 أو إختصاص ذات أو شابة وجوي إدخا  على عهدي في
 على تأكيدا   التقليد ةي الساااااااااااااااياساااااااااااااااية العائالت خاره من

 ال ولكننيا ديا ال قم السااااااااااياساااااااااايوتح ت و ر ضاااااااااارورة
  ا  إذا ساااايما ال برمتهي السااااياسااااي ال قم غييرت أساااات يع
 مبدئطا   معكمي أسلِ م  نتا  ولو حتىا ينتخبه زا  ما اللعر

 لبنااا ي في ال ااائفيااة او التقليااد ااة الزعااامااات مقومااات بااأ 
 هذي أل را  ومصاااااااااااااااالحهاي الدولة مقومات مع تتعار 

 على يالعااااااماااااة اإلدارات على ر زتا  ولاااااذلاااااكا ماااااةالزعاااااا
 وتحر رها لهاي الحديثة المؤساااااااااااساااااااااااات وإقامة إ اااااااااااالحها

 والساااااااااااياساااااااااااية ال ائفية للزعامات الخْاااااااااااوع من تدر جيا  
 نرساااااااه الوقت في انني إال  ا الكروءة بالعنا ااااااار وت عميها

 معهمي للتعاو   أرتاح الذين السااااااااياساااااااايين بين من إخترتا 
 أو  و ائية أو قاتبالصاااار عالقة أو باللااااارع رتهانا  إ أقلهم
"ا هذا ما  ا  يت لع صائفية أو شااااااااخصااااااااية م الر اقلهم

إليه الرئيس رفيق الحر ري وبدأ خ وات على هذا ال ر ق 
 قبل أ  يثأروا منه ترجيرا ا

وتبقى  نها ة لهذي الهوامش فتسح  ااااااااااااااارحات في أقوا  
كر مااااة تريااااد في عاله الروح وتهااااذياااار النرو ا و"لربااااك 
فأ اااااااااااابر" وردت في الكتاب الكر ما "فمن أفساااااااااااادوا ونهبوا 

هكذا جزاءهم عند ربهم" و "َمن حمل السااااااااااااالح فليس منا" 
ير  الرساااو ا  ما هكذا في الكتاب المقد  "كونوا مكترين 

 بما عند م ألنه قا  ال أاهملك وال أتراكك"ا
وَمن  ا  جنراال  رئيساااا  أو سااايدا   ااااحر القرار عليه  

 أ  يتأملا
 2019( تشرين الثاني)نوفمبر  3 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 تعويض خجول عن موقف ُمخجل
نيل الخالد فإنه عندما دخل الرئيس دونالد وهكذا أيها ال

 باألثيوبية والمعروفة  –ترمر على خن األزمة المصااااااار ة 
"أزمة ساااااااااااااااد النهْاااااااااااااااة" فإ  الرئيس األمير ي الذي وعد 
الرئيس عبد الرتاح الساااايسااااي بأنه ساااايبذ  المسااااعى الحميد 
إل جاااااد حاااال  ق ع ال ر ق على أزمااااة مياااااي تتحو  إلى 

دا وتلك بلااااااااار  صيبة لوعود ملاااااااااروع مواجهةي وفى بالوع
 يتر ا سيد البيت األبيض في إنجازهاا

ثمة ثالث نقاط ملااااااااتَركة وراء بدا ة التيساااااااايرا ِحرسص 
أمير ا على مصااااااااااااااار وِحرسص بالمثال على أثيوبياا و ذلك 
ِحرس ااااااااااااااها على العهد الجديد في السااااااااااااااودا ا ومقابل هذا 
الحرص  ا  تجيير الدو  الثالث األزمة إلى أمير ا دو  

هاا فما  مكن أ   حققه العم سااااام لن  كو  بإساااات اعة  ير 
كبار  خر ن إنجازي في حا  أبدوا اإلساااتعداد لبذ  المساااعى 

 الحميدا
ما فعله الرئيس ترمر أنه إساااتْااااف األزمة من خال  
رموز دبلوماساااااااااااية  ل من الدو  الثالثا في البدا ة إلتقى 

ز ر  ال  من و  2019نوفمبر/تلار ن الثاني  6يوم األربعاء 
خااارجيااة مصااااااااااااااار ووز ر خااارجيااة أثيوبيااا ووز رة خااارجيااة 
الساااااااااااودا ا  انت  اااااااااااورة اللقاء الفتة  ونها  ير مألوفةا 
الرئيس جاااالس إلى مكتباااه والوزراء الثالثاااة وممثلو أمير اااا 
في االجتماع الذي ساااايْااااع خارصة صر ق للتراو  وراءي 
ة وقوفا ا  انت اللق ة شبيهة بالصورة التذ ار ة لكبير العائل
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محاااصااا  باااألبناااء وزوجاااتهم والبنااات وأزواجهن ومع هؤالء 
 أحراد وحريدات السيد  بير العائلةا

األثيوبيي  -لم  حساااام لقاء واشاااان ن الخالف المصااااري 
لكن مجرد إقتحام الرئيس ترمر السااااااااااااااااحة جعل الخالف 
مسااؤولية أمير يةا ومن هنا صمأنينة مصاار مقابل إنحسااار 

 15ن ال  وحتى صفيس في التلاااااااااااااااباااااااا األثيوبيا وم
سااايتبين ما إذا  ا  اإلجتماعا   2020يناير/كانو  الثاني 

اللذا  سااااايعقدهما الوزراء الثالثة مع الجانر األمير ي قبل 
لقاء الحسم بهدف تذليل العبباتي سيمهدا  إلتراق نهائيي 
أم أ  األمر ساااااينتهي إلى  لبة التلااااابا على الترهما وفي 

صرفا ا و ا للخلااااااااااية إذا هذي الحا  يدخل الوسااااااااااين الدولي 
كا  الوسااين في األزمة النيلية بنوةية الوساا اء في األزمة 

 السور ة ومثيلتها الليبيةا
ما أداي الرئيس ترمر للدو  الثالث المعنية بأزمة"سااااااااااد 
النهْة" وبالذات للمتْررة األكبر مصر ومن هنا تسجيل 
الرئيس الساااايسااااي تقديري لما قام به الرئيس األمير يي يبدو 
في بعض مالمحه تعو ْااااااا  خجوال  عن موقد مخجل في 

سااااااانة من جانر وز ر خارجية الوال ات  63الماضاااااااي قبسل 
المتحدة في الخمساااااااااينات جو  فوساااااااااتر داال  الذي أثقل 
مصاااار عبد النا اااار بلااااروط ال يتحملها  بر ااي وال  رامة 
بلديي في شااااااااااااااأ  عملية المساااااااااااااااهمة األمير ية إلى جانر 

ولي في تمو ل ملاااااااااروع إنلااااااااااء الساااااااااد بر  انيا والبنك الد
العالي بكلرة مليار وثالثمئة مليو  دوالرا وبسااااااااااااااابر هذا 
الموقد من جانر داال  دخل الكرملين على خن األزمة 

من خال  الترسانة والسوفياتي و انت تمت  رقة السالح 
التليكية  وأعلن إستعدادي لتمو ل عملية بناء السد العاليي 

أ   قو  في بياااا  إ  الحكوماااة  فماااا  اااا  من داال  إال  
ضااااها للمساااااعدة في الملااااروعا  األمير ية قررت سااااحر عرس
وأضااااااف بصااااايغة إساااااتعالئية ما معناي إنه ليس في وساااااع 
اللاااااااعر المصاااااااري تحم ل عرء تنريذ الملاااااااروع الْاااااااخم 
خا ة بعد إبرام  رقة السالح "وسوف نترو هذي المنرعة 

أ  يبني السااااااااد لالتحاد السااااااااوفياتي إذا  ا   عتقد أنه ير د 
 العالي"ا

ولقد أظهر السااوفيات قدرات وإلتزامات أثمرت بالتعاو  
مع مصر سياسيا  وتْحيات إنجاز السد الذي هو موضع 
مخاصر تأثير من جانر الساااااااااااااااد األثيوبي على قدراته في 
تأمين مت لبات مائية و هربائية وزراةية لمصاااااااااااار منه في 

وفي حسااابات  حا  تأثرت حصااته التقليد ة من مياي النيلا
خبراء الري وتقديراتهم أ  التأثر سااااااااااايحداث وأ  نتائج على 

 درجة من الخ ورة ستنجم عن ذلكا
و ماااا لكااال خ وة مهماااة مقااادمااااتي فاااإ  خ وة دخو  

األثيوبي جاءت بعد  -ترمر على خن الخالف المصاااااااااري 
مح تيسن الفتتيسنا األولى أقلقاااااات ترماااااار وهي المتعلقااااااة 

خذ موضاااااااااااااااوع الخالف على بمحاولة من الرئيس بوتين أل
عاتقها وهذا با  في لقاء جر  في منتجع "سوتلي" يوميس 

عندما جمع الرئيس  2019أكتوبر/تلار ن األو   24و 23
عبد الرتاح السااايساااي ورئيس وزراء أثيوبيا  بيي أحمدا وأما 
الخ وة الثانية فتساااتوجر إضااااءة مكثرة عليهاا وهنا نلاااير 

ب نجااااااور من خال  إلى أناااااه  اااااا  أمرا  مهماااااا  لناااااا  عر 
األفر قي أثيوبياي أ  تمنح لجنة "نوبل  -السااااااااااااااودا  العربي

إلى رئيس حكومة أثيوبيا  2019للساااااااااااااااالم" جائزتها للعام 
 بيي أحمااادي ليس ألناااه  اااا  وساااااااااااااااي اااا  نز هاااا  في األزماااة 
السااااااااااودانية العا اااااااااارة وبذ  من الجهد في ساااااااااابيل تحقيق 

الذئر وال  تسااو ة تن بق عليها معادلة األقدمين " ال  موت
 رنى الغنم"ي وإنما ألنه حساااام ساااالما  من خال  مبادرة نزاعا  
حدود ا  مع ار تر ا تسبر بحرب أزهقت على مد  علر ن 
ساااااااااانة أرواح حوالى مئة ألد إنسااااااااااا  ومثلهم من الجرحى 
والمقعدين ثم ينتهي األمر بتسااااو ة لموضااااوع حدودي على 

تراق  حتاه قاعدة من التحكيم والمرونة األثيوبيةا وأل  اال
إلى الْامن العد  والمرجع الحر ص فإ  الرئيس األثيوبي 
 بيي أحمااد والرئيس اإلر تري أسااااااااااااااايااا  أفورقي وجاادا في 
المملكة العربية السااااااااعود ة أنها خير ضااااااااامن وفي مبار ة 
خادم الحرميسن اللر ريسن الملك سلما  بن عبد العز ز وولي  

د التوقيع في عهدي األمير محمد بن سالما  خير ساندا وبع
على إتراق  2018د سااامبر/  انو  األو   16المملكة يوم 

السااااااااالم تحللت العداوة ومراعيلها وحل التعامل الودي بين 
دولتيسن  ااااد ال مع الحااادودي من جاااانااار أثيوبياااا أ  يابقى 
الحرب بينهما عقودا  من الزمن وتكتسااااااااااااار حرب ترسااااااااااااايم 

لمسااااااااااااااايئة الحدود هذي في غياب المرونة والتنازالت  ير ا
للمتناز   ااااااااااااااارة حرب عبثية  تلك التي ساااااااااااااااميت "حرب 

 داحس والغبراء"ا
له بأ ام  بعد هذا الروز المبهج بجائزة "نوبل للساااااالم" وقبس
ذلك اإلمتنا  الساااااااااوداني اللاااااااااعبي للمبادرة األثيوبية وذاو 
التقاادير الاادولي لألسااااااااااااااالوب الااذي إعتماادي  بيي أحمااد في 

وجه إ اااااااااااارار ترو ض  ااااااااااااالبة موقد القو  المدنية في 
ال يس العساااااااااااااااكري على  ااااااااااااااايغااة  منااة ومتوازنااة تاحقق 
االسااااااااااتقرار للسااااااااااودا  وتبيه المغامرات  ير المحسااااااااااوبةي 
ضااااااانا أ  الرئيس األثيوبي وقد بات شاااااااخصاااااااه ممهورا   إفترس
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بالسالم أنه سيتعامل مع مصر في موضوع "سد النهْة" 
بالروحية التي إتسااااامت بها دبلوماسااااايته المدعومة ساااااعود ا  

م إرتْااااااااها وأفر ب كس يا  وأمميا  التي أثمرت  ااااااايغة وفاق للحا
عسااكر السااودا  ومدنيويا فما قبسل "نوبل السااالم" ليس  ما 
الم لوب بعدي حر اااااااااااااااا  على األجواء التي نلاااااااااااااااأت عن 
إختياري بالذات "رجل السااااالم" و ذلك لترادي شااااعور اللجنة 
الماااانحاااة بخيباااة اإلختيااااري فْاااااااااااااااال  عن أناااه في حااااالت 

رترع أ ااااوات لسااااحر الجائزة في حا  لم يؤ د إسااااتثنائية ت
 الممنوح أنه رجل سالم إلى األبد وليس لحالة واحدةا

بموازاة التكر م النوبلي الاااااااادولي جاااااااااءت فكرة تعز ز 
السودا   بدعم  -أثيوبيا -السعي التلاوري الثالثي ومصر

ل األزماااااااة من المجلس اإلقليمي إلى  دولي أو حتى نقاااااااس
ئيس عبد الرتاح الساااااااايسااااااااي  قو  في الدوليا وهنا رأينا الر 

أكتوبر/تلاار ن  13ندوة تثبيفية للقوات المساالحة يوم األحد 
"إننا مع أي قْااااااااا ا بهدوء ونحتاه لوسااااااااين  2019األو  

دولي"اولم  قرأ النظام األثيوبي العبارة على النحو المأمو  
األمر الذي أوجر تعلية لهجة التنبيه المصاااااااااااااااري بغر  

باقا  للقاء بين الرئيساايسن الساايسااي و بيي التنبه األثيوبي وإساات
أحماااد في قماااة  ساااااااااااااااتْااااااااااااااايرهاااا الرئيس بوتين في منتجع 

أكتوبرا فبعد تصاااعيد برلماني  24و  23"ساااوتلاااي" يوميس 
وإعتبار الرعل األثيوبي "مخالرة لألعراف المتبعة دوليا  في 
بناء السااااااااااااااادود على األنهار الملاااااااااااااااتر ة" جاء قو  رئيس 

ور مصااااااااااااااا رى مدبولي "إ  الحكومة المصااااااااااااااار ة الد ت
مصر لم ولن تقد ضد جهود التنمية في حو  النيل 
وقد سااااابق وأساااااهمت في مسااااااعدة تلك الدو  على بناء 
ل م لقا  أ  يتم  ساااااااااااااااادودي لكنها في الوقت ذاته لن تقبس
المسااااا  بحقوق مصاااار في مياي النيل"ا ومن ال بيعي 
بعدما سااااااااااااااابق أ  قا  الرئيس السااااااااااااااايساااااااااااااااي في الندوة 

حصاااااة مصااااار من المياي حاليا  مع بلوغ العساااااكر ة "إ  
عدد سااكانها مئة مليو  نساامة هي الحصااة نرسااها التي 

 15كانت تحصاااااااااااااااال عليها عندما  ا  عدد سااااااااااااااااكانها 
ث التصااااااااااااااااعياااااد البرلمااااااني فاااااالتنبياااااه  مليوناااااا " أ   حااااادا

 الحكوميا
ما لم  كن في الحسبا  أنه بعد علرة أ ام من منسح 

يه التهاني الرئيس األثيوبي جائزة "نوبل للسااااااااااااااالم"  وتلبِ 
من علاااارات  بار المسااااؤولين ومنهم الرئيس الساااايسااااي 
وإساااااتباقا  للقمة التي  ساااااتْااااايرها الرئيس بوتين و هيء 
لتحقيق إنرراه في األزمة بجمع الساااااايسااااااي و بيي أحمد 
وإترافهما على التراضااايي  قو  خال  جلساااة إساااتجواب 

