
وحسني بوش جورج بين حواٌر
 مبارك

 الرحيم الرحمن الله بسم
جسسورج مبسسارك حسسسني ُيهُسساتف ومسسستعجل هام لمر

..!  ومستعجل هام لمر زيارتك أريد بوش: سيدي
 ..؟ المر : مابوش جورج

طريسسق عسسن بحثسسه ُيمكسسن ل هسسام : موضسسوعحسسسني
.. واللقسساء فخسسامتكم إلسسى الزيارة يستحق .. فهُو الهُاتف

بذلك! وقتكم سمح .. لو بكم
 ..؟ لسبوع ذلك تأجيل ُيمكن : ألبوش

.. ل ومسسستعجل هام أمر .. فهُو سيدي يا : لحسني
التأخير!    أو التأجيل يقبل

الموضسسوع عسسن مسسوجزة أقلم رؤوس : اعطنيبوش
!..

.. وبسسأمن والرهسسابيين بالرهاب يتعلق : أمرحسني
كلهُا!  المنطقة .. وأمن أمريكا

ًا أمريكسسا .. وأمسسن .. إرهسساب تقسسول : مسساذابوش .. إذ
ًا خطيسسر الموضوع ًا جسسد ًا جسسد فسسي ومستشسساري أنسسا .. غسسد

بانتظارك!  الرهاب مكافحة
يقسسوم الهُاتفيسسة المكالمسسة مسسن التسسالي اليسسوم فسسي

السسبيت إلسسى بسسالطيران السسسرعة وجسسه على مبارك حسني
المريكسسي بسسالرئيس .. ليلتقسسي واشسسنطن فسسي البيسسض

بوش. جورج
ًابوش ..!  والقديم الوفي أمريكا بصديق : مرحب

ًاحسسسني الزيسسارة لهُسسذه .. معسسذرة فنسسدم يسسا : مرحبسس
.. أمريكا أجل من إل الزيارة بهُذه أقم لم .. فأنا الطارئة

عنسسدي .. فالمر إسرائيل دولة .. وأمن السلم أجل ومن
التأخير! يحتمل ل

.. ومسسا عنسسدكم الخبار هي .. ما أقلقتنا : لقدبوش 
الجديد؟!  هو

حكسسام جميسسع منسسدوب .. أنسسا سسسيدي يسسا : أولًحسسسني
.. عربي إجماع .. هو لك أقوله الذي .. فهُذا إليكم العرب

أحد!  عنه يتخلف لم
عندك!   ما .. هات : جيدبوش
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السسدول ومعكسسم سسس أنكم سيدي يا سمعنا : لقدحسني
.. بلدنسسا فسسي ديمقراطيسسة تعملسسوا أن تريسسدون سسس الوربية
علسسى الحكسسام ضغط من .. وتقللوا .. وإصلحات وحريات
صلحياتهُم؟!  من .. وتقلصوا شعوبهُم

سسسنة ثالثايسسن مسسن أكسسثر .. لنا حسني يا : اسمعبوش
السستي القمعيسسة الديكتاتوريسسة النظمسسة .. ونسسدعم ندعمكم

والسسدبابات بالقدام .. وتدوسهُم شعوبهُا وتضطهُد تظلم
لنسسا جلبت س خبرائي لي يقول كما س السياسة هذه .. ولكن

ً .. أوجسسدت عكسسسية نتائج النسساقمين الرهسسابيين مسسن جيل
قسسد مسسا شسسرهم ومسسن منهُسسم نالنسسا .. وقسسد شسسيء كل على

ً الشسسعوب هسسذه نمنسسح أن أردنسسا .. لسسذا علمتسسم مسسن قليل
.. الرهسساب مكافحسسة قبيل .. من والحريات الديمقراطية

فسسي النفجسسار درجسسة إلسسى الحتقان ظاهرة من والتقليل
عقباها!  ُتحمد ل قد .. والتي العربي المجتمع

.. نعرفسسه .. نحسسن الشسسعب .. هسسذا سسسيدي : ياحسني
معه تنفع ل شعب .. فهُو عقود لعدة وجربناه خبرناه وقد

.. فشسسسعوبنا الصسسسلحا .. ول الحريسسسة ول الديمقراطيسسسة
.. العرفيسسة .. والحكسسام والقهُسسر الكبسست علسسى تعسسودت
ّدوس الطسسوارئ وقانون بالحذيسسة رؤوسسسهُم علسسى .. والسس

