
 ماذا قال التاريخ للسيد جورج بوش وهو يناديه!؟

 

دعينااا  ااة إاا ا تلاا  اجتمااال تلاااورش للمجلااا التلاارياة  ااة ايساابول الما ااة  ولاا  يااتم   نااوا   

وخااانيونا ونااوا  ر اال ماا  الوغااول تلاا  إاا اال ي  قااوار ا. اات ل ساادر الدرياا   وماا  الم تاار  ع ااد 

سع ما  ييلاول  و علمار يثنااا  تابا  هاذا الم اال ت  يرباا  علار المجلا  ة م ره برا  الله اليو  ا.ثني  التا

نائبا م  قدال إ ا ـ بينه   ات  هذه السدور ـ ممنوعو  م  الس ر تل  را  الله بأمر سلد  ا. ت ل  وعادا 

ع  ذلك    ي د يال     عدد نوا  ال    الذي  سيتم نو  م  الوغول تل  م ر ا.جتمال برا  اللاه  ويخدار 

ال ي  الواقع المستجد عل  اير  والذش يتلخص  ة ت ثيف جيش ا. ت ل ويجه ته تن ياذ  ماماار الاد  بالب

 ة المد  وال رى وال وا ة ال لسديني ال وقدع درق المواغ رال وتدمير ماظ  م رار السلد ال جال ال    

 راديا  يمارا مجا يااال ع  مجلا نيابة وع  اجتماعار وع  و اراال وعموما ع   ياا سياسي  دبياي  وديم

ويباا  لااارو  ت. ي  ي يااده مسااخرا ماا  عنااده  ااي  يعلاا  عاا  تلااااا جميااع ا.ت اقااار الما ااودا بااي  تساارائيل 

وال لسدينيي   ومانا  ذلاك ي  جمياع ترتيباار التساوي  التاة نجمار عا  تلاك ا.ت اقاار باتار .إيا   اة نظار 

و اع ال لسادينة ود ااه تلا  ال و ا  الاارما   رئايا   وما  ا. ات ل   هاو بغادد ا.ساتمرار  اة تااوي  ال

ولديه  تما ملروعه الذش يهدف تل  التر يل مرورا بالمذابل الغايرا وال بيرا وبمغادرار ايرا ة وبناا 

المستامرار الجديدا  ة ال    وتوسيع المستامرار ال ائم   ة ال دال  وهو يارف جيدا ي  ال لسدينيي  ل  

ي اا  وم  الممتع له ي  يجال تغ يته  الجسدي  د ساا يومياا علا  ماذبل ال مهارار يأتوه را اي  الراي  الب

اإلسرائيلي   ويمتاه يي ا ي  يجال م  تجريف نخيل و يتو  عمره سباو  سن  خرابا بادياا  اول مساتامرا 

   ار درو  التة . تستديع الايش دو  ي  ت يل ما  ولها خرابا  

عنا مع ال  ائ  التة غاارر وا ا   تلا  هاذه الدرجا   وقلناا ت  الغايا  ل د  تبنا مدالبي  بت ييف يو ا 

الغ ي   لهذا الت ييف هة تل يل لجا  دوارئ عل  جميع المساتويارال ت او  وعااا ل اوى الو ادا اللاابي  

ويداا للغمود و مان  لاد  ليول ال و   وا.ن  ر ايمناة علا  الغاايد الاداخلة ال لسادينة  يماا ت اديار 

  مع الادو    إن  ع  الريش اإلجماعة المادروا بغاددها و  اا لت ادير الموقاف دو  م ايادار و. المواجه

مناقغار   آخر تغري ار لارو  يو  البار   تت دث عا  قار  سا ود السالد  الودنيا  ال لساديني   وهاذا 

الجديادا التاة يرياد  يمهد ـ  س  قوله ـ لو.دا ات اقاار جديادا  ولسانا ب اجا  للخياال  اة ناارف ي  ا.ت اقاار

لارو  لر اا عل  الداول  للتوقيع عليها هة تلك التاة ت ار  ال لسادينيي  ما  ييا  سايادا يو رائ ا  سايادا 

عل  ودنه ال وتجال منه  مجرد س ا  م يمي   أنه  دارف مساتأجر  اة ع اد تيجاار ماع المالاك لاارو   بال 