في البرلما  األثيوبي "البعض  قو  أشاااااااااياء في شاااااااااأ  
القوة من جانر مصاري  جر التأكيد على أنه  إساتخدام

ال توجد قوة  مكن أ  تمنع أثيوبيا من بناء الساااااااااادا إذا 
كاااناات هناااو حاااجااة إلى الااذهاااب إلى الحرب فيمكننااا 
ن البعض من إصالق  اااارو   د المالييني وإذا تمك  حلاااس

 فيمكن ل خر ن إستخدام القنابلااا"ا
ة "نوبل كا  أمرا  مسااااااااااتغربا  أ  رئيسااااااااااا  حظي بجائز 

للسالم" يتحدث للتو بمرردات حربيةا وال ندري ما الذي 
همساااااااااااااااه الرئيس بوتين في أاذنه عندما إلتبيا في القمة 

 24األفر بية في "سااااااوتلااااااي" يوم الخميس  –الروسااااااية 
ع الرئيساايسن الساايسااي و بيي أحمد  أكتوبر لكن مجرد جمس
لمدة ثالثة أرباع الساعة وحرسص بوتين على ثبات أو  

بر  لااااه حو  أفر بيااااا بهاااادف إسااااااااااااااااتعااااادة نروذ قمااااة  
الكرملين إلى ما  ا  عليه في الزمن األحمر واإلتحاد 
الساااوفياتي  مؤشااار إلى أ  بوتين قا  لْااايره األثيوبي 
ذ األمور  ما معناي إ  درهم مرونة  ريل بتسااااااااااااااااهيل أخس
بالحسااااااااااااانى و جدي أكثر من لغة الصاااااااااااااوار   والقنابل 

جاار الرساااااااااااااااااالااة التي وتجنيااد الماليينا وربمااا  كو  مو 
ل إنصرافهما عائديسن  سل مها  بيي أحمد إلى السيسي قبس
كل إلى همومه وإهتماماته الت مين بأ  ملااااااااااااعر الود 
ن الجوار وإرتواء األر   ساااااااااااااااس وضااااااااااااااارورات التراهم وحا
والنرو  من ميااي النيال هي األساااااااااااااااااا  وماا عادا ذلك 
يبقى مجرد  المي وأ  بر ق "نوبل للسااااااااااااااااالم" لن  غير 

 ة الحربية والقنابلية والتلو ح بماليين المحاربينابالحلو 
و بقى القو  إ  بوتين زرع وترمر سااااااايق داا هذا 
إذا أثمر الزرع موساااااااااما  ينترع به الجميعا وهنا  صاااااااااح 
لة  القو ا رب  الم في  ير موجبااتاه  مهاد أحيااناا  لحا
أفْااااااااااااااااال  ااالْاااااااااااااااااارة التي تنرعا فربمااا لوال تلااك التي 

ابت الحظوة النوبلية للرئيس إعتبرناها حلوة حربية أ 
األثيوبي لما  ا  للرئيس بوتين أ   سااااااااااااااعى  مال اا ثم 
يدخل الرئيس ترمر خاصرا  الدور التوفيقي بجمعه في 
واشاااااااااااااان ن المثلا النيلي على  لمة سااااااااااااااواء من حيا 
المبدأ وقابلة إلتراق تار خي يلقى اإلمتنا  من مصاااااااااار 

أناااه تعو ض خجو  عن موقد داال   و اااأخاااذ  ااااااااااااااااراااة
 مخجلاال

 2019 (2تنوفمبر) 9 بتاريخ« األوسطالشرق »صحيفة  لُكتبت 
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 إستراحة المتظاهر في الثورة.. الثروة
بصااااااارف النظر عما إذا  ا  الملل سااااااايدق أبوابه على 
علرات األلوف الذين أمْوا األسابيع الثالثة في ساحات 
العا اااااااامة األاولى بيروت والعا اااااااامتيسن صرابلس اللااااااااما  

وب اللتيسن أشبه بالذراعيسن ألم اللرائعي يرفعو  و يدا الجن
الصااوت عاليا  و َمن يؤدي الصااالة ممسااكين بالَعَلم مرفرفا  
والم َلر محقا  والروح فياضاااااااااة بحر الوصن المرتر  عليه 
من بعض بني قومه أهل الساااااااياساااااااة واألحزاب الذين  ثروا 

 الغر ر على وصن األجداد والباءااا
 ا  البعض بدأ  لعر باليأ  وبصرف النظر عما إذا 

ألنه شااارو في مسااارات اإلحتجاه مرتْاايا  حرما  األبناء 
والبنات من الدراسااااااااة و ذلك  ساااااااااد الكثير من مواساااااااامهم 
والكثير الكثير من تجاااااااارتهمي ومع ذلاااااااك فاااااااإ  المردود 
المأمو  لم يتحقق ولو بنسااااابة تعو  بعض اللااااايء تعر 

 حتجاهاااالساعات ال و لة من الوقوف في ساحات اإل
م بكافة مرا له  كس وبصرف النظر عما إذا  ا  أهل الحا
ن أداء الواجر فال نزلوا إلى السااااااحات  ساااااس لم  كونوا عند حا
كما سااائر المحتجين  اسااألو  و جيبو  و لاادو  من عْااد 
هؤالء الذين لوالهم لما  ااااااار هذا عْااااااوا  في البرلما  وال 
ء  اااااااااااااااار ذاو وز را  في الحكومةا وهكذا تصااااااااااااااار ف هؤال

بعزوفهم عن ترق د الذين إختاروهمي  أنهم  خصوما وعندما 
 لاااااااااااااااعر المراب و  في السااااااااااااااااحات بهذي الالمباالةي فهذا 
يؤسااااااااااااس إلى نرور في النرو  ال بد لمراعيله من الظهور 

 ذات مناسبةااا
وبصاااااارف النظر عما إذا  ا  رأ  الدولة لم ينظر في 

ذي و اخلاااى أمر الرةية على نحو ما أقسااام اليمين على تنري
أ   كو   ثر عدم اإل اااغاءي أو إنه أ اااغى لكن اإلرتباو 
حااا  دو  أ   مااار  دور الراعي المساااااااااااااااؤو  عن أحوا  

 رعيتهااا
وبصااااااااااااااارف النظر عماااا إذا  اااانااات ال قو  والقوانين 
الدساااااااتور ة ال تلبي ترجمة الم الر بالسااااااارعة التي أصلقها 
 المحتجو  المحتاااااجو ي وهنااااالاااك في الااادهااااليز والكواليس
أفراد في إست اعتهم تع يل التنريذ أو المماصلة إلى أحيا  

 من الزمنااا
بصاااااااااارف النظر عن هذا الذي من باب اإلحتما  ربما 
 حدث فإ  الذي عاشااه لبنا  على مد  ثالثة أسااابيع  ا  
حالة اللاااااااوق بنوةية  ير مألوفة من جانر اللبناني لَعَلمه 

و حاااالاااة الوالء باااأعل ى درجااااتاااه وحاااالاااة تكرير عن ذنااار ترس
للوصن في  ربة عن بني القوما  ما  ا  أمثولة برسااااااااااااااام 
أصيااااف تراجعااات لبناااانيتهاااا أمااام هو  أ راب إنعكس على 

 أ و  التوافق وموجبات التعا شا
كما أ  الذي عاشااه لبنا  على مد  ثالثة أسااابيع  ا  
قرعا  قو ا  في جر  التقر ع والتنبيه وضااااااااااااااارورة الررز بين 

ل أ  يرمي الثاني الوصن وأهله الصاااااااااااااااالح وال الحااا وق بس
 بكل مساوئه وأصماعه وملار عه  ير الخيِ رةا

وباألهمية نرسااااااااااااها فإ  الذي عاشااااااااااااه لبنا  على مد  
ثالثة أساااااااااااااابيع لن  كو   ااااااااااااارحة تا و  من  تابا ربما 
يت لر تداراو األمور الخلود إلى إختصاااااااااااااار اإلحتجاجات 

سااااااااتراحة وربما تقليصااااااااهاي إال  أ  ذلك لن  كو  أكثر من إ
متظااااهر تمااااماااا  مثااال إساااااااااااااااتراحاااة المحاااارب عنااادماااا تكو  
موجبات المعر ة  ير اليساااااير إنجازها بالسااااارعة المأمولةا 
إسااتراحة الجندي األشاابه بالقيلولة الجهاد ة التي ال بد منها 
وإ  صالت المواجهةا  ذلك بالنسبة إلى الذي  عيله لبنا  

 فااإ  المحتج ال بااد من جوالت بعااد إساااااااااااااااتراحاااتا وعمومااا  
اإللرة حدثت بين الساااااااااااااااحة وَمن عليها من اإلحتجاجيينا 
وبالتالي فإ  العودة إلى السااااااااااااحات في حا  المماصلة في 

 تنريذ الم الر جاهزة في جوهر اإلرادةا
و بقى أ  األسابيع الثالثة التي عاشها لبنا  والمرشحة 
للمعاااااودة بقوة ردا  على التلكؤ لم تكن فقن مجرد مالمح 

ما  انت تأساااااايسااااااا  لثروة تراثية وفصااااااال  في الكتاب ثورة وإن
الاااذي يؤر  لبناااا  المتجاااددا ثروة  تلاااك التي يتبااااهى بهاااا 
الررنسيو  واألمير ا  واألسبا  والمصر و  و يرهما ومثل 

لسما  وباتت حبيقةا-هذي الثورة   الثروة  انت حا
 2019نوفمبر)تشرين الثاني(  11 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 مش حول الضغط الذي يولِّد الحراكهوا
إسااتوقرتسني وأنا أتابع يوميات الحراو اللااعبي في عراق 
التراث وعراق الحنين إلى العروباااة و اااذلاااك العراق النخوي 
وعزة النرس عدة مح ات ال  ملك المرء إال أ   ساااااااااااااااجل 
وقرة من التأمل أمام بعض منهاي  ونها ترتبن بما  عيلااااااه 

ساااتو  اللاااعبي سااابقه تحرو بالغ العراق من حراو على الم
ع نقاط على الحروف بالنساااااابة  األهمية على  ااااااعيد وضااااااس
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إلى قْاااا ا تتصااال بالوالء والهو ة وتنبية المنا  الساااياساااي 
واإلجتماعي من شاااااااوائرا وهذا التوجه عموما  أحدث على 
م في إيرا  الذين  كس ما  جوز اإلفترا   دمة لد  أهل الحا

م في العراق في إتجااااي رأوا أ   ااال خ وة  خ وهاااا النظاااا
إسااتعادة مقومات شااخصاايته السااياد ة وهو ته العروبية هي 
في واقع الحا  على حساااب إتساااع فْاااء التأثير اإليراني 
على مجر ات القرار العراقيي وهذا ساااااااااااااااينتهي برعل تراكام 
الخ وات إلى حالة إستنها  هي عمليا  ما  عيله العراق 

 منذ ثالثة أعواما 
والتي هي الماادخاال إلى مااا  عيلااااااااااااااااه باادا ااة المح ااات 

العراق منز ي عن الغر  على الساااااااااااااااعود اااة ودو  الخليج 
وتتمثل في البيام بز ارات بدءا  بالخ وة الصااااااااااااااادر ة التي 
أرادها السيد مقتد  رسالة في أكثر من إتجاي و ا  الهدف 
ن الجوار  حقق االستقرار للعراق الذي هو في  سس ليا ا حا متجس

دة  اااااااايا ة أهمية مكانته  واحد من أشااااااااد الحاجة إلى إعا
األرقام الصاااااااعبة في محي يسه العربي واإلقليمي وهذا  كو  
بمساااااااااااااااح متدره للوجه العراقي الذي أتى التمكيج اإليراني 
على الكثير من قسااااااااااااااامااات ذلااك الوجااها وحيااا أ  ةبااارة 
"النأي بالنرس"  دت إحد  مقومات ال مأنينة واإلساااااتقرار 

مع الخر ن بدءا  باللاااااااااااقيق العربي وبناء العالقة المتوازنة 
فااالجااار اإليراني وال ااا التر يي فااإ  الخ وة الصاااااااااااااااادر ااة 
كاااناات بمثاال حجر األسااااااااااااااااا  لبناااء عالقااة مع اللاااااااااااااااقيق 
الخليجي واللاااقيق المصاااري وساااائر األشاااقاء من  اااغيرهم 
لبنا  المبتلى بما ليس من مصااااااااااااااالحة د مومة  ااااااااااااااايغته 

ضاااااها موقرا  عليه إعتمادي وإ  هو رأ   وإساااااتقرار شاااااعبه فرس
ذلك  ير مسااااتَحر وليس لمصاااالحة  اااايغته التوافبية التي 

 بلورها إتراق ال ائد المْمو  سعود ا  وعربيا  ودوليا ا
بعاااد الخ وة الصااااااااااااااااادر اااة ذات البعاااد المعنوي حااادثااات 
الخ وات العملياااااااة وتمااااااات على قااااااااعااااااادة الود المقرو  
بالمصااااالحة الملاااااتر ةا ز ارات وإتراقيات وعلى أساااااا  أ  

 مر" إلى إندثار وأ  عراق بحبوحة الدور اإليراني "عراق بر 
إلى وجوب إعااااادة نظر وأ  عراق العالقااااة المتجااااددة مع 
األشاااااااقاء العرب إلى المز د من الت و ر رساااااااميا  وشاااااااعبيا ا 
وفي ز ارات الرئيس برهم  اااااااااااااااالح ورئيس الحكومة عاد  
عبد المهدي ورئيس البرلما  محمد الحلبوسااااااااي إلى بعض 

ةي و اااذلاااك في ماااا  قولاااه هؤالء الرموز العوا ااااااااااااااام العربيااا
البعيدو النظر من  الم في  مؤتمر تسااااااااتْاااااااايره بغداد أو 
في تصاااااااااار حات يدلو  بها خال  ز ارات خارجيةي ما  ا  
يبعا ال مأنينة في النرس بأ  العراق في ال ر ق إلى أ  

 سااتعيد الرقم الصااعر ال أ  يبقى ساااحة على نحو ما هي 
ا  واليمنا وبعد اإلساااااااااااااتعادة عليه الحا  في ساااااااااااااور ا ولبن

الملاااااااااااار إليها ال  عود القرار العربي على الوهن الذي هو 
عليه و صااااااابح من مصااااااالحة المتدخلين في شاااااااؤو   يرهم 
سااواء من خال  سااياسااة األمر الواقع المغلد بالسااالحي أو 
حتى من خال  "الجيول" الميليلاااااااااياو ة التي لم  عد خافيا  

كراء أو اإلنصاااااااااااااااهار أنها بدعة و ل بدعة ضاااااااااااااااال ي اإلن
 بصدق في المجتمع السياسيا

بالمقارنة مع حراو شاااااعبي في  ل من مصااااار ماضااااايا  
قبل خمس سااااانوات وفي الساااااودا  منتهيا  على نصااااار وفي 
الجزائر حائرا  مساااااااااااااااتمرا  ال تبدو نها ة قر بة له  ما حا  
الحراو اللاااااااااااااااعبي اللبنااانيي فااإ  الحراو العراقي وجااد من 

وقراااة إحترام لمن لقااااتاااه  كباااار أهااال السااااااااااااااال اااة تساااااااااااااااجيااال
وللملاااااااااااااااار ين فيها فالرئيس برهم  اااااااااااااااالح خاصبهم عبسر 
التلرز و  خ ااب المتعااصد المترهم البااذ  من النصاااااااااااااااح 
الموضااااوعي ما يهد ء بعض اللاااايء من روعهما ورئيس 
البرلما  محمد الحلبوسااااااااي جعل من الساااااااال ة التلاااااااار عية 
سااااندا  معنو ا  لألصياف التي تخو   ااااوالت اللااااكو  من 
كسم في معااالجااة  ساااااااااااااااوء الحااا  واإلحتجاااه على تباااصؤ الحا
قْاااااااا ا النا  الصاااااااابر ن على الْااااااايما ومثل هذا الترهم 
والتعااااااصد لم  جااااادي األلوف من اللبناااااانيين الاااااذين مألوا 
سااااااحات بعض المد  وأصلقوا من اإلحتجاجات واللاااااكاو  
ما من واجر أهل السااااااااااااااال ة إبداء التعاصد معهم والترهم 

