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شقوق مرشحة لالتساع ولتغيير صورة المسرح الدولي
ناهض منير الريس
النائب عن مدينة غزة
فتحنا العيون على اتساعها في األسبوع الماضي لمراقبة المعرةة السياسةي ةير كاروبةا ا رو اإيةا السةراجين اةر ناإةي ا ةير ية

دال العالم ار نا إةي خرةر و ااةر وسةتهير تلةع المعرةة اااية الةو يط التةي ك لةي رالهةا ااوةر الةبفاع األاروبةي ة
داإالب رااسفيلب على فرإسا اكلماإيا ةلم ( ال بوم ) التي تعني كوضا اإلإجليزو ( الشاجخ ) كا

( الهلوك ) إباو هما اتح يرا لهما ات ليا ار شةنإهما فةي اةير كإعةم علةى عةد دال البتلة ارشةتراةي السةا
رتفيةةا السةةتوإيا ل ةةي فضةةفا

اللسةان

المنحلة ا ةن

فسةةمااا كارا ةةا الجبوةةبه ن كل اةةر وسةةتهير تلةةع المعرة ة التةةي كعلةةر فيهةةا ااوةةر رارني ة لس ةراجين

العنصةةرا الموةةرار نيةةااير إتنيةةااو الحةةرب علةةى كارا ةةا ااةةر فيهةةا اةةر كعةةبات السةةااي اسةةي اوس ة اررتيةةا ي لذ اةةبدام دان كن
وسةةميهم حةةرب ر اةةواده فيهةةا تشةةنها لسةراجين ااةةر اعهةةا اةةر ال ةةوع التةةي تعمةةن إلقااة العةةالم الحةةر ن ااة ا علةةى ةةةن اةةال لةةيط
نبوبا على إتنيااو ال ا سبي كن ان تهبوبا للى الةرجيط األاروبةي السةا ي يةن ةلينتةون سةبي قولة ذاال اةره ةااةا لةم وعجةي

لسراجين فصرح إت نيااو قاجا  :سوف إشعن ل الحراجي في البيت األ يد ااتضح فيما عب كن تلع الحراجي لةم تبةر لر اروةي

اوإيبا في سرااون الرجيط الشهواإي وو
على أننا ربماا نناا نقلان مان شامن الماسانر ا مريناي حاين نقاون ناى مقتصار علاى برييانياا و سارائين
باإلضافة لى الواليات المتحدة  .فهناك يياليا و سبانيا المؤيدتان لذلك الماسانر والمصاياتان ورا  ، ،ولنان
رامسايلد ناسى يالم أن ما قالى ليس غير حك لحزازة صدر ، ،وأن فرنسا وألمانيا ليستا مرنز ثقن قوة القارة
ا وروبية وحسب ولننهما زعامة القارة تاريخيا وحاضرا  ،ولدى فرنساا أسالحة نووياة وتننولوجياا حديثاة .
ولدى ألمانيا قدرات صناعية حربية وغير حربية و ن لم تقاتن ا سالحة النووياة حتاى ا ن  .أماا دون أوروباا
الشرقية فموقاها من تمييد السياسة ا مرينية ـ اإلسرائيلية ـ البرييانية ضاد الااراق موقاا رااهرر مشاروي
بتلقي مسااعدات مادياة موعاودة ماا زالات تممان أن تساتلمها عادا ونقادا قبان أن تياور الموقاا الرااهرر لاى
موقا داعم في جبهة الخلاي  .وماا زالات أمريناا عااجزة عان االساتجابة لهاذا الصاا اليويان مان الشاحاذين
يالبي الدبس من جوا النمس  .ويمنن أن يقان الشي ناسى عن موقا نن من يياليا و سبانيا مع اختالا
بسيي في الدرجة والتااصين .