 تا  ا.ت اقاار التاة يرماة تليهاا مر لياا هاة ربما  ا  لارو  يسات ثر علا  ال لسادينيي  غا   المساتأجر   

 ات اقار مؤقت  م  وجه  نظره ومودئ قد  لل   ا ال ادم  المنتظرا  

وبينما يجه  لارو  لجو.ر جديدا  ة مخدده ال ربةال يلار بأنه ي ف عل  ير ي  غلب  داخل مرا ا   

المخددار الغهيوني  التوساي  ال ديم  ال رار  ة الو.يار المت دا  بل يلار ي  الم ة قدما  ة تن يذ يعت  

يتناإ  ويتساوق تماما مع ملروعار اإلدارا ايمري ي  برئاسا  جاورج باوشال ب ياث يغابل ما  الاجا  عاد  

 اهتبال ال رغ  السان    

  د يس ر جورج بوش مرا يخرى ع  دبياا  ال ملا  التاة يجه هاا  اد المند ا  وو. ن اول  اد الااراق  

ول    انر عنادما دعاا نغاا و ر اا تلا   ملا  غاليبي   ثا  جارى التخ ياف ما  وقاع تلاك و ده(  يما المرا اي

الاباراال ع  دري  مبادرا با  الناد ي  ايمري يي  تل  تعدائها ت سيرا ي ول تنها غاارر تاناة ماع الا م  

التااريخة  ة المغدلل ايمري ة: النلاد ال ثيث وال ماسة  يش ي  الم سري  يخرجوها م  سياقها الادينة و

وو اوها  ة مان  اغد  ة يستخد  لتوغيف يسلو  باال  الجاد وال ر يا   اة يداا عمال مااال علا  إارار 

الجدي  وال ر ي  يو  التنادش  ة يوروبا للهجو  عل  اللرق إداا خدا  البابا تيربا  السابع  وها هو باوش 

ا يوروباا للملاار    اة ال ملا  ب ولاه: ن سه ياود ثاني   يغر عل  ربد ال لم  بساياقها الادينةال م ر اا قااد

 التاريخ يدعونا و!(  

و ة اليو  التالة وجد آريئيل لارو  ال رغ  مثالي  ليس ر ع  الج ا المباح م  سياسته  يال  ت  جميع  

ملاااال بداا بات اقار يوسالو وانتهااا بات ااق إا ا بيار  ا.ت اقار ال ديم  والجديدا بي  تسرائيل وال لسدينيي 



 ل   يو.  

م  هنا  إ  مؤسسار التمثيل اللرعة ال لسدينة وهة رئيا السلد  الودني  و المجلا التلرياة تجد  

ن سها بمواجه  هجو  متدور يهدف تل  بلورا نتيج  سياسي  مر لي  ماين  ذار م امو  ا ت لاة هاو يلاد 

ناار عليااه ات اقياا  يوساالو وتواباهااا وي ثاار ن يااا ل  اارا ا.ساات  ل ال لساادينة  وقااد ثااابر يمثااال تخ اااعا ممااا  ا

بيريا وب  تلياي ر عل  التادي  والتمويه عل  م اغد الخد  اللاروني   ما ثاابر المباوثاو  الدبلوماسايو  

الملترك عا  دريا  ايمري يو  عل  دوره  المألوف  ة  س  الوقر لغالل المخدد ايمري ة ـ الغهيونة 

تجراا ا.تغال مع با  اللخغيار والرمو  لإلي اا بأ  التسوي   ة الدري  وي  ايمل ما ود بالم او ار 

وتبادل وجهار النظر  وقاد . ناادو الغاوا  تذا غان نا تغاريل  اول  بااول ايخيار  اول ا.عتاراف باالرئيا 

  الداساا  الباااردا باااد الداساا  الساااخن ال عر ااار رئيسااا لاارعيا لل لساادينيي   اام  دورهاا  الماهااود  ااة غاا

 وه ذا دواليكال  ت  .يمور الذئ  و. ت ن  الان   

إير ينه تذا مرر بادرا بوش التاة ت ادث  يهاا عا  اساترجال التااريخال وم ار تغاري ار لاارو  التاة  

  ال ا   ت دث  يها عا  تلاااا ا.ت اقاار الما اودا وعا  سا ود السالد  الودنيا ال دو  ي  ن ها  بال ابد مانا