بتهم بتلقااائيااة وليس من أبراه عاااجيااةا ال لم ااالبهم ومخاااص
الرئيس األو  فعل مختصااااارا  الحراو الذي بات حالة ثور ة 
بالقو  للسااااااااااارراء العربا"إننا نواجه حربا   ونية تساااااااااااتهدف 
لها وعندما  بلدنان "ي وال الثاني فعل ما من المأمو  منه ِفعس
حاو  ثالا الراسااااء أ   رعل فإنه إختصااار بالتنحيي فيما 

ل ثالثاااة أجياااا  حياااا  اااا  هناااالاااك في الحرا و باااات  مثاااِ 
الساااااااااااااااااحااات الجااد والجاادة والوالااد والوالاادة واألبناااء والبنااات 
واألحرااااااد والحريااااادات رافعين فقن عَلم وصنهم وتلاااااك هي 
حر ااة اإلحتجاااه األو  من نوعهااا التي تلااااااااااااااااارو العااائلااة 
بكامل أفرادها فيهاا ولوال عظات حافلة بالنصاااااااح والتحذير 

 الر النا  سااجلها رموز المرجعيات الدينية من تجاهل م
المساااايحية اللبنانية وبذلك  انوا من نساااايج المرجع اللاااايعي 
األعلى في العراق   ة هللا علي السااااااااااايساااااااااااتاني القائل أمام 
مبعوثة األمم المتحدة التي قابلتسه في مكتبه بمدينة النجد 

"إ   2019نوفمبر/ تلااااااااااااااار ن الثاااااااااني  11يوم اإلثنين
ساااااااااااااالميين ال  مكن أ   عودوا إلى بيوتهم دو  المحتجين ال
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نتائج ملموساااااااااة"ي لكا  سااااااااايؤاَخذ رموز ال وائد تلك بمثل 
مؤاخذة الرئاساااااات اللبنانية الثالث على موقرها اإلساااااتهاني 
مع مالحظة أ  َمن عليهم من مرجعيات إسااااااااالمية لبنانية 
إتخاذ موقد  الذي إتخذي أقرانهم المسااااايحيو ي  انوا شااااابه 

 نرسهم عما هو حا لامغيِ بين أ
و بقى من المح ااات مااا يتعلق باادور اإلعالم في زمن 
اإلنتراضاااات التي تتنقل من سااااحة إلى سااااحات وفي عدة 
دو  عربياااةا  وماااا نر اااد قولاااه عااادا االهتماااام النوعي من 
جانر الرْاااااااااائيات اللبنانية في تغ ية نلااااااااااط الحراو في 

إذ اء كل السااااااااااااااااحات اللبنانية و ا  له األثر الرعا  في 
حيو ااة الملااااااااااااااااار يني هو  يس أ  اإلعالم ليس فقن من 
خال  الصاااااااااااحافة والرْاااااااااااائيات يؤدي مهمة التعر س بما 
ل المعلوماااة والصاااااااااااااااورة والتصااااااااااااااار ح للقاااار ء   حااادث ونقاااس
وللملااااااااااهدي وإنما ثمة الواجر الوصني الذي  سااااااااااهم فيها 
و انت مبادرة من جانر اإلعالمي المرموق سااااااااااااااعد البزاز 

زما " ب بعتيسها المحلية للعراق والدولية ناشااااااار  اااااااحيرة "ال
ألوروبا ودو  المغرب العربي ودو  عبسر األصلساااااي مبادرة 
الفتة بصرف النظر عما إذا  انت دواعيها ملاعر الزميل 

البصاااااااراو ةا فهو أصلق من خال  فْاااااااائية  –المو ااااااالية 
"اللرقية" التي هي موضع متابعة ملاهدة الفتة لها مبادرة 

ترميم المباني والبيوت التي أ ابها الْرر تستهدف إعادة 
أو تلك المتهالكة في مناصق من مدينة المو ااااااال ومناصق 
في البصاااااااااارة بحيا  عاد التأهيل على وجه الساااااااااارعة بدءا  
بمسااااااكن  بار السااااان واأليتام را ااااادا  لهذي المبادرة ميزانية 
كبيرة األمر الذي ييساااااااااار أمر السااااااااااكن الكر م لعوائل ليس 

ساااااااااااااااكن والعيش في مكا   ر م يليق بها لديها فر اااااااااااااااة لل
 وبأبنائهااا هذا ما ترمي إليه المبادرةا

وب بيعة الحا  جاءت المبادرة في الوقت المناسااااااااااااااار 
ل مااا ينااادي بااه  للزمن الصاااااااااااااااعاار وجاااءت تترجم إلى فعااس
الحراو اللاااااااعبي من م الر من بينها  رامة المساااااااكن في 
مااااد  َتعاااااقاااار القصاااااااااااااااد والتاااادمير لهااااا منااااذ أ  جاااااءت 

 مقراصياااااة" على جنااااااح التااااادخااااال األمير ي محتال  ثم "الاااااد
قا اااااارا  ثم مبعثرا  العامود الرقري لألمن وذلك بإقدام بر مر 
على حل الجيش العراقي األمر الذي هيأ الرر اااااااااااة للجار 
اإليراني الراااا ر أفواهاااه للثاااأر مماااا جر  في الحرب التي 

ذلك إنتهت بقرار اإلمام الخميني وقسرهااا إنما ليس إ مانا  ب
ن الجوارا ولو أنه أوقرها  ساااس وتوقا  إلى الساااالم والتعا ش وحا
إقتناعا  بذلك لما  انت مقولته في شااااااااااأ  القرار الذي ياتخذ 

 كَمن يتجرع السما

هذي المبادرة الالفتة من جانر اإلعالمي سااااااااااااعد البزاز 
جعلتسني أسااااتحْاااار من الذاكرة مثيلة لها من حيا المعنى 

تأثرت ق اعات من  1986وليس المْاااااااااااامو ا فري العام 
اللاااعر الساااوداني بالمجاعة الناشااائة عن الجرافا زمنذاو 
كااا  الرر ق أو  عبااد الرحمن ساااااااااااااااوار الااذهاار ورحمااة هللا 
عليه  قد تولى رئاسااااااة السااااااودا  بعد إسااااااقاط نظام الرئيس 
كسمه ساااااااانة  ساااااااالِ م  جعرر نميري واعدا  بأ  ال تتجاوز فترة حا

لمقاليد لحكومة مدنيةا مع نها ة اليوم األخير من الساااااااااانة ا
ولقد وفىي لكن  ا ليت بقي وبذلك يوفر على الساااااااااااااااودا  
م  كس إسااااتقرارا  لم  كتمل لحكومة حزبية مهدت ال ر ق أمام حا

عساااااااكري بدا ة ثم عساااااااكري على مد   -إساااااااالموي مدني
ثالثين عاما  إلى أ  حدثت اإلنتراضااااة اللااااعبية التي أثبت 

من خاللها الساااااااوداني إذا  ْااااااار قدرة على ال تغيير وضاااااااِ
تقاليد من التحمل والصاابر وَتباد  مد اليدين إلى المؤسااساة 
العساااااكر ة التي  انت تلبية بعض جنراالتها لمصااااالحة أو  
م تلاراكي ِبق ع ال ر ق على  وا ة اإلنقالباتا  كس  يغة حا
لكن ما نراي مدخال  إلى االساااااااااااااااتقرار هو عدم إدراه ظاهرة 

م  كس  الوحيدااإلجتثاث بندا  في "أجندة" الحا
في سااااااااانة مواجهة ساااااااااودا  الرر ق أو  ساااااااااوار الذهر 
للمجاعة والجراف  نت أنلاااااار في لند  مجلة "التْااااااامن" 
نا أ  من  ذات الحْور الالفت في السوق السودانية ووجدس
الواجر  لرتة أخو ة تجاي الساااااااااااااااودا  المسااااااااااااااااهمة  مجلة 
أسااااااااااااااابوةياااة في حملاااة اإل ااااثاااة هاااذي إصالق حملاااة على 

أ  تلقى التجاااااوب من قراء   ااااااااااااااارحااااات المجلااااة بااااأماااال
 وشخصيات عامة في الدو  التي يتم توز ع المجلة فيهاا

ع مبلغ أهميتاه في رمز تاه وليس في  أثمرت الحملاة جمس
كثرة أرقامه فنحن عمل إعالمي ولسااااانا مؤساااااساااااة رساااااميةي 
نا الليك ببيمة المبلغ برسالة إلى سرير السودا  لد   وأرفقس

د أ ام جاءتنا عن صر ق بر  انيا إبراهيم محمد عليا وبع
السااااااارير رساااااااالة من الرئيس ساااااااوار الذهر  انت موضاااااااع 

 إعتزازنا الكبير بهاا الرسالة بالنص التيا
 "عز زي األ  فؤاد

 تحية صيِ بةي
 4تلقيتا بيد اللااااااااااااكر والعرفا  رسااااااااااااالتكم المؤرخة في 

 T 50-00-20ا والمارفق معها اللاااااااااااايك رقم1986فبراير 
لينيا  ةبارة عن حصاايلة الحملة جنيها  إسااتر  3347.8بمبلغ 

التي قاااادتهاااا مجلتكم الموقرة من أجااال إ ااااثاااة إخوتكم في 
 السودا  الذين تأثروا بالمجاعة والجرافا

وأنتهز هذي الرر ااااااااااااة ألتقدم لكم بإساااااااااااامي وأعْاااااااااااااء 
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المجلس العساااااااااااكري اإلنتقالي وحكومة شاااااااااااعر الساااااااااااودا  
بأسااااامى   ات اللاااااكر على الحملة التي رعيتموهاي وعبسر م 

ل أخوة إ لى  ل الذين ساااهموا أو إقت عوا من قوتهم من أجس
 لهم في العروبة واإلسالما

نا  في أعناقناي  وسااااااااااااااايظل ما قدمتموي لنا من عو ي ديس
ي لكما  نسأ  هللا أ  يوفقنا أ  نرد 

أرجو أ  تتقبل تقديري وشاااااااااااااااكري مع تمنياتي لمجلتكم 
 الغر اء بالنجاح والتوفيقا

من محمد حســـــــن ســـــــوار أخوكم فريق أول عبد الرح
 الذهب

رئيس المجلس العسكري اإلنتقالي والقائد العام لقوات 
 الشعب المسلحة"

ونختم بالقو ا ما أشااااد حاجة لبنا   ما العراق في أ ام 
العساااااار التي  عيلااااااها الوصنا  المغلوب إيرانيا  عليهما إلى 
المز ااد من حملااة إ اااثتهمااا ليس من المجاااعااة وإنمااا لحماال 

را  على اإلقتناع بأ  خيرهم في وضاااااااااااع حد إخواننا في إي
و الخر ن  حمدو  هللا و لكرو  ِنعمها   لتحرشهم وترس

 2019( تشرين الثاني)نوفمبر  17 بتاريخ« األوسطالشرق » لُكتبت 

   

 وجوب التحسب لعدوات وثارات آتية
هااااذا الااااذي حاااادث في مااااد  إيرانيااااة عاااادة على مااااد  

من جانر األصياف أسااابوعيسن  ساااتوجر التحسااار لمراعيله 
التي ترعاها إيرا  وبالذات ال يس اللبناني بجناحيسه اللذين 
 لااااااااااكال  تحالرا  مصاااااااااالحيا  أكثر منه مبدئيا ا جناح "حزب 
هللا" المسااااااااااااااالم اللااااااااااااااايعي وجنااااااح "التياااااار الوصني الحر" 

الماروني والذي و ا  ق با الجناحيسن رئيس  -المسااااااااااااااايحي
ألمين العاااام الجمهور اااة الحاااالي العمااااد ميلاااااااااااااااااا  عو  وا

للحزب الساااايد حساااان نصاااارهللا أبرماي في لقاء َ نساااايا وإلى 
"حر ة  بهذيسن ال يريسن هنالك ال يس الرلساااااا يني المتمثل 

الجهاد اإلساااااااااااااااالمي" و "حر ة حما " اللتا  أصبقتا على 
ق اع  زة ليكو  ساااحة أرضااهما الرلساا ينيةا  ما ينساااب 

يليلاااااياو ة على ال يس الحوثي وعلى األصياف العراقية الم
المنْااااااااااااو ة تحت قيادة "المرشااااااااااااد" المدني الثوري قاساااااااااااام 

 سليمانيا
موجبات هذا التحسااااااااااار أ  شااااااااااارارة اإلحتجاجات التي 

بدأت قبل ثالثة أساااااااااااااابيع في صهرا  وفي العلااااااااااااارات من 
المد  اإليرانية  انت ر م اإلسااااااااااتهانة من جانر المرشااااااااااد 
رها بأنها حالة أمنية وليساااات سااااياسااااية ومن  خامنئي وو ااااس

نااار الرئيس روحااااني الاااذي إعتبرهاااا و ماااا لو أنهاااا  لم جاااا
تحدثي تعبيرا  عن حالة من الغْااااااار المتراكم في النرو  
نتيجة أ  النظام ير  بالتدةيم السخي ألذرعه الخارجية ما 
ل دعامات لزعامة يت لع إليها وأ  هذي األذرع ومعها   لاااااكِ 
اإل اااااااارار على تحقيق نوو ة الجمهور ة اإلسااااااااالمية  ريلة 

تحو ااال ماااا هو حلم إلى واقعا وهاااذا الجنوح نحو إمتالو ب
النووي وإبقاء التدةيم الساخي لألذرع الخارجية أخذا الكثير 
من اإلهتمام باألحوا  اللاااااااااااااعبية التي إزدادت تراقما  تحت 
تأثير عقوبات أرادها المعاقر األمير ي ضاااااااااااد النظام لكن 

 اللعر ليس هو الذي أكل الحصرما
النظااااام ورقااااة معاااااداة أمير ااااا وفي في الباااادا ااااة وظ د 

تصااااااااااوري أ  اللااااااااااعر ساااااااااايكو  فخورا  بأ  الدولة اإليرانية 
الصاااااااااااااااغر  تتحد  الدولة األعظمي وقا  رموز في النظام 
عن هذي الدولة ورئيساااااها دونالد ترمر  الما  ال  ا عم خبزا  
وال يروي ع لاااااااااااا  وال  ملك خزا  سااااااااااايارة بالوقودا وعندما 

ا ما قاله المرشااااااااااااااد علي خامنئي ساااااااااااااامع اإليرانيو  أو قرأو 
لرئيس وزراء اليااابااا  شاااااااااااااااينزو  بي الااذي زار صهرا  يوم 

حاااامال  رساااااااااااااااااالاااة من  2019يونيو/ حز را   14الجمعاااة 
الرئيس ترمر إلى المرشاااااد تهدف إلى ترصير األجواء بين 
اإلدارة األمير ية والنظام اإليرانيي فإنهم شااعروا بخيبة أمل 

أ  الوسااااااااين دولة ذاقت في كانوا يرنو  إليه على أسااااااااا  
عقود مْااااااااااااااات مرارة التحدي ألمير ا وأنها بعدما التأمت 
جراح الزمن الماضاااااااااي برمز سه المؤلميسن وقصاااااااااد ال يرا  
الياباني لقاعدة عساااااااااااااااكر ة أمير ية والرد على ذلك بعقوبة 
نوو ة  فإ  هذي الدولة السااايو ة أعادت بناء نرساااها وباتت 

وتقنياا  وإلكترونياا ا و اا  إحاد   بيرات العاالم إقتصاااااااااااااااااد اا  
الرئيس الياباني بمساااااااعاي هذا  رتر  أ  المرشاااااااد خامنئي 
سااااااااااايأخذ في اإلعتبار حياد ة الدور التوفيقي الذي  قوم به 
وأنه قد  قرأ في هذا الدور تسااااا   ااااحر المساااعىا لماذا 
بااد  هااذا التر يز على النووي والصاااااااااااااااوار   والتاادخاال في 