تحت دهان تجميلي
ومااع أن المنافسااة واخااتالا المصااالا أوجاادا الشاات بااين الواليااات المتحاادة وأوروبااا منااذ باادأ الاازعيم
الارنسي االستراتيجي النبير شارن ديجون تمسيس السوق ا وروبية المشترنة  ،رافاا شاار أوروبا موحدة ،
بالتن سيت مع المستشار ا لماني أديناور  ،فإن ذلاك الشات ناان فاي البداياة مخاياا تحات دهاان تجميلاي ساميك
نوعااا  ،حرصاات أمرينااا علااى تنثياااى سااايا ورا الرهااور بمرهاار أمرينااي ـ أوروبااي متاارا ضااد االتحاااد
الساوفييتي ونتلتااى  ،وسااايرتها أوروباا الغربيااة فااي ذلااك الحار نساابيا  ،ووجااد ذلاك الحاار المشااترك ماان
الجانبين أنبر تجسيد عملي لى في حلا شمان ا يلنياي النااتو  . .وجادير بالمالحراة أنناا وصاانا بالنسابي
الحر من جانب أوروبا ن ديجون نان واعيا منذ البداية أن خير الواليات المتحدة على مصاالا أوروباا ال
يقن عن خير االتحاد السوفييتي  ،بن ربما نان أنبر !
نحن نشهد مصداق تلك النبو ة اليوم  .وندخن في مرحلة جديدة من مراحن التاريخ السياساي الااالمي
 .و ذا ننا نبصر جيدا ونلتقي اإلشارات جيدا فالينا أن ناهم يبياة ما يجرر ومغزا ،البايد  .ها هو الشت باين
حلاا ا مس القريب قد اتسع حتى بادا واضاحا للاياان  .وماا زان الناايقون باسام وزارة الخارجياة ا مرينياة

يحاولون عبثا أن يهونوا من شمنى  .غير أن انضمام نان مان الصاين وروسايا للموقاا الارنساي ـ ا لمااني ـ
البلجيني  ،ضاعا حجمى أضاافا ورسم خريية جديدة لمسرح السياسة الدولية والقوى الدولية .
فألون مارة فاي التااريخ ينشام ناوع مان ال توافات الاذر يابار عان ناساى فاي موقاا ملماوس  ،صاريا  ،غيار
تهادني  ،بين أهم دولتاين فاي قاارة اسايا وهماا الصاين وروسايا وأهام دولتاين فاي قاارة أوروباا وهماا ألمانياا
وفرنسا  .و لى جانب الصين وروسيا هناك نوريا الشمالية  ،و لى جاناب فرنساا وألمانياا هنااك بلجيناا  .ونان
من القيبين ا سيور وا وروبي قادر علاى التامثير واساتمالة الادياد مان الادون ا خارى فاي منيقتاى  .أر أن
هناك توافقا في غاية ا همية ـ ال يرقى لى درجة الحلا ولننى يشنن مع ذلك مشروع تنتن سياسي مستقبلي
قد يجد من مصلحتى أن يدوم ـ باين هاذ ،المراناز الزعامياة فاي القاارتين النبيارتين  ،هدفاى التصادر للناـزعة
ا مرينية الجنونية التي أبدت في عصر بوش عنجهية واستهتارا لم يسبت لهما مثين بجميع القوى والمصالا
ا خرى في الاالم  ،فمخرجت ا وروبيين عن يورهم فلم ياودوا قاادرين علاى لجام غضابتهم نماا فالاوا دائماا
من قبن .
سياي على رهر أمرينا
فالحماقة ا مرينية النبرى التي يمثن الارئيس جاورب باوش عنوانهاا وعناوانهاا الزاعات ويمثان الاوزير
دونالد رامسايلد نايقها المقرا يسوقها سويان  :أولهما  .سوي الشراهة واليمع الباال فاي نااي الااراق
ثاني أنبر احتيايي فاي الااالم  ،وأفضان نااي نوعياا نرارا لقلاة نسابة النبريات فياى .علماا بامن خلاياة الارئيس
ا مريني ناسى وخلاية نائبى ديك تشايني ووزيار دفاعاى دونالاد رامساايلد متصالة بتجاارة الاناي  ،وثانيهماا .
