
 بعد تنكر الرئيس األمريكي لمطالب رئيس أكبر دولة عربية

  

الوقائع على األرض أصدد  مدك كدح تلليدحن وعنددما تبدوا دبابدال اإلدت ح بدرط   الندار علدى ال  لديك و دا 

يلصدوك قملها، دوك أك يكوك  ندا  أ  اتدتبا  بدابال وإ أيدة منابدبة تبدتدعي كلد ، نكدوك قدد د لندا  دي 

 طط آريئيح تاروك الهادف إلى وضع ال لبطينييك بيك  ياريك إ ثالث لهما : المول أو مرللة متبدمة مك م

الرليحن وعلى الددوح العربيدة أك تبدتعد للنتدائت التدي بدتترتب علدى  دكة المرللدة المتبدمدة، وبينهدا ابدتبباح 

  مئال اآلإف مك ال لبطينييك المهجريك مك وطنها ببوة الرصاص والمطروديك  ارج اللدودن

ومك بيك )الوقائع على األرض( المتزامنة صلا يا مع إط   الرصاص على لاصد  البمح وقاط ي الزيتوك  

باألمس البريب، ك ا مجلس رئابة اليهود  ي ألمانيا علنا وعلى رؤوس األتهاد عك لح البضية ال لبطينية 

مك ديار ا عنوة، وإرغاا اللكومال  بوابطة توزيع ال لبطينييك على البلداك العربية المجاورةن أ  إ راجها

العربية على ابتيعابها لديهان ومك )الوقائع على األرض( تل زيونيا ما قاله لو دوبس مبدا برنامت  ط المداح 

 ي قناة )بين إكن إك(، بلهجة )بدنا نلكدي   المكتدوف، إبد مي مدا بددنا نتدوف(، لديك بدادر دوك منابدبة 

جب أك نتكلا بصدرالة، بننندا لديك نبدوح : اللدرب ضدد افر داب  دنلك نعندي با تتاح إلدى ثرثراته بالبوح : ي

 ضد افب مييك !!

ومك )الوقائع على األرض( دبلومابيا ما رد به الرئيس األمريكي بوش على الرئيس مبدار  الدك  طلدب مدك  

الملتلدة عداا  الوإيال المتلدة أك تبرك مباعيها الدبلومابية بجدوح زمندي إنبدلاب إبدرائيح مدك األراضدي

 وفع نها قياا الدولة ال لبطينيةن 7691

وقد إ تكوك  نا  ع قة بالضرورة بيك كلب البولدوغ المدعو )لو دوبس( وبيك البيل األبيض، ولكدك  ندا   

ع قة منطبية واضلة بيك قياا كل  المكيع األتهر  ي قناة بين إكن إك بتعريف اللدرب علدى افر داب بننهدا 

مييك، وبيك تصريح الرئيس األمريكي بعد يوا والد قائ  أثنا  زيارة رئيس أكبر دولة عربية لرب ضد افب 

للعاصمة األمريكية إك الوإيال المتلدة بتبتمر  ي بكح مباعيها البلمية ولكنهدا ليبدل بصددد تبدديا جددوح 

 داز اللدرب والعددا   دي زمني مك أ  نو  للح أزمة الصرا  العربي ـ افبرائيلين  ك ا )لو دوبس( يبدكف ق

وجه المنطبة التي تديك بديانة افب ا، إك ي صح دوك مواربة عما كاك مبتترا  ي النوايدا لددى ابدت داا تلد  

الكلمة كال المعنى العاا، و و انلصار المعنى والبصد  ي تريلة البتر الكيك بما ا تلديدا، مع تر  البداب 

و  ب دة ضمك دائرتها الوابدعة، بمدك  دي كلد  أ  ضديف كبيدر م تولا فد اح كح مك ير ض التنازح عك لب

يبد  التزاما صارما ببضية المنطبة العربية وافب مية ! وك ا بوش مصلوبا باللم ل اللربية افبرائيلية 

التددي إ تتوقددف  ددي الضدد ة العربيددة، يعنددي أك الوإيددال المتلدددة تبددكف بب دداز العدددا  ن بدده  ددي وجدده العددربن 

ب دورا  عليا  دي ملاربدة المنطبدة، دونمدا بدبب م هدوا، إإ التليدز األعمدى ضدد أ لهدا واإنليداز وبتظح تلع

 األعمى إلى إبرائيحن

ولصر معنى افر اب  ي طائ ة افب مييك يببي الباب م تولا على مصراعيه إبدتمرار اللدرب الضدروس  

افبرائيلييك وتبرئتها مك تهمة افر اب، و ا البائمة ضد ال لبطينييك، ويعني  ي المبابح تنـزيه افر ابييك 

الممتطوك ظهور الدبابال األمريكية، المطلبوك جيئة وك ابا نيراك الرتاتال الثبيلة والمددا ع الضد مة علدى 

اللياة ال لبطينيةن بح إك كل  يبتبعد قتلة رابيك مك دائرة افر اب البيابي الواضدح لمجدرد أنهدا إ يددينوك 

  بديانة افب ان

اللبيبة أنه لا يببال  ي أ  وقل مك األوقدال أك واجهدل الوإيدال المتلددة العدرب بهدكا البددر ال دالش مدك  

ة افبدرائيلية اليوميدة التدي تبدت دا جميدع اف انة والضرب على الب ان ولا تتعرض المنطبة لمثح  دكة العربدد