ساااااا  ال ائرات المساااااي رة شاااااؤو  الخر ن بإ ااااادار أوامر إر 
تساااااااااااااااتهاااادف م ااااارات ماااادنيااااة ثم مراكز ثروة نر يااااة يتم 
تخصاااااايص نساااااابة من عوائدها للمساااااااعدة في بناء مدار  
وجامعات ومساااااااتلااااااافيات  حتاجها المسااااااالمو ؟ ولماذا بد  
اإلنراااااق على جماااااعااااات وأحزاب تاااادين بااااالوالء لكم على 
حسااااااااااب قْاااااااااا ا أوصانهم وتردد اللاااااااااعارات نرساااااااااها التي 
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نها وتع ل محاوالت جادة لتحقيق إساااااااااااتقرار تنعم به ت لقو 
أوصااانهم؟ لماااذا ال توظرو  خيرات الثروة النر يااة و يرهااا 
من ثروات صبيعية زراةية في ت و ر الصاااااااااناعات المدنية 
الخفيس منها والثقيل وبما  جعل شعبكم ممتنا  لكم ثم شيئا  

شاااا  فلاااايئا  تصاااابح إيرا  مثل اليابا  التي أزالت الر ام النا
عن التحااد ااات وإفتعااا  العظمااة وباااتاات  مااا ترونهااا اليومي 
ومثاال  ور ااا الجنوبيااة التي تبقى بصاااااااااااااااناااعااة السااااااااااااااايااارات 
واإللكترونيات والساااااياساااااة الرشااااايدة أهم بكثير من شااااابيقتها 
المرتدة التي تتقدم نوو ا  و اروخيا  وتتراجع بسرعة قياسية 
 نحو وضاااع ال  ساااتحقه شاااعرا بل وأكثر من ذلك لماذا ال
تتاأملو  في ما ترعلاه دو  نر ياة مثال الساااااااااااااااعود ة ودولة 
اإلماااارات اللتيسن توظراااا  ثروة النرن في التنمياااة والت و ر 
ومواكبة التقدم الذي تعيلااااااااااااه دو   ير مسااااااااااااكونة بأحالم 

 نهايتها  وابيسا
األرجح أ  مثاال هااذي القراءة لم َتحااداث و ااادر الرئيس 

المرشاااااااااااد على الياباني صهرا   سااااااااااارا  ومساااااااااااتغربا  رد فعل 
الرساااااااااااااااالة التي  حملها من ترمر وبالذات قوله "ال أعتبر 

 ترمر أهال  لتبادا  الرسائلااا"ا
ته األذرع العراقية والحوثية و"حزب هللا"  هذا الكالم تلقرس
وتلااااك األذرع ذات العْاااااااااااااااالت الرخوة في  ير أمكنااااةي 
فااأم رت أمير ااا بلعنااات الموت لهااا وإحراق َعَلمهااا تنريااذا  

قيادات تلك األذرع توجيهات تراوح بين رفسع مساااتو  بتلقين 
الكالم عن الساااااااااياساااااااااة األمير ية إلى درجة التهجم وأحيانا  
إلى إعتماد أسلوب اإلبالغ الصاروخي على نحو ما حدث 

قرب مبنى الساااااارارة  2019ساااااابتمبر/أيلو   23ليل اإلثنين 
األمير يااة في بغااداد إساااااااااااااااتكماااال  لاادعوة الفتااة وموضااااااااااااااع 

رت عن المرشد لد  إستبباله في صهرا  يوم إستغراب  د
رئيس الحكومة العراقية  2019أبر ل/ نيساااااااااا   6السااااااااابت 

عاد  عبد المهدي وو ا  مْاااى ثالثة أشاااهر على الز ارة 
المراجئة التي قام بها الرئيس ترمر مسااااااااااااااااء يوم األربعاء 

إلى قاعدة "عين األساد"  2018د سامبر/  انو  األو   20
وات أمير ية في محافظة األنبار  رب التي تتمر ز فيها ق

العراق  وإبال ه بعبارات المر الناهي " جر أ  تقوم بما 
يدفع األمير يين بسااااااااااااحر قواتهم على وجه الساااااااااااارعة أل  
دهم سااايصااابح  اااعبا  عندما  ساااتمر وجودهم العساااكري  صرس
ألمد صو ل في أي بلد يدخلونهااا"ا  أنما الوجود اإليراني 

 ا ولبنا  و زة والعراق واليمن تندره بتنوع ملتقاته في سور 
 ضمن المحل التن

هااااذي بعض مالمح الحااااالااااة اإليرانيااااة التي سااااااااااااااابقاااات 

اإلنتراضاااااة الجديدة الناشااااائة شاااااكال ا تصاااااعيد  المي على 
أمير اا ردا  على عقوباات متاادرجاة من جاانار إدارة الرئيس 
ترمرا رفسع نسااااااااااااااابة اإلعتماد على األذرع الخارجية بما ال 

ة  ما الحا  في لبنا  ورفض أي تساااااااااااااااو ة  خرد من أزم
موضاااااااااااااااوةيااة في اليمن المخ وف ومن أي محاااولااة من 
جانر العراق الساااعي إلى إسااتعادة دوري وساايادة قراري ومن 
أي فر ااااااة لترميم الحالة السااااااور ة من خال  رفسع اليد عن 
إرادتهااا الوصنيااة بااد  هااذا التماادد واإلكثااار من ربن نظااام 

جانر األسااالو العثمانية و ثرة  عربي بجناز ر فارسااية إلى
القواعد الروساااااااية حتى أ  ساااااااور ا باتت أرضاااااااا  مساااااااتباحة 

ع اليد وتربين  مد  اإلرادة بد لقواعد الذين يرومو  وضاااااااااااااااس
 قيادتها بمساعدة عابرةا

كاال هااذا  حاادث فيمااا اإليراني الحااائر في أمر معااالجااة 
النظام ألحوا  اللعر في معظم شرائحه والْغوط الثقيلة 

ئة عن سياسات النظام من جهة والعقوبات األمير ية الناش
في المقاااباالي يتااابع بااإهتمااام الحراو الااذي  حاادث في أكثر 
من بلاااااد عربي وباااااالاااااذات حياااااا للنظاااااام اإليراني الاااااذراع 
المسااتقو ة بالسااالح وب القة اللسااا ا يتابع و ت لع إلى أ  
 عبِ ر بال ر قة نرساااااااااااااها التي إعتمدها اللبناني الموجوع من 

اقْاااااااااااااااات ثنائية الدولة ومن الرسااااااااااااااااد والتالعر بأقدار تن
اللعر والوصني والعراقي األكثر معاناة من الوجع وبالذات 
الوصني منها وحيا في الصاادور ضاايق شااديد فإنه ما دام 
ال فْاااااااااااااااائيات تبا ليل نهار وقائع  ما الحراو اللبناني 
على ساااااااابيل المثا  لكي  عبِ ر من خاللها عن سااااااااوء حاله 

  رعل  ما العراقي الذي تجاوز عصاااااااااااابية ال ائرة فلماذا ال
للتعبير عن التوق إلى أهمية السااااااااااااااايادة واإلنتماء العروبي 
من جهة وإعالء الصوت في الوقت نرسهي متأثرا  بالذي ما 
زا   رعله أخاي في اإلحتجاه في لبنا  من ساااااااااااااااوء أفعا  
الراساااااااااااادين وتعالي نبرة أاولي هذا الحزب أو ذاو التيار أو 

 الحر ة أو تلك الكتلة أوااا أوااا تلك 
ومن دو  أ   سااااااااتوقره عدم حْااااااااور الرْااااااااائية التي 
تمار  الدور  ما الرْائيات اللبنانية أصلق العنا  لغْبه 
ور قيادات لها حصانة تقد سية  وإقتحم "المحرمات" من  ا
ومصاااااااااااااااااارف ومراكز أمنيااة وحرسااااااااااااااايااةا وباادا في حراكااه 

ع بين الماااااديناااااة األنثوي وبكاااااامااااال الوعي  جم -الاااااذ وري 
الروحيااةوعلى نحو مااا سااااااااااااااابقااه إلى ذلااك في  ربالء أخاااي 
العراقي   والمد  والبلدات التي إساااتعصاااى على المواصنين 
فيهااااا ترساااااااااااااااير  يس أ  إيرا  ذات الرقم األوبيكي المهم 
إنتهاات  مثيلتهااا ذات الرقم المماااثاال فنزو ال نتيجااة العناااد 
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لكر م وترجيح  راااااااة التعظيم على  راااااااة تاااااااأمين العيش ا
لللاااعري و يس أ  اإليراني ليس فقن سااايقد في ال وابير 
سااااااااااااعات لتمو ن سااااااااااايارته بالوقود وإنما  راجأ بز ادة على 
ساااااااعر البنز ن بما ال قدرة له على التحمل خصاااااااو اااااااا  أ  
الصااااااااااااااابر عندي لم  عد جميال  وأ  حاله باتت على النحو 
 الذي أوجزي اللاعر العربي "كالعيسوأي اإلبل  في البيداء

  قتلها الظماااا والماء فوق ظهورها محمو "ا
هنا نجدي  قو  ما  ا  محظورا  قوله بصااااااااااااااارف النظر 
عن خلااية من عواقر القو  أو ألنه ال ير د جرح ملاااعر 
ال يس اللبناااني الااذي تنرق عليااه الجمهور ااة اإلساااااااااااااااالميااة 
وال يس الرلساااااااا يني الذي ينا  حصااااااااته من النرقة ناهيك 

لااااااااااااااايااوي وال يس الساااااااااااااااوري الاذي باال يس العراقي الميلي
يتوا ل إستنزافه ونزفه وال يس الحوثي المستْاف حديثا  
في مجموعة الذين "يناضاااااااااااالو " من خال  البوابة اإليرانية 

ل القد  وتخليصها من اإلحتال  اإلسرائيليا  من أجس
وما قاله اإليراني الذي  ساااااااااااااار حاجز الخلااااااااااااااية ونز  

ريس اللاااأ  اإلمام شااااهرا   ْااابه ممعنا  خدشاااا  في هيبة  بي
الخميني والمرشااااااااااااااااد خااامنئي  ااا  إ  معاااناااتااه في بعض 
أسااااااااااااااابابها هو اإلنراق على األذرع الخارجية مع تسااااااااااااااامية 
األذرع بأسااااااااامائهاا هذا  عني أ  على هذي األذرع أ  تأخذ 
ور  بار القوم  التسااااااااااااااامية التي جر  إرفاقها بإحراق  اااااااااااااااا

عتبارا فما وإسااااااااااااتبدا  الَعَلم الدخيل بالَعَلم الوصنيي في اإل
هو قائم ال  مرشاااااااااااااح للزوا  أو لنزالة مع التذ ير بالذي 
جر  عندما قامت الجمهور ة اإلسااالمية على أنقا  إزالة 
األمبراصور ة اللاااهانيةا وعندها ساانر  من حاالت التعبير 
عن الثأر من األذرع بالتدره أو على وجه الساااااارعة ما من 

اإليراني التي واجار التحساااااااااااااااار مناذ ال  تاداراكاه  قترفاه 
على جناااح التغيير على أساااااااااااااااااا  ال أبااد ااة لنظااام مهمااا 

 إشتدت س وته وإستبدت تحرشات حراسها
والتدارو  كو  بقراءة متأنية لما نعيلاااااااااااه منذ بْاااااااااااعة 
أشهر و يس أ  اللبناني الملتزم بالخن اإليراني بات أقرب 
إلى دنيا اللتات وأ  الرلس يني المستحوذ على  زة سيجد 

ع اإلنصاااهار في السااال ة الوصنية من دو  أ  نرساااه أضاااا
تاكسااااااااااااااابه الثورة اإليرانية الرها ا و ا خلااااااااااااااايتنا من ثارات 
محتملااة من إيرانيي زمن مااا بعااد النظااام الحااالي الااذي لو 
إساااااااااااااااتلهم تجربة اليابا  لكا  ال  نموذجا  مْااااااااااااااايئا  في 
المن قة بد  الترو ج لهذي العتمة الثور ة التي تولِ د حراكا  

س لبناء نظام جديد أساااااااسااااااه التبصاااااار وتقد م  شااااااعبيا   يؤسااااااِ 
ع  الوالء للوصن على تقااد س الااذاتااا وإلى درجااة وضاااااااااااااااس

البالد والعباااد في مهاار إرادات ال  ميز أ اااااااااااااااحااابهااا بين 
 الحق والباصلا

وتكرارا  ال بد من التحساار لعداوات محتملة تليها ثارات 
 تلرح وجوها  في لبنا  ومصاااااادرها سااااااور ا الجديدة بعد حين
ل الهيبة  صااااااااااااابح  وإيرا  بعد  ااااااااااااابر جميلا فما بعد خدس

 المستعصي حدوثه ممكنا ا وَمن  عش يَرا  
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 نقمة اإلستكبار... ونعمة اإلستقرار
أل  ظاهرة اإلسااااااااااتكبار أخذت الحيز األكبر من تركير 

نعمة اإلسااااااااااتقرار تتراجع بعض أاولي األمر في لبنا ي فإ  
يومااااا  بعااااد يوم عن هااااذا الوصن المبتلى بحاااااالت حزبيااااة 
وحر يااة وتيااار ااة تمعن إنتهاااكااا  للحيو ااة التي صااالمااا  اااناات 

 إحد   رات شعبها
الظاهرة الملاااار إليها ليسااات حديثة التوصين في بعض 
مناحي المجتمع السااااااياساااااايا تم تصااااااديرها قبسل عقديسن من 

اإليراني الاااذي ماني بحاااالاااة من الزمن من جاااانااار النظاااام 
الخذال  في ملااااروعه الذي إسااااتهدف به العراق ومن دو  
أ   ااااأخااااذ في اإلعتبااااار الحس الوصني والعروبي العميق 
لللاااعر العراقي وبالذات اللااايعة الذين  انوا  اااروة القوات 
امي المحاولة الخمينية العنيدة  التي واجه بها النظام الصاااااااد 

ربالء بمااا فيهمااا من مراقااد لوضاااااااااااااااع اليااد على النجد و 
ع اليد نق ة إن الق  ومرجعية عروبيةي وبما  كو  وضاااااااااااااااس
الحقا  في إتجاي مكة المكرمة والمدينة المنورةا فتلك  انت 

 مْامين اإلستراتيجية الخمينيةا
بعد رحيل الخميني محزونا  على ما أ اااااااب ملااااااروعه 
وماااا إنتهااات إلياااه إيرا ي بااادأت الخالفاااة الخمينياااة معااااودة 

سااااعي نرسااااها وجاء سااااعيها إسااااتكبار ا  بإمتياز ثم تال ذلك ال
ع اليد على القرار العراقي وعلى توظيس العراق سااوقا   وضااس
باإلكراي لصااااادراتها التي تخرد عوائدها بعض اللاااايء من 
المتاعر المعيلاااااااية الناشااااااائة عن العقوبات األمير ية التي 
بدأت تتوالى وتصاااااااير مراعيلها مؤساااااااساااااااات وأشاااااااخا اااااااا  

ي مرا ااااااال الصاااااااد األو  من السااااااال ةا وفي بعْاااااااهم ف
الوقت نرسه  انت تحاو  بتعظيم شأنها وت لعات س وتها 
اإلقليمية بالمواقد الحادة لرظا   ير المجد ة مْااااااااااااااامونا  
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تجاي الساااااااااااااااياساااااااااااااااة األمير ية ومعها بعض العمليات  ير 
المسااااابوقة والتحرشاااااات في بعض الدو ي اإل حاء بأ  عدم 

تخوف منهااا باادلياال أنااه حتى رد هااذي الاادو  بااالمثاال هو ال
الااااادولاااااة العظمى الوال اااااات المتحااااادة لم تتجرأ على تنرياااااذ 
تهديداتها التي  ااااااااااااادرت عن الرئيس ترمر نرساااااااااااااه الذي 
صااالمااا أوحى بااإساااااااااااااااتعمااا  القوة وحر و قوات بر ااة وبحر ااة 