بالتالي سوي اللوبي الصهيوني ا مريني المتحامن على الاراق بسبب وزن الاراق الاربي وثقلى في مواجهة
سرائين علما بمن الرئيس ا مريني ورجالى النبار ينتمون عقيديا لليائااة ا مرينياة ا نثار تاذيال للصاهيونية
الروحية والسياسية ..
هذ ،الحماقة القصوى اضيرت القوى الدولية ا وروبية لى هجر الموقا الذر لم تاارقى منذ القاديم
وهو الموقا المحافر على الحلا المستمر تقليديا منذ الحرب الاالمية الثانية والمتهيب من التصدر لشهوة
االستئثار واالستحواذ ا مرينية التي يالما اشتنى الارنسيون وا لمان بالخاا منها والتي نانت السار الخااي
ورا تقاربهم الحميم  ،لى موقا سياسي اخر يصادم السياسة الخارجية ا مرينية علنا  ،بن ويدعو ا خرين
لااى تشاانين النتلااة التااي نتحاادا عنهااا  ،مااا يانااي ياامس الزعامااة ا وروبيااة ماان التااااهم مااع اإلدارة ا مرينيااة
بالوسائن المنتومة وياني الدخون في حالة صراع سياسي ساخن منشوا ماها .
ضربوا أو لم يضربوا !
ويرجع ذلك لى ا سباب التالية حسب ترتيب أهميتها : .
أوال ـ ن حشد مائة وخمسين ألا عسنرر أمريني في الخلاي  ،ضاافة لاى القاوات البرييانياة  ،ونقان
ثلا مرتبات القيادة الميدانية ا مرينية بمسارها لاى المنيقاة  ،ناهياك عان اإلشاارات ذات الداللاة المنملاة ،
مثاان اسااتئجار باااض المسااؤولين ا ماارينيين عقااارات فااي مدينااة النوياات لماادة عشاار ساانوات !  .يانااي أن
ا ماارينيين مصااممون علااى البقااا فااي المنيقااة سااوا ضااربوا الاااراق أو لاام يضااربو . ،وفااي رأيااي أنهاام
سيضربونى ال محالة بنياية ما  ،وأن السبب الوحيد في تمجين ذلك الامان اإلجراماي حتاى ا ن هاو أن القياادة
ا مرينية لم تستنمن بقية استاداداتها ولم تنقن جميع قواتها النبيرة التي يمننها عن يريت النثرة أن تضامن
الااوز وتقلاان الخساائر  .ومهمااا يناان فاإن تموضااع القاوات ا مرينيااة فااي الخلاي  ،ال ساايما مادة يويلااة  ،هااو
استحداا لوضع سياسي ـ عسنرر ـ استراتيجي جديد على ساحة الااالم لام يستشار فياى أحاد  ،وهاو خاارب
تماما عن الوضع القديم والتحالاات القديمة وقوانينها الارفية فيما بين أصحابها  .وماناى هاذا الوضاع تثبيات
االحتنار ا مريني على ثلثي االحتياايي الااالمي نلاى مان الياقاة  .فواقاع الحاان يقاون ن القياادة ا مرينياة ال
تنور عادة قواتها لى بالدها قي دون أن ترتب مسملة استحواذها على الناي  ،ومسملة تنصيب حنام محليين

جدد أنثر شبابا وبراجماتية نما اعتاد ا مرينيون واإلسرائيليون أن يقولوا وهم يمهدون لمشاروعهم الخاا
بالتغيير في فلسايين  ،وهام يريادون باذلك عماال ذور قشارة ثقافياة أمرينياة تهاذر بالديمقرايياة والواقاياة
و البراجماتية والحرية وحقوق اإلنسان  ،مذعنين تماما لسياستها النايية ومتقبلين بن ماترفين اعترافا عمليا
بادور ساارائين نائبااا ووناايال للواليااات المتحاادة وسايدا للمنيقااة  .أر أنهاام جواساايس أمرينيااون ـ ساارائيليون
مزدوجون  ،ال يستحون وال يتهيبون .