اسسستطعنا .. لمسسا ذلسسك نفعسسل لسسم لسسو .. ونحسسن والقسسدام
المر!  ولحكمنا لنا استتب .. ولما الوضع على السيطرة

ً مصسسر في شعبي .. وأنسسا وخسسبرته حكمتسسه .. أنسسا مثل
ًا أعرفه إلسى " يحتساج " كسالزمبرك .. فهُسو عقود منذ جيد
عنسسه ُرفسسع .. فسسإذا عليسسه يسسدوس مسسن .. وإلسسى دائم ضغط

العربيسسة .. والشعوب .. وانتفض وجهُك في شّب الضغط
ًا!   عنه تختلف ل الخرى كثير

.. والعمسسل الحريسسات مسسن قليسسل من بد ل : لكنبوش
.. لحتسسواء والزدهسسار العمسسل فرص من قليل تأمين على

.. وغضسسبهُا الشسسعوب لحتقسسان .. وكتنفيسسس المشسساعر
الشسسعوب تلسسك تعسسد .. لسسم اليسسوم نحكمهُسسا التي فالشعوب

ظسساهرة .. وهسسذه عقسسود قبل نحكمهُا كنا .. التي المغفلة
.. والسسدهاء السياسة من بشيء احتوائهُا من بد ل خطيرة
الحريات!  من وقليل
.. الحاكم صوت إل يوجد ل كان قبل .. من حسني يا
أصسسوات توجد .. واليوم الحاكم .. وجريدة الحاكم وإذاعة

مسسن .. تصدر عدة ومجلت .. وجرائد عدة .. وقنوات عدة
مسسن ذلسسك .. وغيسسر .. وإنسسترنت .. وكمسسبيوتر عسسدة دول
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بد ل .. وهذا عليهُا السيطرة فقدنا التي التصال وسائل
مسسع يتعاملون وهم بالحسبان وأخذه اعتباره من للساسة

شعوبهُم! 
.. الكسسبرى مشسسكلتنا .. نحسسن سسسيدي يسسا : لكنحسني

.. ول كرامتهُسسسا .. ول حرياتهُسسسا .. ول الشسسسعوب ليسسسست
عيشهُا!  لقمة .. ول حقوقهُا

ًا هي : مابوش ..؟ إذ
السسدولي .. والرهسساب الرهاب هي : مشكلتناحسني
مسسن .. ونستأصسسله ونحسساربه نسسواجهُه .. كيسسف والعسسالمي

دعمه! ينابيع .. ونجفف الوجود
علسسى نمّن أن من يمنع ل هذا .. ولكن : صدقتبوش

صسسغير .. وبهُامش ثارواتهُا من بقليل المقهُورة الشعوب
لك!  ذكرت .. كما الحريات من

الهُسسامش هسسذا .. أن سيدي يا يقين على : كنحسني
.. الرهسسابيين عسسدد من .. سيزيد تذكره الذي الحريات من

ًا لهُم وسيوجد لدن ابسسن اليسسوم عنسسدنا كان .. وإذا متنفس
ًا واحد الحريسسات مسسن البسيط الهُامش هذا بسبب س .. فغد
.. لدن ابسسن أمثسسال من واحد بألف ُنبتلى قد س تذكره الذي

علسسى .. وسنندم كبيرة ورطة في جميعنا سنكون وحينئٍذ
مندم!  حين .. ولت لشعوبنا قدمناها التي الحرية هذه

.. وهسسذه هسسذا مسسن لحسسذرك إل هنسسا إلى أتيت ما وأنا
خلفي!  من إليكم العرب حكام جميع رسالة

.. طيبسسة نيتسسك أن .. أعلم أوافقك .. ل .. ل : لبوش
ومصالح أمريكا على الغيرة إل الكلم هذا على حملك وما

معك!  أختلف فأنا ذلك .. ومع أمريكا
ًاحسسني النصسح إل أردت مسا .. أنسا سسيدي يسا : عفسو

.. والرهسسابيين الرهسساب .. واستئصسسال العسسام والصسسالح
الخلفا؟!  وجه فأين

قمسسع فسسي عريسسق تاريسسخ لكسسم مصسسر فسسي : أنتمبوش
عشسسرات فيهُسسا .. وسسسجونكم الحريسسات .. وكبت الشعوب

فسسي فالرهسسابيون ذلسسك .. ومسسع السسرأي سجناء من اللفا
ٍم ّدرتم .. وقد وازدياد تنا مسسن .. وغيسسره الظسسواهري لنا ص