 وِقَ ع أس و  لهذا الغر ا
م في العراق يباااالغو  في  كس هاااذا التوجاااه جعااال أهااال الحا

ألخوي للنظااام اإليراني وجعاال بااالتااالي هااذا اإلنحناااء  ير ا
النظام ال  كتري بالحْاااور المتميز له في مؤساااساااة الحاكسم 
وإنما برسااااااااااااااام خرائن صر ق للدولة العراقية من بينها إلغاء 
شااااااأنها العسااااااكري بإحال  "الجيول" اللااااااعبية وبمسااااااميات 
م خرائن ساااكانية  ثوحية وأي ثور ة وروحية ا وإلى ذلك رساااس

ب في مجتمع ذي جااااذور علااااااااااااااااااائر ااااةا تثير اإلساااااااااااااااتغرا
وبإختصاااااااااااااار عمل النظام اإليرانيي الرافع اليد  ورقة ذات 
ل بالد  شاأ  له مقاومته اللرظية للوال ات المتحدةي على جعس
الرافديسن تلك الصااااااااااااااارح العروبي حد قة خلفية خليجية له 
 سااااااااااااااتكمل بها تثبيت إسااااااااااااااتقرار أسااااااااااااااوار الحد قة البحر ة 

ل ها أقو  قاعدة عساااااكر ة له من المتوسااااا ية في لبنا  وجعس
خال  المز ااد من تقو ااة الثنااائيااة اللااااااااااااااايعيااة  ير المكتملااة 
بة الثلثية لها في  والرراد ة المسااااااااااااااايحية المارونية بالنسااااااااااااااا

 ال ائرةا
وإفتر  الممساااااااااااااااكااا بمرتاااح الحااد قااة الخلفيااة اللبنااانيااة 

"حزب هللا" ورئيس  لالساااااااايد حساااااااان نصاااااااارهللا األمين العام 
لاااااااااااااااااا  عو  أنااه مااا داماات الاادولااة الجمهور ااة الحااالي مي

العظمى أمير ااااا ال تجرا على أ  ترعاااال أكثر من فرس  
عقوبااات على مرجعيتهمااا إيرا  فااإنهمااا بااذلااك قااادرا  على 
أ  يديرا الوضااااااااع اللبناني على نحو ما يرضااااااااي المرجعية 
في شاااااااااخص المرشاااااااااد خامنئي وحرساااااااااه الثوريي  خذا   ل 

ار أ  أحدهما منهماي السيد حسن والعماد عو ي في اإلعتب
 ير قادر وحيدا  تنريذ ملااااااااااااروعها وهذا بدا واضااااااااااااحا  من 
خال  إبرام "حلد مقااد " بينهمااا جادياد من نوعاه ودوافعاه 

"حزب  لعلى المجتمع الساااياساااي اللبناني وعلى قاعدة أ   
هللا" اللاايعي مظلة مارونية وبذلك  قلل من نساابة التلااكيك 

األعلى من  بلبنانيته ومذهبيته وأ  للعماد عو  النسااااااااااااااابة
ال ائرة اللااايعية تتقبل الحلد الذي عقدي مع السااايد حسااان 
إكرامااا  لزةيمهم المقاااوم وليس إقتناااعااا  بااأ  جمهور العماااد 
عو  يتجاااااااانس مع جمهور "حزب هللا" في معظم را  
الحزب وبالذات إنخراط الجمهور المسااااااااااااايحي في المقاومة 

 التي هي ورقة  ل المواسم السياسية في يد نصرهللاا
من هنا لرست اإلنتباي إلى أ  الحلد الذي تم بين الساايد 
حسااااااااااااااان والعماااااااد عو  هو الااااااذي حقق ترئيس العماااااااد 
للجمهور ة وهو الذي إسااتنادا  إليه أعلن نصاارهللا بأعلى نبرة 
أ  الحراو اللاااااااااااااعبي مهما عال شاااااااااااااأنه ال  سااااااااااااات يعي أو 
باألحر   ير مسااموح لهي إسااقاط الرئاسااة العونيةا  ما أ  

د الثاابات دو   يري من تحاالراات حادثات وأهمهاا هاذا الحل
حلد العماد ميلااااااااااا  عو  والد تور ساااااااااامير جعجع الذي 
د ال ائرة المارونية بنساااااابة  بيرة لم  صاااااامد فيما حلد  يوحِ 

عو  ثابت ال تهزي الر اح الساااياساااية المسااايحية  -نصااارهللا 
نية  ل ذلك تلااتد األزمة  –واإلسااالمية السااا الدرز ةا ومن أجس

تعقيدا ي وليس في فْاااائها ما  لاااير إلى أ  لعودة  اللبنانية
نعمة اإلسااتقرار فر ااة تحل محل اإلسااتكبار الذي تمارسااه 
رته  أسلوب في التعاصي مع  السل ة الثور ة اإليرانية و د 
اللاااأ  العام إلى  ل من العراق ولبنا  حيا األو  ما زا  
 عيش حالة التصدي بلجاعة وتْحية تعكسها الت ورات 

ظم مناااصق العراق وبااالااذات بغااداد والنجد و ربالء في مع
والبصااااااااااااااارةي وحيا الثاني لبنا  على أهبة حالة مماثلة إذا 
كا  الق با  المتحالرا  لن  سااتبدال نقمة اإلسااتكبار بنعمة 
اإلسااااااااااااتقراري ولن يتأمال في قو  اإلمام عليور   "موت 
الصااااالح راحة لنرسااااه وموت ال الح راحة للنا " وفي قو  

ر األسااااااى ما ينتسااااااى"شااااااعبي فلساااااا يني شاااااااعر  وأنتم  عامس
داا  اااناات حبيبتي حمااامااة و نتم الصاااااااااااااااياااد"ا أساااااااااااااااااكم زا

والحمامة هنا بالذات في لبنا  هو االساااااااااااااااتقرار من خال  
النأي بالنرس وحكومة خبراء  خافو  هللا وتساااااااااااااااتمر تعالج 
أكوام التجاوزات الناشااااااائة عن الرسااااااااد واإلساااااااتكبار إلى أ  

الث المتببية من الحببة اإلسااااااااااتكبار ة تنتهي الساااااااااانوات الث
العجافيةا وهللا يهدي إلى ساااااواء السااااابيل َمن ير د وقبسل أ  
 حين األجل إرضااااااااااااااااء ربه وتعو ض شاااااااااااااااعبه عن عبا 

 بإستقراري و مالها
 2019( كانون األول)ديسمبر 2 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 تأمالت في مسألة معارض الكتاب... وِمْسكه
بار الرار  سااااااااا وته على أي تخر جة نتيجة اإلساااااااااتك

إل اااااااااالح ما  جر إ اااااااااالحه في لبنا ي لم  اكتر للحدث 
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المعرفي السااااااااااااااانوي الاااذي هو معر  الكتااااب أ  يتم في 
بأمل  2019الموعد المحدد  خر نوفمبر/ تلااااااااااااار ن الثاني 

دي  خر فبراير/شاااااااااااباط  وأاضااااااااااايع على اللبنانيين  2020عقس
ام على علرات و يرهم التجوا   ما  ل  خر شهر من الع

أجنحة دور النلاااااااار اللبنانية والعربية  ختارو  منها ما من 
شااااااااااأنه إثراء المعرفةي  ما  ختارو  ألوالدهم من الكتر ما 
ينمي فيهم روح القراءة وباااللغااة العربيااة التي تتراجع بعض 

 الليء تحت وصأة وسائل المعرفة والتسلية اإللكترونيةا
ا  األمل في كما أاضااااااااااااااايع على عالم النلااااااااااااااار في لبن
دار نلاااار  618إسااااتعادة حيو ته وهو الذي  ا  من خال  

لة رساااااميا  يرفد العالم العربي على مد  نصاااااد قر   مساااااج 
من الخمسينيات بألوف العناو ن لمؤلرات في األدب والرقه 
والعلوم فْاااااااااااااااال  عن ر ااادتااه في ترجمااة مااا ينرع باااللغتيسن 

د من المعرفة الررنساااااااااااااااية واإلنكليز ة إلى اللغة العربية تز 
رنا القو  اللهيرا  ْا لد  اللبناني واألشقاء العربا هنا  ح
بيروت ت بع والعااااااااالم العربي  قرأاا أو هي ت بع ليقرأ 
األشاااااااقاء العربا ولكم  لاااااااعر المرء باألساااااااى  و  تنكيس 
َعَلم دورة معر  الكتاب في بيروت  حداث بعد أسبوع من 

س إختياااار إعال  المااادير ااة العاااامااة لألونيساااااااااااااااكو من بااار 
بيروت "ماادينااة مباادعااة في األدب" وتكو  الماادينااة العربيااة 
الثانية بعد بغدادي المكتو ة هي األاخر  وساااااااااائر مد  بالد 
الرافديسن بنار مراعيل اإلستكبار الثوري اإليرانيي في شبكة 
المد  المبدعة التي أنلااااااأتسها المنظمة األممية الثقافية عام 

  لقااار ماااديناااة مبااادعاااة ا وفي حيثياااات اإلختياااار "إ2004
 ْاااااااااع بيروت على خارصة المد  المبدعة في األدب  ما 
في  يري من المجاااالت بمااا  سااااااااااااااااااهم في تحريز اإلنتاااه 
 األدبي فيها واإلنرتاح على  داب المد  اإلبداةية األاخر "ا
في الوقاااات الااااذي  حااااداث هااااذا التنكيس لَعَلم معر  

سااااااتكبار الكتاب في دورته الساااااانو ة تحت وصأة مراعيل اإل
الثوري اإليراني التي تعرقل ساااااااااااابيل التوافق على  اااااااااااايغة 
تمهد بالتدره أمام تساااااااااااااااو ة ثابتة في لبنا ي نجد  يس أنه 
في ظل اإلساااااااااااااتقرار تنعقد في اللاااااااااااااارقة الدورة السااااااااااااانو ة 
كسم ومن اللاااااااااااااااعاااار  للمعر  و لقى الكتاااااب من أهاااال الحا
اإلمااااااراتي و اااااذلاااااك من المبيمين والعااااااملين في الااااادولاااااة 

م واإلقبا ي المماثل لما لبيه الكتاب في القاهرة في اإلهتما
ي ونجد الحالة نرسااها تحداث في 2019دورة معرضااه للعام 

العام نرسااااه في دورة معر  الكتاب في دولة الكو ت وفي 
الجزائر وقبل ذلك في دملق وعما  وإس نبو ا وحتى في 
أربياال عااا ش إخواننااا الكرد بااإهتمااام دورة لمعر  الكتاااب 

مة إقليمهمي و ذلك في السااااااودا  الخاره شااااااعبه في عا اااااا
من نْااااا  مر ر إنتهى بصاااايغة سااااياد ة وحكومية مسااااتقرة 
أقيم معر  الكتاب وأثمر إهتماما  من جيل اإلنتراضاااااااااااااااة 

 الميمونةا
و ما في  ل الساانوات الساالمانية الماضااية أخذ معر  
الكتاااب في الر ااا  و ااذلااك في جاادي الحظوة الالفتااة من 

ن أل  الكلمااة تزداد زهوا  في ظاال القااائااد اإلهتمااام ليس فق
المعرفي الملك ساااالما  بن عبد العز ز وإنما أل  الخمسااااية 
األاولى لخادم الحرميسن اللااار ريسن زادت اإلساااتقرار ثباتا  ر م 
التحرشااااات اإلسااااتكبار ة التي إسااااتهدفت إسااااتقرار المملكةا 
وِمن قبسل إنعقاد الدورة المقبلة لمعر  الكتاب في الر ا  

مالمحها التي  خرها وليس توا ااااااااال ال ررة المعرفية بكل ت
أخيرهاااا عْاااااااااااااااو اااة في المجلس التنرياااذي بمنظماااة األمم 

 المتحدة للتربية والعلوم والثقافةواألونيسكو ا
كما أ  المملكة وعلى نحو ما أفاد به وز ر الثقافة بدر 
بن عبااادهللا بن فرحاااا  على موعاااد مع خ وة متقااادماااة من 

  لك الكتر" إحد  رموز معالم الت و ر خال  مبادرة "ِمساااااااااس 
العهد األمير محمد بن سااالما ي وتتمثل تلك الخ وة بنلااار " على نحو اللااااااااااااااامولية التي ير دها لها ولي  2030"را ة 

مئة عنوا  في شتى حقو  المعرفةا وما هو الفت في هذا 
اإلصار أ  هذي الخ وة ما دامت ليسااااااااااااااات ربحية وتأخذها 

ثانية في الدولة وبما  مثله رمزها على عاتقها المرجعية ال
األمير محمااااد من حيو ااااة وِحرسص على اإلنجااااازي فااااإنهااااا 

يت لعو  إلى القراءات  ساااااااااااتتيح المجا  أمام األلوف الذين
النوةية لكن ارتراع أساااااااااعار الكتر على ما هي الحا  في 
الزمن الراهن ال تيسااااااااار األمر أمام َمن يؤساااااااااس في منزله 

المختارة بعنا ة وفي معظم  مكتبة خا ااااااااااة تحوي العناو ن
مجاالت المعرفةي هذا إلى أ  هذي المئة عنوا  ستليها مئة 
أاخر  بل ومئات وذلك أل   فاق ال ررة الثقافية والمعرفية 
التي تلمل العلوم والرنو  وال ر والتراث والسياسة والثار 
رحبةا  ما أ  الت و ر أ ا   انت هو ته ال  اختصااااااااااااار بمدة 

 زمنيةا
ك الكتر"  بهذي الخ وة المعرفية المتمثلة ثم إ   "ِمسااااااااااس

ربما تؤسااس بعد التعامل مع دور نلاار عالمية ذات ساامعة 
في جد ة ما تنلااااري من  اتر تتولى المؤسااااسااااة التي أرادها 
األمير محمد بن سااااااااااالما  وتلقى إهتماما  نوةيا  من جانبهي 
ر بالمقابل من جانر دور النلاااااار  إلى أ   كو  هنالك نلااااااس

لمؤلرات تصااادر بالعربية خصاااو اااا  أ  في العالم  األجنبية
ك الكتر"  العربي  روة من المركر ن الذين يثري دعم "ِمسس
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ذ هممهم وتر يزهم على إنجاز أعما  تريد األمة  لهم شااااااااااااحس
 عند ترجمتها إلى لغات أجنبيةا وبذلك ال  قتصااااااااااار األمر

على أ  تكو  العمليااااة المتوخاااااة حصااااااااااااااارا  على ترجمااااة 
ل بااالمثاالا وهااذا نرتقاادي مع األجنبي إلى ال عربي وإنمااا تعااامااا

األسااد في التعامل اإلعالمي مع مؤسااسااات أجنبية تتولى 
تسااو ق  تابات ليساات  لها في المسااتو  المناساار لقْااا ا 
ر هذي الكتابات بعد ترجمتها إلى العربية  األمةي و تم نلااااااااااااااس
ق  قة الحذو المقابل أي تسوِ  من دو  أ  تحذو الجهة المسوِ 

بات باللغة العربية ما تراي مناسااابا ا وعدا ذلك تبقى من الكتا
المسااااااااألة بمرردات أهل التجارة واألسااااااااواق أقرب إلى مجرد 

 عملية إستيراد من دو  تصديرا
وأساااتحْااار  تأكيد إلى ما أشاااير إليه في شاااأ  إمكانية 
التباد  النلاااري إلى أننا في الثمانينات علااانا خ وة الفتةا 

لند  مجلة "التْاااااااااااااامن"  في تلك الحببة  نت أنلااااااااااااار في
األساابوةية السااياسااية واإلقتصاااد ة وأبرمنا إتراق تعاو  مع 
 حيرة "فايننلا  تا مس" ننلر بالعربية مواد مختارة منها 
مع بعض التصرف الموضوعي في الترجمة من اإلنكليز ة 
على أ  تنلاااااار الصااااااحيرة ما تراي مناساااااابا  أ ْااااااا  من مادة 