ولاايس ماان مصاالحة أر ماان القيبااين ا وروبااي وا ساايور أن ترسااخ الواليااات المتحاادة احتنارهااا لااناي
الشرق ا وسي  .فهذ ،الدون وتواباها دون صناعية  .وحاجتها للناي حاجاة حيوياة  .ومصالحتها تتمثان يبااا
في الحصون على الناي من مصادر ،الوينية ال من الشرنات ا مرينية االحتنارية  .فذلك أرخ سارا وأنثر
ضمانا  .نما ليس من مصلحة هذ ،الدون أن تصبا سرائين ونيان أعماان أمريناا وسمساار مصاالحها القرياب
لااى قلبهااا ن أيماااع ساارائين ال تقااا عنااد حااد و ن المنيقااة التااي تااايش فيهااا ساارائين ال تشااار باالرتياااح
للتغلغن اإلسرائيلي في االقتصاد وال في السياسة الخاصة بالمنيقة .
جبن ولد فمرا
أضا لى ذلك نلى أن يبياة عالقات المنافسة بين الدون الصناعية في ميدان ا سواق االستهالنية تترنز
في نتاب سلع أدنى سارا من سلع ا خارين  .ومان شامن احتناار ا مارينيين للياقاة أن يجالهام قاادرين علاى
رفااع نلاااة اإل نتاااب لاادى ا خاارين نمااا يشاااؤون وخاااض نلاتااى لاادى المناات ا مرينااي  .وال شااك أن اسااتيال
ا مرينيين على ناي الاالم سوا يستتباى انتساب قدرة تؤدر لى لغا مبدأ المنافسة تقريبا  .فاحتنار الاناي
يؤدر لى احتنار ا سواق  ،أر لى فقار ا خارين  .وا خارون هناا ليساوا الادون المنهوباة المنتجاة للاناي
وحسب  ،فهؤال قضية ماروغ منها  ،ولنن الذين اجترأت أمريناا علايهم أخيارا هام الادون النبارى الصاناعية
التي يهمها أن تساير الواليات المتحدة جماال  ،ولنن فرائصها ال ترتاد ذا وقات تقون ال مرينا ! . .
ثانيا ـ ن صرار الواليات المتحدة ومضيها قادما فاي فارض رأيهاا و رادتهاا المنااردة وشان حربهاا ضاد
الااراق  ،والقاون نهااا ساتاان مااا هاي بصاادد فالاى ساوا حصاالت علاى موافقااة مجلاس ا ماان أو لام تحصاان ،
وسوا انضم ليها حلااؤها ا وروبيون أو لم ينضموا  ،نالم خيير  ،ال يتوقاا عناد حادود الحالاة الاراقياة ،
بن ينذر بمن يصبا في حالة سنوت و غضا القيبين ا سيور وا وروبي مبادأ وساابقة دولياة وحقاا منتسابا
مرينا تنرر فالى نلما أرادت في نن بلد ونن شمن من الشؤون .
ال بد أن هذا ما نان يدور في ذهن الرئيس الروسي فالديميار باوتين حاين قاان ماؤخرا لصاحياة ألمانياة
نااى ياضاان عالمااا متاا دد ا قياااب والقااوى باادال ماان عااالم أحااادر القيااب  .ونلنااا يااذنر نيااا ضااحنت الواليااات
المتحدة على ذقن ميخائين غورباتشوا هادم االمبرايورية السوفييتية وبوريس يلتسين الذر حااون عبثاا أن
يصاانع قصااورا ماان أنقاضااها  ،فقااد أغرقتهمااا بااالوعود ولوحاات لهمااا با ماااني حتااى تقوضاات االمبرايوريااة
واناضت عنها نتلتها  ،ثم تمخض جبن المساعدات ا مرينية فولد فمرا  .وال يمنن لبوتين باد تلك التجربة أن
يسلم ذقنى مرينا ميمئنا  ،و نما يااملها بالقياة  ،صاقة باد صاقة دون أن يشترر عداوتها .