..!  دارنا عقر في .. ليقاتلوننا الرهابيين
.. وسياسسسة سياستك بجدوى نقتنع أن تريدنا فكيف

س .. ومجتمعاتكم العرب حكام من عنهُم بالنيابة تتكلم من
..؟!  الرهابيين لنا تصدر س القمعية سياستكم بسبب
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نحكم لم .. ولو ذلك نفعل لم .. لو سيدي : ياحسني
ذكرتهُسسم بمن السجون .. ونملئ الطوارئ بقوانين بلدنا

دول إلسسى بلدنسسا .. لتحسسولت السسرأي بسسسجناء ووصسسفتهُم
فسسي طالبسسان دولسسة مثسسل مصسسر .. ولصسسبحت إسسسلمية

ًا به أسمح ل ما .. وهذا أفغانستان فيسسه أتهُسساون .. ول أبد
عسسن بكسسامله مصسسر شسسعب أبيسسد أن إلسسى ذلسسك أدى .. ولسسو
السجون!  في به أزج .. أو الوجود

قبل من الدراسة يستحق .. وهو وجيه : كلمكبوش
الرأي أوافقك ابتداء .. وأنا البيض البيت في مستشاري

ولمصسسالح لنسسا .. خيسسر القمعيسسة الديكتاتورية النظمة بأن
ً .. فأنسسا الصولي السلمي النظام من بلدنا أريسسد ل فعل

الطالبان! دولة ظاهرة تتكرر أن
علسسى تحسسافظوا أن سسس حسسسني يسسا س لنا بالنسبة المهُم

الرهسساب لنسسا ُتصسسدروا ل .. وأن المنطقسسة فسسي مصسسالحنا
داخسسل الرهسسابيين مع صراعكم يبقى .. وأن والرهابيين

يحكسسم السسذي النظسسام بطبيعسسة نبسسالي ل ذلك .. بعد بلدكم
قضسسية .. هسسذه غيرها ول النسان بحقوق .. ول شعوبكم

انتسسدبوك الذين العرب حكام .. ويفهُمهُا تفهُمهُا أن يجب
إلي! 

ًا ذلك نفهُم : نحنحسني .. وإخسواني سسيدي يسا جيد
ًا ذلسك يفهُمسسون العسسرب حكسام من أن يعسون .. وهسم جيسسد

للرهسساب محسساربتهُم بمسسدى مرهسسون الحكسسم في وجودهم
الدوليسسة المنظومسسة فسسي دخسسولهُم .. وبمدى والرهابيين
.. والصسسولية الرهسساب مكافحسسة فسسي معهُسسا وتعسساونهُم
 المتشددة السلمية

لمصسسالحكم حراسسستهُم .. وبمسسدى الرهسسابيين تفّرخّ التي
المنطقة!   في

ًا وأنا لكسسم أثابسست لكسسي إل هنسسا إلسسى أتيسست مسسا شخصسسي
والوفسساء السسولء لكسسم أجسسدد .. ولكسسي ذلسسك علسسى حرصسسنا
ولسسول لسسولكم .. فنحسسن والطاعسسة السسسمع علسسى والبيعسسة
..!  حكمنا ول كنا لما لنا المستمر دعمكم

جبهُسسة نكون أن .. يجب متين .. وحلفنا حلفاء فنحن
والصسسسولية الرهسسساب محاربسسسة فسسسي واحسسسدة متماسسسسكة
أن تسستطيع ل فهُسي حساولت مهُما .. وشعوبنا المتشددة

هذا!  الستراتيجي وتعاوننا تحالفنا من تنال
هسسذه منكسسم نسسسمع أن سسس حسسسني يسسا سسس : يسسسرنابوش

الكلم!  من أكثر العمل يهُمني أنا .. لكن الكلمات
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ًاحسسني ًا : طبعسس فسي عنسسدي .. فأنسسا سسيدي يسسا طبعس
.. وإرهسسابي متطسسرفا ألسسف سسستين مسسن أكسسثر سسسجوني
أننسسي لكسسم أثابسست .. ولكسسي والعسسذاب السسذل سوء أسومهُم

.. فأنسسا والرهسسابيين الرهسساب مكافحسسة فسسي وجسساد عملي
أضسسعافا أضسسعافا مصر شعب من أسجن أن استعداد على
..! العدد هذا

..! به التدخل نود ل داخلي شأن : هذابوش
الرهسساب محاربسسة مسسن نتمكسسن حسستى : ولكسسنحسسسني
.. ومنشسسود مطلسسوب هسسو كمسسا فاعلسسة بصورة والصوليين