األبللة البرية والجوية والبلرية دوك أك تلبب أدنى لباب أللدن و ي كل  ما  يه مك مباصد   ية، أدنا ا 

الرغبة  ي إبباط  يبة األنظمة العربيدة جميعدا، لتدى المواليدة ألمريكدا، وبالتدالي التمداح إد داح المنطبدة  دي 

يع المبتويال، تمهيدا فعادة تببيمها إلدى دويد ل أصدعر لجمدا مدك اللاليدة التدي لالة مك ال وضى على جم

  ل تها ات اقية بايكس ـ بيكون 

 ح وعينا اآلك ما تراة عيوننا  ي عهد جورج بوش، أا أننا ما زلنا بيك مصد  ومككب؟ أا أننا ـ ولو وعيندا  



 ير الله ما ببوا لا يعيروا ما بنن بها؟ـ  ليبل لنا البدرة على بلورة موقف إقليمي م تلف؟ و ح يع

 الوزارة والن س األمارة  

لتى للظة كتابة  كة البطور ود عها للمطبعة لا يكك التتكيح الوزار  الجديدد قدد صددر عدك الدرئيس يابدر  

عر الن ولكك التصريلال التي صددرل تلملندا علدى الدتل ظ بتددة، وعلدى د  نداقوس ال طدر،  و دا مدك أك 

لعاص ة كلها عك زوبعة  دي  نجداك وأك يبتصدر المطلدب الجدد  ال طيدر علدى وضدع وزيدر  دي تتم ض  كة ا

 ملح وزير وعك تعويض لامح اللبب البابال بلبب آ ر،  ي منتنة تباا  صيصا لهكا العرضن 

أما األمر األ طر  هو ال اص باإنت ابال البادمةن ونلك نعلال عليهدا ـ إكا تدو رل الظدروف لعبدد ا ـ أ ميدة  

برىن والببب ببيط : ليبل لدينا وبيلة أ رى، وإ نببح وبيلة أ رى، لتبويا اإعوجاج وإصد ح ال بدادن ك

 ليبل لدينا قوال مبدللة لتدنتي بلكومدة علدى ظهدور الددبابال ثدا يجدر  تزويدد ا بطد   الديمبراطيدةن ولدو 

 دي بلددنا، و دي البديلدة عدك  وجدل تل  البوال لما رضدينا لهدا  دكا الددورن ولدك نببدح أك تلعدب أجهدزة األمدك

 البوال المبللة، دورا مماث  ألدوار البوال المبللة  ي العالا الثالثن 

وعلى الرغا مك إدراكندا أك الديمبراطيدة واإنت ابدال مليئدة بعيدوب وبدلبيال عديددة  درك أ لدش ال بداد  دو  

بال البادمة  ي وبيلتنا نلو إص ح الك  يعتش  ي ظح الديكتاتورية ونظاا اللزب الوالدن ولهكا  رك اإنت ا

 أمورنان 

ونلك نرى أك الوزارة التي ظهرل بعض م ملها  دي الصدلف قدد أببدل علدى معظدا الدوزرا  البداببيك  دي  

مراكز ان و كا ليس موضع اعتراضنان وقد ببال لي أك قلدل مدك  دو  منبدر المجلدس التتدريعي إك ابدتبداح 

ك ) ك  الطينة مدك تلد  العجيندة( كمدا يبدوح المثدحن وافصد ح الدك  وزير ملح وزير إ يلمح معزى كبيرا أل

نلك بلاجة إليه  و الك  ي ك  الوزارال البائمة ويعيد تركيب إداراتهدا علدى نلدو يضدمك الك دا ة وافنصداف 

والموضوعية وافنتاجية ويتعامح مع البدوى البتدرية علدى أبداس م تلدف عدك بيابدة الترضديال والن لدال 

يةن وعندما تكوك  نا  عدالدة وموضدوعية  دي التعييدر  درك الجميدع بدوف يرضدوك، ألك للعدالدة والمنح البن

 بلطانها، أما الملاباة  ت ل ح األبس الن بية ل بتبرار اإجتماعي ولإلنتاج معان

ولكددك افببددا  علددى الددوزرا  البدداببيك  ددي مناصددبها، مددع الترامنددا لهددا جميعددا، ي تددرض أنهددا لددك ي وضددوا  

بال البادمةن وإإ  رك الن س األمارة قد تلمدح صدالب المنصدب علدى ابدتع ح منصدبه مدك أجدح إنجداح اإنت ا

 مباصدة اإنت ابية و و ما يتكح مطعنا  ي نزا ة اإنت ابالن 

أظك أنه بصدور عدد اإثنيك مك جريدة اللياة الجديدة لام   كا المباح بيكوك قد ببال البيف العكحن و ندا  

أك نر ددع الصددول عاليددا لتلبيددال تددرط آ ددر إ غنددى عندده علددى األقددح، و ددو ا تيددار اللجنددة العليددا  إ يبددعنا إإ

المتر ة على اإنت ابال مك ملايدديك معدرو يك بالنزا دة، مببدوليك مدك قبدح جميدع ال صدائح واأللدزاب، وأك 

 ية تبهةن يتو ر لهكة اإنت ابال إتراف دولي مك دوح ملايدة، لكي إ تمس العملية اإنت ابية أ

 



 


