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ب            ات القل ة، وعملي واق المفتوح ة، واالس دود المفتوح ة، والح واء المفتوح ة االج رف سياس ا نع آّن
اح      . المفتوح وقبل ثالثة عقود خبرنا شعار الشبابيك المفتوحة، لكن احدًا لم يتوقع يومًا ان نصل باالنفت

في وصفها   " البعث "ليه الزميلة   لقد دخلنا اذًا عصر القبر المفتوح، على ما ذهبت ا         ! حافة القبر ... الى
دت        "البعث"مسكينة  . لبنان المقاوم مآرب ارييل شارون     ذا اعتق ة، او هك فهي ارادت فقط     . ، نّيتها طّيب

ات      ا الوالي رائيل ووراءه ع اس ابي، م ط الخط ابي، فق رد الخط ذ وال ي معرض االخ ان ف ّزل بلبن التغ
د         اين انحدرت لغة الغزل عند العرب؟ االنكى من        . المتحدة ذوق عن اثر الغزل هو انحدار ال  انحدار ن

.المتغّزل بهم
ين في                وح     " فعلى حد علمنا لم يتحّرك واحد من المعني ر المفت ة القب ن   " حزب اهللا  ". "جمهوري ًا ل طبع

اة                يم الحي وق ق م     . ينفعل من هذا التشبيه، فهو اآثر من ساهم في اعالء الموت ف ضًا ل لكن اآلخرين اي
اة ستكون افضل           يستهجنوه، ال الرئيس ال    ى ان الحي ا   (ذي يصّر دومًا على طمأنة المواطنين ال ًا م يوم

يس    )ال ريب  يش، وال رئ ًا عن سبل تحسين شروط الع الم بحث ذي يجول الع ة ال يس الحكوم ، وال رئ
شعر            اظمي ال ا من ن ه وآالهم سأل سائل             . المجلس او نائب وا، سي م ان يتحّرآ مغرض  (ولكن آيف له

ا                 ، ما دام آل     )بالتأآيد ا ليت المشكلة آانت فقط هن ة شيء     ! ما يأتي من سوريا عندهم عسل؟ ي ال، ثم
ة  ع او التبعي ن التطّب ر مرضّية م ر، واآث ا   : آخ ة وامتالؤه وم العام ن الهم ة م اة العام واء الحي ه خ ان

ة الخطورة تمر من دون      . بالمشاحنات الخاصة  قصة القبر المفتوح بسيطة بالمقارنة مع امور في غاي
.البلد يسير الى الهاوية؟ ال تكترثوا، المهم ان تكّمل المسرحية. اثرًاان تترك 

 
د              ة؟ باطل، لق ر مقنع ام ان المسرحية غي رأي الع ام ال ول ام الم يق  سفير الدولة العظمى المتحكمة بالع

اة لمن        . نال من المقامات   اط الخالف؟ ال حي مستشارة االمن القومي في الدولة العظمى اياها تفّصل نق
ة غسان                       ... ديتنا ر الثقاف ال وزي ا ق شرق االوسط، آم قد تكون آوندوليزا رايس مبتدئة في شؤون ال

رة في                     ة الخب سالمة قبل يومين، لكنها في نهاية االمر من االشخاص االآثر نفوذًا في العالم اليوم، وقل
ان المنطقي    . هذه الحال يفترض ان تدفع الى المزيد من الحذر، ال الى االهمال            ديثها      لذا، آ ر ح  ان يثي

.زوبعة في الحياة السياسية اللبنانية" الحياة"الى الزميلة راغدة درغام في 
 

ان وسوريا حول                حزب  " فقد اضافت معطيين جديدين الى ما هو معلن من الخالف االميرآي مع لبن
ل                " حزب اهللا "االول واالهم هو اتهام     ". اهللا سعودية، قب ر في ال ة الُخب ى التحضير لعملي ساعدة عل بالم

ة  " مفهومي   والثاني هو تقديمها الواضح للربط الذي تقيمه الفلسفة االميرآية الجديدة بين          . سنوات عملي
دّرب                    "رفض االرهاب "و" السالم اع يت ى وجود معسكر في البق ، هذا فضًال عن الكالم االميرآي عل

اتلو  ه مق اس"في اد"و" حم وريا "الجه ان وس ره لبن ا ينك و م ل  . ، وه س وآ ًا معارضة راي ن قطع يمك
دري         رة ت ن فك دفاع ع ن ال ل يمك سالم، ب ن ال ه ع ا تقول ي م ا ف ة معه ات االدارة االميرآي ب التنظيم

اال ان). وسوريا(الفلسطينية االصولية، وإن تكن تكلفة هذين الموقفين اغلى من ان يتحملها لبنان 
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ز          ة التميي ى نظري ى اللجوء ال ه حت اثارة حادثة الُخبر موضوع آخر يأخذنا الى مكان ال يعود ممكنًا في
.بين المقاومة واالرهاب

صًال من الواليات المتحدة باعتبار ان المقاومة هدف او ارادة  واذا تذّآرنا ان هذه النظرية مرفوضة أ      
ة التي ينطوي               اق الكارثي فيما االرهاب وسيلة، آما شرح لنا السفير فنسنت باتل، وجب التنبه الى اآلف

ذيب                 " حزب اهللا "ملف  " اغناء"عليها   ان ومن سوريا، تك بقضية الُخبر، ومن دون ان يصدر، من لبن
ة ال يرقى      شك    لهذه التهم ه ال وح جواب مسبق عن اي آالم اميرآي                  .  الي ر المفت ا سياسة القب ام تراه
  عندما يكون القبر مفتوحًا، آيف تخفي النعامة رأسها؟: جديد؟ سؤال منهجي
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