أوروبا الضائقة ذرعا
وناهم من خيواتى على ضو المرحلة االقتصادية والسياسية التي تمر بها روسيا الياوم أن هدفاى ا ون هاو
التنمية واستاادة القادرة علاى اإلنتااب باساتخدام تقنياات أفضان وبالمنافساة فاي ا ساواق  .وهاو حينماا ييلاب
عالما متادد ا قياب يتصور روسيا واحدا من أهم تلك ا قياب ولنناى يادرك حتماا أن روسايا لان تااود نماا
ناناات الدولااة الثانيااة فااي عااالم ثنااائي القيبااين  . .ونااان بااوتين قااد أباادى حرصااا علااى االسااتاادة ماان اإلرا
السوفييتي و عادة تسخين الخيوي مع الاالم الاربي الذر أقام من قبن صالت ممتازة مع االتحاد السوفييتي ،
وحرصت بغداد من جانبها على تشجيع هذ ،السياسة ومنحها مردودا مجزيا وتوقات بالمقابن أن تقدم موسنو
الدعم ا قصى لبغداد في ا مم المتحدة ومجلس ا من  .وعقد الجانبان الصاقة الشهيرة فاي بداياة ا زماة ماع

أمرينا  .ولنن بوتين رأى أن ا مرينيين مندفاون نحو حافة الهاوية  ،غير مبالين بمحد  ،وصار جن هماى أن
يضمن تنايذ الصاقة على أر حان سوا مع الااراقيين أو ماع ا مارينيين فاي حاان احاتاللهم النويات  .وهناذا
رأينا ،يبااا مان يسامن ا مارينيين ن ناانوا يضامنون لاى ذلاك  .وسارعان ماا جاا  ،باوش لاى موسانو ملبياا
ليممنتى ولاك ارتبايى مع الاراق  .وربما نان بوتين المهزوز سايزداد تقارباا ماع الموقاا ا مريناي وتباعادا
عن الموقا الاراقاي لاو لام تانهض فرنساا وألمانياا وتالناا موقااا صالبا ال تراجاع فياى ضاد انااراد ا مارينيين
بالسييرة والهيمنة والاناي  .وقاان باوتين ماؤخرا للصاحياة ا لمانياة ن روسايا هاي بااليبع دولاة أوروبياة .
ولنن الحقيقة هي أن هذا ليس نن شي  .و نما يبدو أن زيارة بوش المشار ليها لم تاد بوتين بماا هاو أنثار
من الصاقة الموقوتة بوقتها  ،دون أن يقدم عروضا اقتسامية أنبر  .وال شك أيضا أن بوتين تشجع من المثن
الذر ضربتى ألمانيا وفرنسا وعاد يراجع ناسى  .ولننى لم يبل على نن حاان المبلا الاذر وصالت لياى فرنساا
وألمانيا في مواجهة أمرينا .
اقتسام ثروات الاالم
أما هاتان الزعيمتان ا وروبيتان فموقاهما ياني أمارا غاياة فاي ا همياة  ،هاو اساتحالة توصان أمريناا
واالتحاد ا وروبي  ،في عهد اإلدارة ا مرينية الحاضرة خاصة  ،لى حن فاي مساملة اقتساام ثاروات الااالم .