المجلة بهاا و ا  هذا  حو  أمور إقتصاااااااااااااد ة عربية تنررد
اإلتراق رائدا  وحقق المبتغىا  ما إنه شاااااااااااااااجعنا على إبرام 
إتراااق مماااثاال مع دار النلااااااااااااااار التااابعااة لجااامعااة "كمبرده" 
نا إ اادار بعض عناو ن  ااادرة عن الدار  ما بدأنا  وباشاارس
تر نلااااااااااااااارنا  ناعد العدة لتأمين تزو د دار "كمبرده" بمادة  ا

ي من تأليس الد تور لو س في "التْااامن" فصااوال  منها وه
عو  والد تورة نوا  الساااااااااااااااعداوي و ذلك  تاب لي حو  
الساايرة الذاتية والنْااالية للد تور جوره حبش و ا  مأموال  
للخ وة أ  تصاااااااااااااااال إلى مرحلااة التنريااذ والااد مومااة لوال أ  
امية للكو ت وما تالها  الظروف الناشاااائة عن الغزوة الصااااد 

قي أربكت خ وات  ثيرة من حرب عربية دولية على العرا
إحداها خ وة صموحة على  اااااعيد النلااااار الملاااااتَرو الذي 
أشااااااااااااااارتا إليااها وقصاااااااااااااااادي من ذلااك هو القو  إ  عمليااة 
اإلساااتيراد  قابله التصااادير ممكنة ووجوب األخذ بها  ع ي 
ك الكتاب"  اإلسااااااااااااتنها  الثقافي النوعي من جانر "ِمسااااااااااااس

ي المملكاااة رونقاااا  يز اااد من وهسج ال ررة الثقاااافياااة المبهرة ف
 العربية السعود ة بكل روافد بحيرتها العميقةا 
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 قراءة هادئة للذي جرى 
سااااياكتر للعماد ميلااااا  عو  تاسااااع راساااااء لبنا   ير 
المحسااااااوم أمر مقومات إسااااااتقالله والتي لن تاحساااااام إال  إذا 

تقييم موضاااااااوعي لألحوا   في ضاااااااوء المجتمع الدوليقرر 
الملااااااااااااااارقية أ   كو  لبنا  بلدا  محايدا  و تم إعال  حيادي 
على نحو ما سااابق أ  إرتْااات فرنسااااي إعال  إساااتقاللهاا 
سااياكتر للعماد عو  أنه إما أ  سااعة  اادري إسااتثنائية وإما 
أنه لم  عتمد من خال  جماعاته أسااااااالوب اإلنتقام تأديبا  أو 

دا  على ما قيل وما زا   قا  ربما أكثر قساااااااااااااااوة من ذلك ر 
في حقااه من  الم أصلقااه وماا زا    لقااه محتجو  أحياااناا ي 
وفي بعض المرات أ اااااااااااااااحاب أقالم تجاوزوا في ما  تبوي 
الخ وط الحمراء في موضااااااااااااااوع تعامال هؤالء مع مقام هو 

 األرفع شأنا  بين أ حاب المقاماتا
ولقد حرلت جدرا  مؤسااااسااااات رساااامية من بينها الجدار 

ثر صوال  في مبنى وزارة اإلعالم بعباارات إساااااااااااااااتهادفات األك
رئيس البالد وحاكم مصااااااارفها وبعض المساااااااؤولين وصالبي 
ترا  الحكوماااةا وفي معظم ماااا خ اااه  ااااضااااااااااااااابو  من 
ةباااارات صغااات مرردات اإلهااااناااة على ماااا عاااداهااااا وبهاااذا 
األساااااااااالوب  كو  هؤالء مجرد شاااااااااات امين وليسااااااااااوا محتجين 

ةيااها و كري عاادم تثبيتناااا بااالمعنى المحترم لنحتجاااه ودوا 
لبعض هذي الكلمات اللااااااات امية دليال  على تو ااااااايرنا للذين 
نوا جدرانا  باللاااااااااااتائم بد  أ  يثبِ توا عليها الم الرا وفي  لو 

 ذلك يتحمل المسؤولية صيس الناخر في الحراوا
كما سااااااااااياكتر ألهل المد  ثباتهم وإ اااااااااارارهم وتحم لهم 

الجبل مع أهل السااهل   ملين في الوقت نرسااه إنْاامام أهل
إليهما وهذا مع األساااااااااااد لم  حصااااااااااال وبقيت اإلنتراضاااااااااااة 
كتصنيس موضوعي هي إنتراضة أهل الساحل اللبناني أو 
أهل العوا اام الثالث للبنا   ما المتعارف عليه  تصاانيس 
بمعنى أ  بيروت التي هي العا اااامة الرئيسااااية هنالك إلى 
جانبها  اااااااااااايدا  عا اااااااااااامة للجنوب وصرابلس  عا اااااااااااامة 

للااااااااااما ا ولو أ  أهل الجبل و ذلك أهل السااااااااااهل إلتحموا ل
بأهل الساااااااااااحل وبكثافة قر بة اللاااااااااابه بالتي شااااااااااهدناها في 
ميادين بيروت و اااااااااايدا وصرابلس ومناصق ساااااااااااحلية على 
كتد العا اااامة لكا  تبد   الموقد بساااارعة قياسااااية وباتت 
الم ااالاار قيااد التنريااذا وربمااا خيرا  لم  حاادث هااذا اإللتحااام 

اه في هذي الحا  سااااايبلغ ذروة الغْااااار وربما أل  اإلحتج
 حدث التعبير عن الغْااااااااار بصااااااااايغة إنتقاميةا وفي هذي 
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الحااا  بااد  أ  تكو  اإلنتراااضااااااااااااااااة مجرد تعبير عن واقع 
الحا  فإنها تصاابح ثأرا  لواقع الحا  يؤخذ بأكثر من وساايلة 
من رموز إرتسمت فوق راوسهم عالمات الرساد الممقوت 

 ير الملاااااااااااااااروعي أي أنناااا في هاااذي واإلثراء  ير المبرر و 
الحا  سااااااااانعيش حالة قر بة اللااااااااابه بالثورة الررنساااااااااية ذات 

 المقا ل والثورة البللفية ذات المذابحا
هنا  ستوجر األمر توضيحا  أقرب إلى اإلفترا  حو  
عدم إلتحام أهل الجبل بأهل السااااااااحل وبذلك ينتقل الحراو 

عرو ة على من إنتراضااة  لبت فيها الحماسااة واللااعارات ال
لها  "المانفيساااااااتو" الجاهز سااااااالرا  إلى ثورة بكل ما  حتو ه ِفعس
من إ ااااااااااااااالح للحا  وإنتقام من صبقات  ااااااااااااااغيرة ألحقت 

 الْرر بال بقة التي تمثل أكثر ة اللعرا
بدا ة التوضااااااااايح أ  المد  السااااااااااحلية مكتظة بساااااااااكا  
تروق قدرتها على تحم ل اإليواء الكر م لهما  ما أ  نساااااااابة 

ؤالء إقتربت من خن العوز نتيجة الظروف المالية أكثر ة ه
واإلقتصاد ة العامةا وثمة ألوف األسر تعيش متكدسة في 
شقق  غيرة من بيوت منقو ة الحد األدنى من التأهيلا 
كما أ  حالة العوز إتسااااااااااااعت أل  خيار صائرة دو   يرها 
من ساااااااااااااااائر ال وائد للعمل المقاوم المرتبن إساااااااااااااااتراتيجيا  

ي بدأ ينعكس سااااالبا  على العنصااااار األهم في بملاااااروع إيران
البحبوحة النسبية التي  مكن أ   عيلها اللبناني من عوائد 
السااياحة ودوام و ااو  التحو الت من لبنانيين  عملو  في 
الخارهي لكن هذا في حا   انت عالقات نظامه وحكومته 
جيدة وفي الدرجة األاولى مع دو  الخليج العربي التي في 

ثرائي النر ي لم تبخاااااال ومن دو  أ  تكو  تااااااار خهااااااا ال
مسااااااعداتها ملاااااروصة وأ ْاااااا  تكو  لها ميليلااااايا مسااااالحة 

 تستعملها في تدخالت لد  دو ا 
ور م أ  النظااام الااذي يترأسااااااااااااااااه العماااد عو   ااا  في 
وادي حليرااه "حزب هللا" و اااناات الحكومااة في المقاااباال وفي 
شاااااااااخص رئيساااااااااها في وادي النأي بالنرس عن التدخل في 

و  الخر ن وهذا يرضااااااااااي دو  الخليج في حا   ا  شااااااااااؤ 
الرعل ترجمة للقو ي لكن هيمنة بجناحيسها اللااااااااااااااايعي بكثرة 
والماروني بنساااااااااابة من النظام على الحكومة وفي  اااااااااايغة 
خروه متعَمد على ما هو متعارف عليه في موضااااااوع بقاء 
ت عربية لم  قد رئيس النظام وقرة تجر ح في حق مقاماكرتيس الميزا  على تعادلهماي و ذلك في  ااااااااااااااايغة ةبارات 
رئيس للبالد في وجه قائليهاي تر ت إن باعا  بأنه في ذلك 

  ير معتر  على ذلك التجر حا
و وما  بعد  خر فا  الكيل من  اااوالت التجر ح ومن 

إفقااااد رئيس الحكوماااة بعض مساااااااااااااااؤوليااااتاااه بغر  إفقااااد 
ا إال  مهابتهي فكانت اإلنتراضااة بدءا  بإسااتقالة وإسااتمرارا  لها

أنها بعدم إلتحام أهل الجبل وأهل الساااهل فيها لن تجني ما 
 تعكسه الم الر األحالميةا

وعدم إلتحام أهل الجبل والساااااهل له أسااااابابها لقد  انت 
أكثر ة الملااااااار ين في اإلنتراضااااااة هم اللااااااكاة من اإلذال  
والب اااالاااة ووصاااأة العيش وإنعااادام الحصاااااااااااااااو  على المااااء 

تنق ع واإلنصاااااف الذي يتوقو   النظيس والكهرباء التي ال
إليه وال بابة التي ال تتوفر أحيانا ي ناهيكم بإرتراع األسعار 
ومعها الب الة وتذبذب أسااااااعار المحروقاتا بل إ   ثير ن 

 نزلوا إلى الساحات لْيق ذات اليدا
مثل هذي األحوا  الصاااااااااااااااعبة ال  عاني إلى حد ما أهل 

نة نسااااابيةا  ل الجبل منهاي ذلك أ  هؤالء  عيلاااااو  ب مأني
عائلة تهيء في أشااااااااااهر الصاااااااااايس مونة البيت من حبوب 
وخْاااااار مجررة ومربيات وخالف ذلك من إحتياجات مثل 
أنواع اللاااارابا  ما أ   ل بيت لد ه دائما  وساااالرا  ما  كفيه 
من البر اال والعااد  والحمص والكلااااااااااااااااك و اال بياات لااد ااه 
حد قة  ااغيرة أو بسااتا  وفي هذي الحا   ق د العلاابيات 

قدونس ونعنع و زبرة وزعتر وفجل وبصل من شتالت من ب
حد قتهي و جني الثمار من أشاااااااااجار بساااااااااتانه و تناو  أفراد 
العاااائلاااة الحليااار من البقرة المقتنااااة عموماااا  في  ااال بيااات 
والبيض من الدجاجات التي تربيساااااااااااااااها مزدهر دائما ي  ما 
 جرد من الخْاااااااااااااااار على أنواعها ما  غنيه عن الحاجة 

هي حا  أكثر ة ساكا  مد  السااحلاا أي  إلى اللاراء  ما
بإختصار إ  نسبة الوجع المعيلي عندي ليست قاسية  ما 
هي لد  أكثر سااااااااااااكا  مد  الساااااااااااااحلي وبذلك ير  أ  ال 
موجر للنزو  إلى الميادين لنعترا ي أو فلنقل يتكاساااااال 
ولد ه قدرة على تخز ن الغْر وتأجيل التعبير عنها وهذا 

هلي تقاعسي لكنه على األرجح ال  عني أ  الجبلي والسااااااااااااا
يتأمل و راقرا وإذا شاااااااااعر أ  إنساااااااااانيته ونخوته أقو  من 
والئه الحزبي أو الحر ي أو التياري فإنه ال بد سااااااااااااااايلتحم 
برعاااليااة وليس فقن بملااااااااااااااااار ااات رمز ااة بعلبكيااة وجنوبيااة 
وبقاةيةا وفي هذي الحا  ال  عود رئيس البالد  مار   ل 

جوالت اإلنتراااضااااااااااااااااة على هااذا الااذي تعاااصاااي مع األزمااة و 
النحو الااذي مااارسااااااااااااااااه و ااا  الاادافع إلى أ  جاادرا  مراكز 
رساااامية إمتألت بلااااتائم ضااااد رئيس العهدي و تابات تنادي 

 بتنحيها
وفي أي حا  ما زا  هنالك نصاااااااااااااااد وال ة رئاساااااااااااااااية 
 سااااات يع من  ملك أحبية دساااااتور ة تمْاااااية أ امه فيها أ  



533 

 

 صااااااااحو  عوِ   اللااااااااعر اللبناني الذي ينام على ضاااااااايم و 
على خوفااا إنما في حا  إلتزم بما ينص عليه الدسااتور 
وتعامل مع إتراق ال ائد بغير نظرته الجنرالية سااااابقا  إلى 

 هذا االتراقا وهللا الغافرا
 2019كانون األول( )ديسمبر  51 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 لبنان المريض.. "وضمير اإلنتفاضة" المتوعك
بنانية األسااااااااابق الد تور ساااااااااليم صو  رئيس الحكومة الل

 2019د سااااااااااااااامبر/  ااانو  األو   20الحص يوم الجمعااة 
عقدي الثمانيني وبدأ العقد التساااعيني  ير ملاااارو بالحيو ة 

 17الركر ة والنصاااااااااااح باإلنتراضاااااااااااة التي عندما بدأت يوم 
 ا  في وضااع  ااحي دقيق  2019أكتوبر/ تلاار ن األو  

إلقامة على إساااااااااااااااتوجر الحقا  معالجة جراحية وإقتساااااااااااااااام ا
سر ر سن أحدهما في شقته المتواضعة والخر في مستلرى 
الجااامعااة األمير يااة يالزمااه الحريااد ال بياار "ساااااااااااااااليم" من 

 وحيدته ودادا
وعدم الملااااار ة في اإلنتراضااااة متابعة ونصااااحا  لرموز 
الناَخر وتسااجيل مواقد عبسر الصااحد والرْااائيات تجعله 

ي حقل الدولة ال يواكر نتاه شتالت  رسها قبل سنوات ف
المجدبي  ونه وهو الذي جاء إلى رئاساااااااااااااااة الحكومة من 
تجربة مصااااااااارفية ثر ة وإحاصة بالسااااااااالبيات التي يراها دو  
الخر ن وبااااااالعين المجردة من  قد على رأ  الحااااااالااااااة 
المالية في الدولة ونعني بذلك حاكم المصاااااااااااارف المر زيي 
وَمن هو على درا ة بالوضااااع المالي الخليجي وحيا عمل 

سااااااتلااااااارا  لد  الصااااااندوق الكو تي للتنمية االقتصاااااااد ة ا م
والرا ة الدولية لألحوا  المالية في العالم وحيا شاااااااااااااااغل 
رئاساااااة مجلس إدارة المصااااارف العربي والدولي لنساااااتثمار 
في بار س ا وِمن قبل أ   ختاري اليا  سااااااااااااااار يس والذي 
شغل منصر حاكم المصرف المر زي قبسل أ  يولوي رئيسا  