ودو  ي  نادرك مااا ي ملاه ماا  ناذر داهماا   وريا ال وتذا عج نااا باايخص عاا  ت دياد ال ي ياا  الواجبا  لتأقلمنااا 

وت ي نا وم اوجتنا بي  ايدر السلدوي  ال ائم  وبي  يدر الدوارئ التة ن تر ها والتة م  لاأنها ا. اد ل 

و  بالمهما  م ادرا دو  ي  ياؤت  اإلم انياار بالمها  الواجب ال  إننا ن يع الوقار سادى  وسانجد اللاارل ي ا

 ال  م   

وتذا  ا  م  البديهة  اة الماتااد ييا  سالد  يو يش تداار قاائ  ي  يجاد غااوب   اة التاأقل  ماع الظاروف  

الدارئاا ال . ساايما تذا  ااا  يخلاا  المنا ساا  و. يسااتديع ي  يثاا  باااةخري ال  ااإ  ال الاا  ال لسااديني  يجاا  ي  

 ا الجميع مستهد و   وليا جميع ال لسدينيي  و س ال ول   جميع الار  والمسلمي   ت و  استثناا   هن

ت   وندولي ا رايا تخاد  ايوروبيي  مؤخراال ع   خدا  رئيسها ع  التاريخ وندائهال  ت اول ت  علا   

ايوروبيااي  ي  ي همااوا ي  لنااد  وباااريا قااد تتااار  لمثاال مااا تار اار لااه نيويااورك ووالااند   ول اا  هااذه 

تخرغار التة ت غد منها  لاد ال اوى وال ل ااا للهجاو  علا  الااراق م ا  هاراا   االخدر ال  ي اة هاو ال

الخدار الاذش تمثلاه الو.يااار المت ادا  اة هااذا الداور ما  يدااوار التااريخ  اد عواغاا  اللارق  لهاا  وال اارق 

هج  امبرادوري  هائل  وا ل بي  ي  ي و  ب  .د  وتنظي  ال اعدا باملي  م ردا  ة إ ل  م  ال ما ال وي  ت

 الو.يار المت دا لت رق ايخ ر والنالف  ة بلد  امل  الاراقال لا  ت ا  لاه يدنا  ع قا  بهجما  ييلاول  اة 

 يمري اال وليا لديه عل   د قول السيد ريتر رئيا  ري  المراقبي  الساب  يي  يسل   دمار لامل  

هذه ا.عتبارار لدى انا اد جلستنا الياو   وهاة  . ينباة لنا ن   يع اا المجلا التلرياة ي  نا ل ع  

 الجلس  التة ستناقش مسأل  الث   الو اري  

ل د ابتلينا بم  يت نو     اإلمساك بالسلد  بواسد  ا.ستاان  بال اسدي  والمرت ق   أنما الاود  مااخور  

وخلو الو اا  مماا يم ا  وم ر عغاب ال وما  ال هؤ.ا سادري   ة يساليبه  عل  الرإ  م  ت  ا التجرب  

 ت ديمه عل  مذبل التنا .ر  

ونارف ي   ثيرا م  البنيا  ال اسد والتالف ي تاج تل  هد  وتنظيفال ول ننا ون   نتول  مهما  اإلغا ح  

يج  ي  ن و  واث ي  م  قدرتنا عل  بناا بديل ي  لال واث ي  م  ي  ترادتنا هاة التاة ساتامل وتن اذ وت اع 

 ع التدبي   ي  م  يعظ  المغائ  ي  ن تلف بادما قدمنا م   ا ايا وتاا  ولا اا ملروعها الودنة مو

ويعمار  ائا  يننا ل  ن ال إير ي  مهدنا الدري  لسارق  ة يأتة  ة م ا  خائ ال يو يخلينا الم ا  م  تا اه 

 لغالل خائ  

  

 ل دار

ور م    لند !! وياا للاجا   ليا  ل لةا يسود  ما يخيل للمرا ي يانا  ة هذه اييا   هناك لاال ن 
قال الراوش ت  ال ناا الرابا ال وهة قناا يخبار مهم  قائم  تل  جانا  الباة باة ساة  اة التل  ياو  البريداانة 



 نظمر وم  م  غوري ( مؤل   م  ممثل ادعاا وممثل د ال وم ل ي  لار  ق ي  



 