ومااان المالاااوم أن جماااالي اإلنتااااب ا وروباااي يسااااور نريااار ،ا مريناااي تقريباااا  ،نماااا أن مساااتويات التقااادم
التننولوجي والقدرات التنريمية متقاربة  .ومن هنا نانت المنافسة التجارية بين الااريقين علاى أشادها  .وقاد
تزيااد عليهااا حاادة المنافسااة مااع الياب اان  ،ال أن ا ماارينيين أقاادر علااى احتااوا اليابااانيين ماانهم لااى احتااوا
ا وروبيين .
وقد أدى ذلك  ،باإلضافة لى الاالقات االقتصادية المميزة التي نانت بغداد قد مادت خيويهاا ماع فرنساا ،
وباإلضافة لى شخصية جاك شيراك  ،وشخصية جيرهارد شارودر  ،والمنااا الااام فاي أوروباا  ،الاذر ضااق
ذرعا بسياسات أمرينية عديدة سابقة  ،من أبرزها الموقا ا مريني حيان المسملة الزراعية ا وروبية  ،لاى
ما يشبى تاجر الوضع المتوتر في الاالقات بين اليرفين  .وعلينا أن نالحر مع ذلك أن الدبلوماسية ا وروبية
التي قادت هذا التمرد على السياسة ا مرينية لم تذهب لى حاد تبناي الموقاا الاراقاي القائان ن الااراق خاان
فاال من أسلحة الدمار الشامن  ،بن اقترب الموقا ا وروبي من الموقا ا مريني في القون بمنى ينبغاي نازع
أسلحة الدمار الشامن الاراقية  ،وابتاد عناى فاي القاون بامن مجلاس ا مان ولايس الوالياات المتحادة هاو الاذر
يملك السلية التقديرية بصدد أعمان الماتشين وبصدد أية قرارات تتخذ  ،ال سيما قرار الحرب .
و لى هذ ،المواقا وا را انضمت الصين التي ما زالت على موقاها وقرارها بادم لاب أدوار رئيسية في
السياسااة الدوليااة مااا دام همهااا هااو بنااا قواهااا فااي النااواحي التااي تتخلااا فيهااا عاان ا خاارين ال ساايما عاان
الواليااات المتحاادة  . .والصااين مسااتندة لااى قاادرات دفاعيااة ناملااة  ،ولننهااا تريااد أن تتمتااع بقاادرات هجوميااة
منافسة أيضا  .وسوا تصبا مضيرة مع مرور الوقت  ،لى تيوير سياساتها عندما يزداد نتاجها وتتحسان
نوعيتى وتقوم الواليات المتحدة بتضييت ا ساواق عليهاا  ،وعنادما تشاار الصاين بالحاجاة لاى التصارا نماا
تتصرا القوى النبرى  ،وتتخذ لناسها سياسة اسيوية استراتيجية على وجى الخصو .
نبرى ا ناذيب الماضوحة
ثالثااا ـ وماان ا سااباب التااي أدت لااى هااذا الحلااا الاادولي ضااد موقااا الواليااات المتح ادة مااا أبدتااى اإلدارة
ا مرينية الحالية من عجرفة وعربدة  ،ال فاي السياساات تجاا ،الااراق وحساب ولنان تجاا ،بقياة دون الااالم .