في أكثر السااااااااانوات تعقيدا  في الحرب األهلية ي  للجمهور ة
إلى جانبه  ا  أحاط بكل خرا ا الحالة المصااااااااااااااارفية في 
لبنا  من خال  تراساااه لجنة الرقابة على المصاااارف على 
مد  خمس ساااااااااانوات أمكنه خاللها معالجة المْاااااااااااعرات 
الناشاااااااااااااائة عن سااااااااااااااقوط "بنك إنترا" المصاااااااااااااارف األهم في 

الحياة المصااااااااااااارفية الخمساااااااااااااينات وبعض الساااااااااااااتينات في 

"أمبراصور اااة  باللبناااانياااةي ذلاااك أ  هاااذا البناااك الاااذي عارف 
يوساااد بيد  "بات جزءا  من المساااارب الرسااامية واللاااعبية 
في   ا بل إ  يوسااااد بيد  المصاااارفي الرلساااا يني حقق 
في لبنا  زعامة ذات تأثير فوق زعامات سااااااياسااااااية لبنانية 
 تكررت بعد ذلك من خال  زعامة  اسااااااااااااااار عرفاتا وفي
الحالتيسن تهاوت تلك الزعامةا بدا ة بسااااااقوط وربما إسااااااقاط 
أمبراصور ااة بيااد  الااذي جر  ترحيلااهي فااإنهاااء أمبراصور ااة 

"دولاااااة الرااااااكهااااااني" مقر الوجود  بعرفاااااات التي عارفااااات 
الرلسااااااا يني في بيروت السااااااابعيناتي  ما في الزمن الراهن 

"حزب  لزعامة األمين العام "دولة الْاااحية الجنوبية" مقر 
 هللا" حسن نصرهللاا

إحاصة الد تور ساااااااااااااااليم الحص باألحوا  المصااااااااااااااارفية 
الاادوليااة و ااذلااك وقوفااه على أوضااااااااااااااااااع  ير  -والخليجيااة

مكلااااااااااااااوف عنها من خال  تراسااااااااااااااه لجنة الخبراء العرب 
المنبثقاة عن الجاامعاة العربياةي هياأت لاه ماا لم يتهياأ لغيري 
من الذين شااااغلوا منصاااار رئاسااااة الحكومةاا أي بما معناي 

ه بات على درا ة بالقليل الصاااااااااااااااالح والكثير ال الح من إن
كسم ومؤسااااااسااااااات الدولة و يس  ساااااالك الرساااااااد من  نظام الحا
دو  رادع له  ما  يس هي حا  القْاء والقْاة ودهاليز 
السااااااااااااااال اااااات العااااادلياااااةا هاااااذا إلى الوقوف على مرااااااتيح 
اإلرتباااصااات التي في ضاااااااااااااااوئهااا تتخااذ الزعااامااات الحزبيااة 

 عها المواقد وبناء العالقاتاوالمرجعيات على أنوا 
لم يهنأ ساااااااااااليم الحص صو ال  في ترا  الحكومة  ير 
مرة وال ندري إ   ا  ساايمار  دورا  إ ااالحيا  يتناساار مع 
خال ااة ما بات حاضاارا  في باله لو قايض للوال ة الرئاسااية 
أ  ت و ا لكنه عو   تأد ة ذلك الدور بصااااااااااااااارة مواصن 

ن خال  أحاديا رئيس حكومة ساااااااااااابقي وجاء التعو ض م
مع زوار إنحسااااااااااار عددهم بعدما لم  عد رئيساااااااااااا  للحكومةي 
وتصااااار حات يدلي بها في مناسااااابات أو من خال  مقاالت 
 كتبها في  اااااااااااحد لبنانية وخليجيةا ومنذ اللحظة األاولى 
لتوليه المنصاااار الرساااامي رئيسااااا  للحكومة إرتأ  النأي عن 
ر اااد العيش في "فيلال" شااااااااااااااايااادهاااا على ق عاااة أر  في 

احية قر بة من العا مة بما جناي من عمله في الكو ت ض
ل  ولم  سااكنها سااو  خال  ساانتيسن من الحرب األهلية وفْاا 
العيش في شاقة متواضاعة من مبنى ساكني عادي في حي 
شااااااااعبي بيروتي وعائلااااااااة بكار  صالما إسااااااااتقبل في شااااااااقة 
صها مكتبا  له مسؤولين وسرراء عربا  وأجانر  بجانبها خص 

ة وبااذلااك رأ  فيااه النااا  رمزا  لنظااافااة الكد وقيااادات حزبياا
وبات عامة النا  يذ رونه بالخير  لما إشاااااااااااااااتدت األزمة 
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"ضاامير لبنا "ا  الحكومية في لبنا  و رب و  إساامه بصاارة
ومن جانبه  ا  في  ا ة راحة البا  ألنه وفي ةيلاااااااااااااااه 
البساااااين الذي إرتْااااااي  ا  إذا جاز القو   ساااااتحْااااار ما 

يه من ساااياساااات وسااالو يات عا لاااه  مساااؤو  وما وقد عل
صالما تراكمت وإنتهت فساااااااااااااااادا  ونهبا  للما  العام ومتاجرة 
بالمباد ء وإرتهانا  إلى  يرا وهو في ما  تبه وما  ااااااااارح 
به وما أدرجه في بيا  يبدو  ما لو أنه البادئ قبل حوالى 
عقديسن من الزمن بالترو ج فالتبلاااااير باإلنتراضاااااة اللاااااعبية 

ينْاااااااااار وبالتالي فإ  اللااااااااااعلة على التي ما زا  ز تها لم 
ضاايائها تبلاار بالخيرا ول الما ساامعتا منه الكثير في هذا 
م الجيرة في مبنى واحاد ولقااءات معاه  كو   كس اللااااااااااااااااأ  بحا
الكالم فيها ةبارة عن جولة أفق بين مرجعية سااااااااااااياسااااااااااااية 
وإقتصااااااااااااااااد ة وصنية وعروبية مقتدرةي و اااااااااااااااحافي و اتر 

التوضيح والتأكيدا  يت لع إلى إجابات حو  أمور تستوجر
بل إنني في مرات  ثيرة وجدتا نرساااااااااااااااي أنني أمام داةية 
للثورة بنهج رموز الزمن الغااااااابر في التااااااار   العربي ثم 
اإلساااااااااالمي بما  تبوا و يس عاشاااااااااواا وال  ونحن ما زلنا 
نعيش وهج علرة أسابيع من اإلنتراضة اللعبية أستحْر 

ات تحو ل مما ساااااااااابق وقاله الد تور سااااااااااليم الحص وبمررد
اللاااااااااااااااعور بالمعاناة إلى حراو ال يتوقدي القليل من  ثير 
قاله في هذا اللااااااااااااااأ  مثل "ملااااااااااااااكلة لبنا  في فقدا  روح 
المواصنااة التي تجمع اللبنااانيين على الوالء والوفاااء للوصن 
نااا  الواحااد وفي صغيااا  الرئو ااة المااذهبيااة وال ااائفيااة و"أنجزس

ر الحر ة  وفلاالسنا فلااال  ذر عا   1943إسااتقاللنا عام  في  سااس
بمعانيها األاخر ا ت و ر الممارساااااااااااااااة الد مقراصية وتحقيق 
اإل اااااااااااااااالح بأبلغ معانيهي وإنجاز التنمية االقتصااااااااااااااااد ةي 
وتجاوز الحالة ال ائفية التي جعلت من اللااااااااااااعر اللبناني 
قبااائاال متناااحرة فاااقااد اإلرادة الموحاادة في مواجهااة شاااااااااااااااتى 

نية السياسية على ما أعهد ها مرادفة إللتزام التحد ات و"السا
نة من الرئات اللبنانية  وحدة لبنا  المجتمع والدولةي والسااااااااااااااا
النادرة التي تجد لها حْورا  بلر ا  ملحوظا  في المحافظات 
اللبنانية الخمس" و"القو  بأ  التوافق راسااااااااااااا  في لبنا  قد 
ين وي على شااااااااااااااايء من المبالغةا وفي لبنا  ما  لااااااااااااااابه 

ت الرئو ة الْااااااااااايقة اإلجماع على إساااااااااااتلاااااااااااراء العصااااااااااابيا
وإساااترحا   لة الرسااااد في المجتمع والدولة" و"سااايبقى لبنا  
مصاااابا  برقدا  المناعةي بمر  اإليدز الساااياساااي وسااايبقى 
تاليا  معر ضا  للتدخالت الخارجية في شؤونه الداخلية ال بل 
خاضعا  للو ا ا األجنبية ما دام فر سة اإلنقسامات الرئو ة 

"الوحدة الوصنية ال تعني إنعزاال  عن المذهبية وال ائفية" و

ل  المحين العربي أو إساااااااااااااااتعداء له بل إنرتاح عليه وتراعا
 إ جابي معه"ا

لكن ما هو الالفت أكثر من تلخيصه لألحوا  السائدة 
م ملااااااااااااااااااار تااااه في  كس في لبنااااا  المر ض ووَقَد عليهااااا بحا
المساااؤولية الساااياساااية المتقدمةي هي الدعوة إلى اإلنتراضاااة 

وأي في مثل هذي  2007.9.11اء  ااااااادر يوم بصااااااايغة ند
سااااااانة  بإسااااااام "منبر الوحدة  12األ ام من اإلنتراضاااااااة قبل 

الوصنية" أو "القوة الثالثة" التي ترأساااااااااااااااها وتْااااااااااااااام بعض 
أ ااااااحاب التجربة السااااااياسااااااية و انت تعقد إجتماعاتها في 
مسااااااااتودع أساااااااارل المبنى حيا  سااااااااكن ما لبا أ ااااااااحاب 

لتجارتهما وعند قراءة  المسااااتودع أ  إسااااتردوي وجعلوي محال  
مْااااااااااااااامو  هذا البيا  المعنو  "دعوة لننترا " وبروحية 
مرردات نهج "اإلماااااام علي" وأبو ذر الغرااااااري وعمر بن 

اللينيني"  -الغيراري  –الخ اب ومرردات النهج "المار سي 
ومقارنة التعابير مع م الر إنتراضاااااااااااااااة "كلن  عني  لن" 

بنانية الد تور سااليم نسااتنتج أ  الرئيس األساابق للحكومة الل
الحص المتزوه من السااايدة المسااايحية إبنة دير القمر ليلى 
 بفرعو  هو أ ْاااااااااا  "ضااااااااامير اإلنتراضاااااااااة"ا وألنه األدر  

"لبنا  المر ض" فإنه أصلق "الدعوة لننترا " مبكرا ي وفي 
 البيا  الذي حو  العبارات التيةا

"بإسم المواصن ال ير البريءا بإسم من لم  عد  صبو 
إلى أكثر من العيش بسااااالم وأما  في جو من االسااااتقرارا 
بإسااااام من لم   مح أكثر من ةيش  ر م في ظل إقتصااااااد 
متدهور وب الة مساااااااااتلااااااااار ة وهجرة متراقمة وَديسن متعاظم 
و الء ماسااااااااااااترحلا بإساااااااااااام من بات  رتقد الحد األدنى من 
الكرامة اإلنسانية في وصنها بإسم من لم  عد   يق العيش 

ال ساااااال ةي وفي مجتمع ال  جمع بين فئاته رابن في دولة ب
و أنما البلد ال  أهله شاااااااااااااااعر بل قبائلا بإسااااااااااااااام من  رر 
بالحر ة في بلدي إذ لم  عد  ساااااتلاااااعر إال  بحر ة النزاع على 
السل ة وحر ة الرساد واإلفساد وحر ة التسير والالمسؤولية 
والروضاااااى ال بل وحر ة الرقر والعوز والذ  والهوا ا بإسااااام 

سااد ت المماحكات واألنانيات السااياسااية في وجهه  فاق من 
م أمراء الحرب  كس األمل بغٍد واعٍد ملاااااارٍقي وضاااااااق ذرعا  بحا
لسم واإلسااااتقرارا بإساااام من ساااائم العيش  وهو ياراهن على السااااِ
في بلد أضاااااااحى فيه المساااااااؤو   ير مساااااااؤو  والنائر من 
م تحكمااا   كس النوائاار والوز ر من األوزار وأضاااااااااااااااحى فيااه الحا

د مقراصية عسااااااارا  والنظام فوضاااااااى والقانو  من شااااااار عة وال
الغابي وال فاِ ل بين القْاء والسياسة والقاضي اللر س 
ال تحميه نزاهتها و نتصاااااااار الجيش في حرب ضااااااااار ة مع 
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لها  اإلرهاب وليس َمن يدري  يس نلااااااااابت الحرب وَمن مو 
وَمن نظ مها ورعاهاا بإسم المواصن المنكوب المعذب ندين 

سااااياسااااية برمتها وندعو إلى إنتراضااااة  سااااتعيد بها ال بقة ال
المواصن قراري من مغتصااااااااابيهااا"ا  ا حبذا لو نسااااااااامع هذي 

 األ وات تن لق جهورة مدو ةااا "ا
شااااارى هللا لبنا  الوصن من أمراضاااااه وخرد من أوجاع 

 ضميري الذي هو أ ْا  "ضمير اإلنتراضة"ا
 0192( كانون األول)ديسمبر  24 -« الشرق األوسط»صحيفة 

   

 شخصية العام: غضب الشعب.. 
 والُزهد البرهمي

إعتدنا  صحافيين في الستينات من القر  الذي مْى 
وفي سااااااااااااااانوات الحقااة أ  نباادأ في الربع األخير من العااام 
التحْااااير لتقليد إقتبسااااناي من  بيرات المجالت والصااااحد 
األمير ية واألوروبية وهو إختيار شااااااخصااااااية سااااااياسااااااية أو 

رجل العام" أو "ساااااايدة العام"ا و نا ال نلااااااقى عامة لتكو  "
كثيرا  في اإلختياري ذلك أ   ااااااااانعي األحداث المهمة قلة 

 واإلضاءة على أحدهم ليست عسيرةا
ولم  حدث أ   ا  اإلختيار حو  ظاهرة تتقاسااااااااااااااامهاا 

ي وبذلك 2019أكثر من دولة على نحو ما حرل به العام 
نا ا  ما تصاااااااابح الظاهرة هي اللااااااااخصااااااااية وليس رجال  معي  

 صااااابح من الجنراالت من ذوي الزهد جزءا  من شاااااخصاااااية 
العاما والظاهرة التي نعنيها هي إنتراضة اللعر بدأت في 
السااااااااااودا  وتالزمت معها إنتراضااااااااااة من النوع نرسااااااااااه في 
الجزائري ثم إذا بلبنا   عيش إنتراضاااااااااااة  ير مسااااااااااابوقة ثم 
ينتهي  ااد  هذي اإلنتراضااات الثالث مجتمعة في العراق 

ى إشاعار  خر بإنتراضاة  تيةي وتتسام ثالثة اإلنتراضاات حت
باااالاااذات باااأنهاااا  اااانااات الثاااانياااة التي يراق فيهاااا دم محتجين 
وبأرقام عالية فاقت بكثير ما أر ق من دماء في اإلنتراضة 
الساااااااودانيةا وأما اإلنتراضاااااااة التي لم يارقس على جوانبها دم 
وبقيت خْاااااااااااااااراء إلى نها ة الم اف فإنها اإلنتراضاااااااااااااااة 

لجزائر ااةا والرْاااااااااااااااال في ذلااك بعااد العنااا ااة اإللهيااةي هو ا
لحاميها رئيس األر ا  الرر ق قايد  ااااااااااااالح الذي وضااااااااااااع 
إسااااااااااااااامه على قائمة الجنراالت العرب األكثر تميزا  وتعقال  

وباعااد نظر وهم الجنرا  فؤاد شاااااااااااااااهاااب في لبنااا  والجنرا  
عبدالرحمن ساااااوار الذهر في الساااااودا ا ثم تساااااتقبل الئحة 

الجنرا  قايد  الحا ولقد أكرم المولى سبحانه  اللرف هذي
وتعااالى الجنراالت جزاء زهااد  اال منهم في السااااااااااااااال ااة فلم 
 خ روهااا بااإنقالب وال ورثوهااا بااالرضاااااااااااااااىي مع األخااذ في 
اإلعتباار أ  الظروف  اا  منااساااااااااااااااباة أماام  ال منهم لكي 
 غادر إهتمامات الثكنات إلى هموم السااااااارا ات ولنا في  ل 