ُتطسسالبوا أن سسس سسسيدي يا س كذلك منكم .. نود تريدون وكما
الضسسغط مسسن يخففسسوا بسسأن الوربيسسة الدول من شركاءكم

.. واحسسترام الصسسلحا بضسسرورة مطالبتنسسا .. ومسسن علينسسا
تسسثير السستي المسسور مسسن ذلسسك .. وغيسسر النسسسان حقسسوق

عسسن زيسسادة حساسسسة السسدول هسسذه .. أصسسل علينا الشعوب
حتى نكابد .. وكم شعوبنا طبيعة تعرفا ل .. وهي اللزوم
عليهُا! نسيطر

للمسسر .. متفهُمة صديقة دول الوربية : الدولبوش
.. وسسسوفا عليسسه حريصسسين نحسسن مسسا على حريصة .. فهُي
المر!   لهُم أشرحا أن أحاول

نحسسافظ أن يسسستدعي .. مما سيدي يا : كذلكحسني
.. شسسعوبنا مع التعامل في الحالية القمعية سياستنا على

.. إسسسرائيل دولسسة وسسسلمة أمن على الحفاظ ضرورة هو
.. يعني الشعوب رؤوس عن الحذاء .. ورفع الحريات لن

السسسلم علسسى يحسسرص الذي ونظامنا حكمنا وزوال زوالنا
مسسن وحسسدودها دولتهُسسا حمايسسة .. وعلسسى إسسسرائيل مسسع

ل إسسسلمي نظام .. وربما بحاكم .. واستبداله الرهابيين
بنينسساه مسسا كسسل .. وينسف إسرائيل سلمة ول بأمن يبالي

خلل الوسسسط الشسسرق في الواعد السلم نحو جهُود من
المنصرمة!  السنوات
.. أن كسسذلك الوربية الدول .. وتفهُم تفهُوا أن يجب

.. بقاؤنسسا عليهُسسا والحفسساظ إسرائيل دولة بقاء لوازم من
ول لسسوازمه مسسن حكمنسسا وزوال زوالنا .. وأن حكمنا وبقاء

وقاعسسدة مسسسلمة حقيقسسة .. هسسذه إسسسرائيل دولة زوال بد
السسذين أولئسسك أذهسسان عسسن تغيسسب ل أن .. ينبغسسي مطسسردة

النسان! .. وبحقوق .. وبالحريات بالصلحا ُيطالبوننا
تفوقهُسسا على .. والحفاظ إسرائيل دولة : أمنبوش
عليهُسسا متفق أمريكية .. مسؤولية والقتصادي العسكري
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يمكننسسا .. ل المريكيسسة والتجاهسسات الحسسزاب جميسسع بيسسن
ًا لحد نسمح ل أننا .. كما بهُا التفريط من ينال أن كان أي

العزيزة!  الدولة هذه ووجود أمن
عسسن السسسكوت على تحملنا التي السباب جملة ومن
.. تعهُسسدها المنطقسسة فسسي الديكتاتوريسسة القمعية النظمة
دولسسة .. وأيمسسا إسسسرائيل ودولسسة حسسدود وحراسسسة بحمايسسة
ًا منهُا نلمس .. السسزوال عنسسدنا فحكمهُسسا ذلسسك نحسسو تقصير

ًا!   وحكامهُا بالعراق فعلنا كما تمام
عمليسسة بتعجيل نطالبكم سيدي يا ذلك : لجلحسني

.. الفلسسسطينية والسلطة السرائيلية الدولة بين السلم
ًا ولسسو ًا سسسلم ًا صسسوري .. لن الشسسعوب بسسه نخسسدع شسسكلي

ًا سسساخطة مجتمعاتنا في العربية الشعوب .. وناقمسسة جسسد
السسذي اليوم يأتي أن لخشى .. وإني الحالي الوضع على
السسذي المحظور حينئٍذ .. فيقع عليهُا السيطرة فيه نفقد

جميعنا!  نخشاه
ل الخريسسن .. ولكسسن سسسلم دولسسة : إسسسرائيلبسسوش

مسعاه!  له يسعون .. ول معهُا السلم يريدون
لسسست .. أنسسا تفهُمنسسي أن أرجسسو سسسيدي : يسساحسسسني

ًا .. الشسسعب الفلسسسطيني الشسسعب حقسسوق علسسى حريصسس
.. وإنمسسا يهُمنسسي ل .. فهُسسو داهيسسة في يروحا الفلسطيني

لكسسم ذكسسرت كمسسا والرهسسابيين الرهسساب مكافحسسة يهُمنسسي
ًا!  مرار

.. والشسسعب الفلسسسطينية القضسسية علقة : ومابوش
.. بالرهسسسسساب السسسسسسلم .. وعمليسسسسسة الفلسسسسسسطيني
والرهابيين؟!  