والجميع يالم أن سياسات الواليات المتحدة منروهة أصال في جميع أنحا الاالم  .ومان المؤناد أن عهاد هاذ،
اإلدارة أضاا لى تلك النراهية قسيا مضاعاا  .ويرجع ذلك لى اليريقة وا سالوب الاذر يساتخدمى الارئيس
بوش في رهور ،وفي نالمى  ،ونذلك جميع أفراد دارتى  .نما أن وتيرة التصريحات التي يدلي بها باوش نان
يوم وتيرة غير مسبوقة وتنشا عن الشي الذر يترفع النبار عادة عناى ذ يحااولون دائماا أن يقولاوا نالماا
نبيرا خالياا ما ن الاتهجم الشخصاي والحقاد الاذر يالتاى الصاغار  .وقاد قلناا مان قبان ن مان أغارب المشااهدات

السياسية التي مرت بحياتناا أن يتاارغ  .رئايس الدولاة ا قاوى وا غناى فاي الااالم لشاتم الارئيس الاراقاي
شخصيا باسمى مرة ومرتين وألا مرة دون توقا  ،مع تنرار المازاعم الناذباة و لصااق الاتهم الماتالاة ضاد
الاااراق بإصاارار غبااي ال يتقبلااى الحااس بااالماقون الااذر يملنااى غالبيااة الناااس  .لقااد اسااتمرأ الاارئيس ا مرينااي
الوقوا للخيابة نن يوم مثيرا ا حقاد وغرائز القتان في ناوس جمهور مختار حولى  ،وساماع التصاايت فاي
نهايات المقايع التي تشير لى قوة الواليات المتحدة والجيش ا مريني  .ومن أغرب ا مور أن ينون نصايب
الرئيس الاراقي من شتائم الرئيس ا مريني أنبر نثيرا من نصيب أسامة بان الدن ناساى ! ومثان أفاراد دارة
الرئيس نمثن الارئيس  ،باد ا بتشايني ومارورا بنونادوليزا راياس ورامساايلد  ،وانتهاا بناولن باويان  .النان
منار  .النن يناذب ويا لام أناى يناذب  ،والنان يساتمر فاي الناذب بوقاحاة متناهياة نمناى يقاون للنااس أعلام أننام
أغبيا ولذلك أبيع بضاعتي الااسدة لنم !!
ونبرى ا ناذياب المنشاوفة والماضاوحة هاي نذباة باوش و دارتاى القائلاة نهام يريادون ضارب الااراق
بهاادا تجريااد ،ماان ا ساالحة  ،أو بهاادا دفااع خياار ،عاان جيرانااى  ،أو بهاادا حمايااة الواليااات المتحاادة ماان
تهديداتى  ،أو بهدا سااد الشاب الاراقي  ،أو بهدا نشر رسالة الديمقرايية وحقوق اإلنسان  ..بينما الاالم
بدولى وأفراد ،ـ نبيرا وصغيرا ـ يارا أن هدا الحملة ا مرينية نهب الناي الاراقي حتى اخر قيرة .
ومن ا ناذيب ا مرينية ا خرى الماضوحة نذبة بوش و دارتى القائلة ن هناك عالقة بين الاراق وباين
تنراايم القاعاادة فااي حااين أن باان الدن ياتااي بنااار نرااام الحناام الاراقااي وأن نرااام الحناام الاراقااي ياامنا ماان
ا يدولوجية ا صولية .
مادح ناسى
ومن ا ساليب الممجوجة الخالية من أية نسابة مان الموضاوعية أن يناون باوش قاد يلاب لقاا بلاينس
والبرادعي عند بد عملهما في الاراق  ،وبذلك أوحى للجميع أنى ياون على هذا ا سالوب ويحاتنم لاى هيئاة
الماتشين ويرتضي بالنتيجة أياا نانات  ،ثام بادأ فاي رفاض نان شاي نااجم عان المهماة  .فاإذا قادم الاراقياون
التسهيالت الميلوبة سارع للقون نها غير نافية أو نها الخداع باينى  ،و ذا قدم الاراقياون التناازالت قاان ن
الميلوب غير ذلك  ،و ذا أرسن الاراقيون علما هم للخضوع للتحقيت قان ن المراد أشخا اخرون .
لقد أثارت هذ ،ا ساليب التي تنيور على المنابرة والمماحنة واللدد في الخصومة يوان الوقت أحاسيس
الغضب واإلحساس باإلهانة والقارا مان الازمن ا مريناي الاذر ال يحتارم عقاون النااس والاذر ال يقتصاد فاي
دعاوا ،الاريضة  .ومن دعاوا ،الاريضة الممجوجة والمثيرة للسخرية ماا فالاى وزيار الخارجياة ناولن باويان
في مقدمة مداخلتى في مجلس ا مان ياوم الجمااة الماضاي حينماا اساتهلها باالقون ناى باويان  .يمثان أفضان
نرام ديمقرايي بين نرم جميع الحاضرين  .ونحن نقاون ن الاارب اعتاادوا أن يالقاوا علاى مثان هاذا اإلدعاا
عندما يصدر من جاهن أو أحمت بالقون  :مادح ناسى يقرئك السالم ! فماذا نقون لوزير خارجية أمرينا ؟!