ا نلاااااااااااااااير إليها جنرا  لبنا  رأ  في من هؤالء ما يؤ د م
تجديد رئاساااااااااة ساااااااااعت إليه ما قد  قلل من ر ااااااااايد معنوي 
وعسكري إرتبن بلخصهي فغادرها مرتاح النرس والْميرا 
ثم القى وجه ربه  مساااااايحي مسااااااتبيم الرأي حر صااااااا  أشااااااد 

 الحرص على لبنا  و يغة التنوعا
ثم هاااااهو جنرا  الساااااااااااااااودا  يلقى وجااااه ربااااه وهو في 

خْااااااع للعاله وتحدث  مْااااااة العين األخيرة السااااااعود ة  
بعد اإلصمئنا  إلى أ  أمثولة زهدي في السااااااااااال ة وتساااااااااااليم 
المقاليد إلى حكومة مدنية قبل إنقْاء الساعة األخيرة من 
الموعد الذي حددي للتساااااااليمي قد أثمرت حيا ال مجا  بعد 
ال  في الساااااودا  لغير الجنراالت الزاهدين  ير السااااااعين 

 ترر د و بقااااااء إلى األبااااادي وأ  اللاااااااااااااااراكاااااة  وال المقبولين
العسكر ة المدنية وعلى نحو ما إنتهت إليه اإلنتراضة هي 
الصايغة الوقائية البديلة التي تنجي الساودا  من ممارساات 
جنراالت الحااااكم باااأمر البالد والعباااادا و ماااا نهاااا اااة جنرا  
لبنا   انت  ر مة فإ  نها ة جنرا  الساااااااااااااااودا   انت إلى 

ديا عن شاااااامائل هذا الجنرا  أ  الملك ساااااالما  جانر الح
بن عبد العز ز وقد بلغه أ  سوار الذهر أو ى بدفنه في 
ه بنقل الجثما  في صائرة خا اااااةاا هذا  المدينة المنورة وج 

 عدا التعبير عن الملاعر ال يِ بة وصلر الرحمة لها
و أتي الرحيل المراجىء لرئيس األر ا  الجزائري أحمد 

ذي اإلسااااااام على المسااااااامى قائدا  و اااااااالحا ي قائد  اااااااالح ال
فْااااااااااال  عن أنه إرتْااااااااااى أ   كو  حامدا  شاااااااااااكرا  فينجي 
و التمديد لرئاساااته الذي  رس الرئيس عبدالعز ز بوترليقة من شاااِ
نصابه له تز ينا  وإساتغالال  في الوقت نرساه للحالة الصاحية 
الميئو  من شااااااااااااااارائهاي األقربو  والمنترعو ا ولقد أثمرت 

تي رساااااااااامها الجنرا  الجزائري القائد والصااااااااااالحا المعادلة ال
ترَو الحراو اللاعبي  ساجل جوالت من اإلحتجاه في أبعد 
مدة ومن دو  أ  تتأثر حياة النا  وال يتم ق سع ال رقاتا 
وألقى على ماااد  أساااااااااااااااااابيع من الكلماااات التي تجمع بين 
النصااااح والتمسااااك باأل ااااو  وإحترام الدسااااتور ما لم  رعله 

قبسلا وإعتبر الدم اإلحتجاجي خ ا  أحمر جنرا  عربي من 
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وبذلك لم  اصر أي إحتجاه جزائري بأذ ي  ما أ  جوالت 
اإلحتجاجات إنتهت بيْاااء متميزة بذلك عن الملسااي التي 
شهدها الحراو السوداني الذي أثمر بعد سنة من الصوالت 

عسااكر ة تؤسااس لهذا النمن  –والجوالت أو  شااراكة مدنية 
حااااجاااة في بعض أق اااار األماااة ودو  من التغيير حياااا ال

العالم الثالا عموما  لمثل هذا التلاااااااااااااااارو الذي  غني عن 
الصاااااااااااااااراعات واإلنقالبات والتوترات عموما ا ولقد أكرم هللا 
خير تكر م الجنرا  الجزائريي حيا أنه توفي إثر ساااااااااااااااتكة 
قلبياااة مرااااجئاااة وتلاااك أرحم الميتااااتا وجااااء الرحيااال بعااادماااا 

ها بكل بنودهاا إنقاذ منصاااااااااااار تحقق المعادلة التي رساااااااااااام
الرئاسااااة بإنتخاب وفق ما ينص عليه الدسااااتورا قْاااااء ال 
ضاااااااااااااااغوط عليها رد جمائل بوترليقة عليه بمثلهاا تكر س 
أمثولة برسااااام المؤساااااساااااات العساااااكر ة العربية وهي أ  دور 
الجيش هو حراسااة الوصن وعند حدوث تناقْااات بين أهل 

ه الدساااااتيري الحكم والنا  والتصاااارف بحكمة وبما تتْاااامن
و ذبك حماا ة اللاااااااااااااااعار في حا   انت هناالك موجباات 

 ودوافع لنحتجاها
و لااااااااارق  2019تغير شااااااااامس اليوم األخير من العام 

وهنالك إنتراضااااتا  لم  2020شاااامس اليوم األو  من العام 
 حسااااااااااااااام أمر نهاا اة  ال منهماا ربماا نتيجاة غيااب الجنرا  
ا الزاهاااد والمتبصااااااااااااااار أو في إنتظااااهر ظهور مرااااج  لهاااذ

الجنرا  وعندها نبدأ  صااااحافيين تدو ن يوميات شااااخصااااية 
م يرتْااااااااااايها اللاااااااااااعر  2020العام  كس وهل هو  ااااااااااايغة حا

المحتج وبرعاااال جنرا  زاهااااد أو رئيس تعنيااااه إرادة العاااار 
وإسااااااتقاللية الوصن وتقد م الكرامة على المنصاااااار حتى إذا 
كا  األعلىا وهذا ما بدأ  خ ه برهم  اااااااااااااالح في التار   

 اسي للعراق المغلوب على أمرياالسياسي والرئ
 2019( 1ك)ديسمبر  27بتاريخ  «الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

   

نة "الصالحْين".. العراقي بعد الجزائري   س 
إعتدنا  صحافيين في الستينات من القر  الذي مْى 
وفي سااااااااااااااانوات الحقااة أ  نباادأ في الربع األخير من العااام 

يرات المجالت والصااااحد التحْااااير لتقليد إقتبسااااناي من  ب
األمير ية واألوروبية وهو إختيار شااااااخصااااااية سااااااياسااااااية أو 
عامة لتكو  "رجل العام" أو "ساااااايدة العام"ا و نا ال نلااااااقى 

كثيرا  في اإلختياري ذلك أ   ااااااااانعي األحداث المهمة قلة 
 واإلضاءة على أحدهم ليست عسيرةا

ولم  حدث أ   ا  اإلختيار حو  ظاهرة تتقاسااااااااااااااامهاا 
ي وبذلك 2019دولة على نحو ما حرل به العام أكثر من 

تصاااااااابح الظاهرة هي اللااااااااخصااااااااية وليس رجال  معي نا ا  ما 
 صبح بعض الجنراالت من ذوي الزهد جزءا  من شخصية 
العاما والظاهرة التي نعنيها هي إنتراضة اللعر بدأت في 
السااااااااااودا  وتالزمت معها إنتراضااااااااااة من النوع نرسااااااااااه في 

ا   عيش إنتراضة  ير مسبوقة و نتهي الجزائري ثم إذا بلبن
 اااااد  هذي اإلنتراضاااااات الثالث مجتمعة في العراق حتى 
إشاااااااااااااعار  خر في إنتظار إنتراضاااااااااااااة  تيةا وتتسااااااااااااام ثالثة 
اإلنتراضاااااااااات بالذات بأنها  انت الثانية التي يراق فيها دم 
محتجين وبأرقام عالية فاقت بكثير ما أر ق من دماء في 

ما اإلنتراضااااااة التي لم يارقس على اإلنتراضااااااة السااااااودانيةا وأ
جوانبهاااا دم وبقيااات خْاااااااااااااااراء إلى نهاااا ااة الم ااااف فااإنهاااا 
اإلنتراضة الجزائر ةا والرْل في ذلك بعد العنا ة اإللهيةي 
هو لحاميها رئيس األر ا  الرر ق قايد  اااالح الذي وضاااع 
إسمه في قائمة الجنراالت العرب األكثر تميزا  وتعقال  وباعد 

جنرا  فؤاد شاااااااااااااااهاب في لبنا  والجنرا  نظر إلى جانر ال
عبد الرحمن سااااوار الذهر في السااااودا ا ولقد أكرم المولى 
ساااااااااااااابحانه وتعالى هؤالء الجنراالت على زاهسد  ل منهم في 
السااااااااااال ة فلم  خ روها بإنقالب وال ورثوها بالرضاااااااااااىي مع 
األخاااذ في اإلعتباااار أ  الظروف  اااانااات مواتياااة أماااام  ااال 

الثكنات إلى هموم الساااااااااارا اتا  منهم لكي  غادر إهتمامات
ولنا في  ل من هؤالء ما يؤ د ما نلاااير إليها جنرا  لبنا  
رأ  في تجديد رئاساااااااة ساااااااعت إليه ما قد  قلل من ر ااااااايد 
معنوي وعسااااااكري إرتبن بلااااااخصااااااهي فغادرها مرتاح النرس 
والْااااااااااميري ثم القى وجه ربه  مساااااااااايحي مسااااااااااتبيم الرأي 

نوعا ثم هاهو حر صااا  أشااد الحرص على لبنا  و اايغة الت
جنرا  السااااودا  يلقى وجه ربه وهو في السااااعود ة  خْااااع 
للعاله وتحدث  مْااااااااة العين األخيرة بعد اإلصمئنا  إلى 
أ  أمثولة زهدي في السااااااااال ة وتساااااااااليم المقاليد إلى حكومة 
مدنية قبل إنقْااااء السااااعة األخيرة من الموعد الذي حددي 

السااااااودا  للتسااااااليمي قد أثمرت حيا ال مجا  بعد ال  في 
لغير الجنراالت الزاهدين  ير الساااعين وال المقبولين  ترر د 

المدنية وعلى  -و بقاء إلى األبدي وأ  اللااااراكة العسااااكر ة 
نحو ما إنتهت إليه اإلنتراضااة هي الصاايغة الوقائية البديلة 
التي تنجي الساااااودا  من ممارساااااات جنراالت الحاكم بأمر 

لبنااا   اانات  ر مااة فاإ   البالد والعبااادا و مااا نهااا اة جنرا 
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نها ة جنرا  السودا   انت إلى جانر الحديا عن شمائل 
هذا الجنرا  أ  الملك ساااااالما  بن عبد العز ز وقد بلغه أ  
ه بنقل  ساااااااوار الذهر أو اااااااى بدفنه في المدينة المنورة وج 
الجثما  في صائرة خا ةاا هذا عدا التعبير عن الملاعر 

 ال يِ بة وصلر الرحمة لها
تي الرحيل المراجىء لرئيس األر ا  الجزائري أحمد و أ

قائد  اااااااالح الذي اإلسااااااام على المسااااااامى قائدا  و اااااااالحا ي 
فْااااااااااال  عن أنه إرتْااااااااااى أ   كو  حامدا  شاااااااااااكرا  فينجي 
و التمديد لرئاساااته الذي  رس الرئيس عبدالعز ز بوترليقة من شاااِ
نصابه له تز ينا  وإساتغالال  في الوقت نرساه للحالة الصاحية 

يئو  من شااااااااااااااارائهاي األقربو  والمنترعو ا ولقد أثمرت الم
المعادلة التي رساااااااااامها الجنرا  الجزائري القائد والصااااااااااالحا 
ترَو الحراو اللاعبي  ساجل جوالت من اإلحتجاه في أبعد 
مدة ومن دو  أ  تتأثر حياة النا  وال يتم ق سع ال رقاتا 
وعلى ماااد  أساااااااااااااااااابيع ألقى من الكلماااات التي تجمع بين 

والتمسااااك باأل ااااو  وإحترام الدسااااتور ما لم  رعله  النصااااح
جنرا  عربي من قبسلا وإعتبر الدم اإلحتجاجي خ ا  أحمر 
وبااذلااك لم  اصاااااااااااااااار أي إحتجاااجي جزائري بااأذ ي  مااا أ  
جوالت اإلحتجاااجااات إنتهاات بيْاااااااااااااااااء متميزة بااذلااك عن 
الملسي التي شهدها الحراو السوداني الذي أثمر بعد سنة 

عساااااااااكر ة  –ت أو  شاااااااااراكة مدنية من الصاااااااااوالت والجوال
تؤساااااااااااااااس لهذا النمن من التغيير حيا الحاجة في بعض 
أق ار األمة ودو  العالم الثالا عموما  لمثل هذا التلااااارو 
الذي  غني عن الصاااااااراعات واإلنقالبات والتوترات عموما ا 
ولقد أكرم هللا خير تكر م الجنرا  الجزائريي حيا أنه توفي 

وتلك أرحم الميتات لَمن  ساااااااااااااأم  إثر ساااااااااااااكتة قلبية مراجئة
تكاااليس الحياااة في ثمااانينيتااها وجااء الرحياال بعاادماا تحققاات 
المعادلة التي رسااااامها بكل بنودهاا إنقاذ منصااااار الرئاساااااة 
بإنتخاب وفسق ما ينص عليه الدسااااتورا قْاااااء ال ضااااغوط 
علياااه وأحكاااام بحق مقااااماااات يتم على الرور تنرياااذهااااا رد 

تكر س أمثولااااة برسااااااااااااااام جمااااائاااال بوترليقااااة عليااااه بمثلهاااااا 
المؤسااااااااسااااااااات العسااااااااكر ة العربية وهي أ  دور الجيش هو 
حراساااااااااااااة الوصن وعند حدوث تناقْاااااااااااااات بين أهل الحكم 
والنا  يتم التصاااااااااارف بحكمة وبما تتْاااااااااامنه الدساااااااااااتيري 
و اذلاك حماا اة اللاااااااااااااااعار في حاا   اانات هناالاك موجباات 

 ودوافع لنحتجاها
و لااااااااارق  2019تغير شااااااااامس اليوم األخير من العام 

وهنالك إنتراضااااتا  لم  2020شاااامس اليوم األو  من العام 
م أمر نهاا اة  ال منهماا ربماا نتيجاة غيااب الجنرا    احساااااااااااااااس

الزاهد والمتبصر أو في إنتظار ظهور مراج  لهذا الجنرا  
أو رئيس جمهور ة  حترم نرساااااااااااااااه وشاااااااااااااااعبهي وعندها نبدأ 

وهل هو  2020كصحافيين تدو ن يوميات شخصية العام 
كسم  يرتْيها اللعر المحتج وبرعل جنرا  زاهد أو  يغة حا

رئيس تعنيه إرادة اللااعر وإسااتقاللية الوصن وتقد م الكرامة 
على المنصاااااااار حتى إذا  ا  المنصاااااااار األعلىا وهذا ما 
بدأ  خ ه برهم  اااااااالح في التار   الساااااااياساااااااي والرئاساااااااي 
للعراق المغلوب على أمريااا ثم جاااءت األمثولااة البرهميااة 

إلرادة اللاااااااااااااااعبية تتقدم عندي على األهواء تؤ د أ   لمة ا
 الميليلياو ة الملتحرة بالمذهبيةا 

رحمااة هللا على " ااااااااااااااااالح الجزائر" أحمااد قااياد الجنرا  
الذي أد  قسااااااااااااا ه للعلى ولللاااااااااااااعر الجزائريي وأعا  هللا 
 " الح العراق" برهم الرئيس على تثمير خ وته اللجاعةا

 2019( األول كانونديسمبر) 30 -« الشرق األوسط»صحيفة 
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