..!  العلقة كل : لهُاحسني
..؟!  : كيفبوش

وجهُين:  من علقة : لهُاحسني
عليسسه هي ما على الفلسطينية القضية أولهُما: بقاء

الرهابيسسة .. ولعمسسالهُم الرهسسابيين لوجسسود مسسسوغ الن
يقسسوم لما س الناس من كثير عند س مبرر .. وهي النتقامية

إرهابية!  أعمال من الرهابيين من وغيره لدن ابن به
.. لصسسبحنا الن عليسسه هسسو ما على الحال الطال ولو

ً لدن ابسسن مثسسل الشسسخاص آلفا ظاهرة أمام مسسن .. بسسدل
نخشاه!  الذي .. وهذا واحد لدن ابن

ًا: أن وبعسسدها قدسسسيتهُا لهُا الفلسطينية القضية ثااني
 فهُم .. لذا المسلمين نفوس في الكبير
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.. فلسسسطين علسسى غيسسرة فيسسه يسسرون مسسن حسسول يلتفسسون
ًا نفسسوذ أن معنسساه .. وهسسذا فلسسسطين تحريسسر علسسى وحرص

.. ليشسسمل يتوسسسع قسسد الرهابيين الصوليين السلميين
دائسسرة تتسع .. وحينئٍذ والنصار الشعوب من الكبر العدد

معالجسسة علينسسا .. ويصسسعب ونفسسوذه .. والرهسساب الخطسسر
الكسسثير ومسسواجهُته معسسالجته سسستكلفنا بالحرى .. أو المر

التضحيات!  من
القضسسية بقسساء .. فسسإن سسسيدي يسسا ذلسسك إلسسى إضسسافة
بسسه تقسسوم مسسا .. مسسع الن عليسسه هسسي ما على الفلسطينية

للشسسسعب واغتيسسسال قمسسسع مسسسن السسسسرائيلية الدولسسسة
سسس العسسرب حكسسام نحسسن سسس .. يحرجنسسا وقياداته الفلسطيني

ًا،ً .. وخونسسة عملء أننسسا علسسى الشعوب أمام ويظهُرنا كثير
البعيسسد المدى على ُيضعفنا أنه شك ل أمر .. وهذا وجبناء

.. ول لصسسالحنا ليسسس .. وهسسو حقيقتنسسا علسسى .. ويكشفنا
إسرائيل!  دولة وسلمة أمن لصالح .. ول لصالحكم

ًابوش .. وتسسستحق داهية رجل .. أنت حسني يا : حق
إلسسى المقربيسسن .. ومسسن الول أمريكسسا صسسديق تكسسون أن

وحكامهُا!  ساساتهُا
..؟!  تريده الذي ما أكثر أفصح

أن س نفوذ من لكم بما س سيدي يا أريده : الذيحسني
عمليسسة بسسأي .. لتقسسوم السسسرائيلية الدولسسة على تضغطوا

ًا .. ولو سلم ًا سلم الصسسراع هذا تنهُي أن .. المهُم صوري
الرهسسسسابيين علسسسسى الطريسسسسق .. ونقطسسسسع المشسسسسؤوم

والصوليين! 
علسسى أضسسغط أن أستطيع ل .. ولكن : سأحاولبوش

ًا العبرية الدولة ينبغسسي السستي مصسسالحهُا لهُسسا .. فهُي كثير
وحيسسدة ديمقراطيسسة كدولسسة س .. وهي واعتبارها مراعاتهُا

واختيارها!  إرادتهُا نحترم س المنطقة في
.. فالقضاء جهُدكم .. حاولوا سيدي يا : رجاءحسني

.. والصسسسولية والرهسسسابيين الرهسسساب ظسسساهرة علسسسى
.. ولسسو الفلسسسطينية القضسسية بحسسل .. مرهسسون السلمية

المجتمسسع علسسى يجسسب حقيقسسة .. هسسذه كسسانت طريقسسة بأي
ويفهُمهُا!  يدركهُا أن الدولي

ًابوش وعلسى نصسيحتك،ً علسى س حسني يا لك س : شكر
..!  إخلصك

واجب!  على شكر .. ول فندم يا واجب : هذاحسني
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