ن السياسيين يناذبون غالباا  .ولنان دارة باوش ضاربت رقماا قياسايا فاي ياالق ا ناذياب  .وفاي الوقات
ناسى مثلت المااني النقيضة تماما لما تقون  .وفي ذلاك ماا فياى مان ساا ة لتربياة ا جياان الناشائة  .فالدولاة
التي تايب على الاراق أن تنون لديى أسلحة دمار شامن هي ذاتها الدولة التي تملك أنبر ترسانة لألسلحة من
جميع ا شنان وا لوان  ،والدولاة التاي تاياب علاى الااراق اساتخدامى الغاازات القاتلاة نماا تادعي هاي الدولاة
الوحيدة التي استخدمت القنابن الذرية ضد أعدائها  .وبا مس القريب صرح رامسايلد نى ال يستباد اساتخدام
القنابن الذرية ضد الاراق .
من هنا ثار الضمير البشرر وخرجت الاواصم في الشرق والغرب في هاذ ،المرااهرات التاي تبااا علاى
التااؤن بمن الدعايات ا مرينية الغوغائية لم تنجا علاى الارغم مان نان شاي فاي التغلاب علاى وعاي النااس
و درانها  ،وا ه م من ذلاك حساها بالاادن  .لقاد ران المجرماون أن الاباارة التاي قالهاا جاوبلز قاديما اناذب
انذب انذب حتي يصدقك الناس ما زالت صحيحة  .ولنن الناس خيبت تلك الرنون .

ال في الاواصم الاربية  ..حيا ياشش الاننبوت في قلوب السياسيين ويتحمن أولئك ا شاقيا مساؤولية
خصا الضمائر وتاتيم القلوب في سراديب ا جهزة السرية .
لقيات ا سبوع :
ننتة  :أحد ماارفي يالت تاليقات جارحة نلما رهر السيد محمد البرادعاي فاي القناوات الاضاائية .
وقد ضحنت حينما رد أخو ،ا صغر على تاليقاتى قائال  :ولنن للبرادعي مع ذلك ميزة عملية مهمة
 .فسملى أخو : ،وماذا تنون ؟ فمجابى  :أنى يصنع ملبسى بناسى !
ما هي هاذ ،الماايادة التاي نشارها الارئيس باوش ووزيار خارجيتاى ناولن بااون بمناسابة عياد
ا ضحى  ،موجها فيها التحية للشااب الارباي الالساييني  ،متجااهال ضامنا الارئيس المنتخاب للشااب
الاربي الالسييني ؟ هن فهم من تقارير مالومات أجهزتى وأجهزة سرائين أن بين الالسيينيين من ال
يوافت الرئيس عرفات على سياساتى ؟ فلنارض ذلك جدال  ..ولنن الالسيينيين جمياا يارفاون مقادار
اإلهانة الموجهة ليهم التي ينيور عليها هذا التجاوز الار الخارب عان جمياع ا عاراا الدبلوماساية
لرئيسهم المنتخب الذر يمثل هم  ..وهام ليساوا مان الغالاة بحياا يصادقون أن باوش يحابهم ولنان ال
يحب رئيسهم ! .؟ هن نساي أن الالسايينيين هام الشااب المسايس رقام واحاد فاي المنيقاة وأناى غيار
عاجز عن رؤية ما ورا الرواهر ؟ أم أن هذ ،المبادرة نلها مقصود بها تسنين غضبة المنيقة ؟

بسم اللى الرحمن الرحيم

