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د                         ًا بع شرفة يوم ا تحت ال ة ان ينتظره ه الحبيب يروي روالن بارت قصة عّالمة صيني اشترطت علي
ع      وم التاس ى ان مضى الي ام ال ومي بانتظ ار الي ل لالختب ه، فامتث ل آافأت اذا فع وم، ف ة ي ة مئ وم طيل ي

ى المعشوق           ّد من روا        . والتسعون، فذهب ولم يعد النه فّضل العشق عل ة ُتع رام     قصة بليغ ع ادب الغ ئ
ات                الم العالق وتلقي الضوء على بعض اسرار االغواء والعشق، وان يكن من الصعب ان تجد في ع

ا         د                . االنسانية الحقيقية من له طائل على عيش حرفيته وافرًا عن راد صار مت ا ال ينوجد في االف لكن م
ية عرب      ة سياس ي ترجم ا ف دور امامن صيني ت ة ال صة العّالم ي ق ا ه ات، وه د   الجماع ن اح م يك ة ل ي

ة      . يتصورها ة شهر            : قصة العّالمة الصيني في ترجمتها العربي ا مئ سطين، انتظرناه ة اسمها فل الحبيب
.وشهر، ولما بانت، وّجهنا النظر الى مكان آخر

ًا من أآل                             اطور اجود طعم ل الن ة قت سطين، ومحاول م من فل  آأن النضال من اجل فلسطين صار اه
ة            وفق آل المقاييس الم   . العنب ام الدول ستجد من قي عهودة، آان يفترض ان يلقى الموقف االميرآي الم

م    " عرب اميرآا"ليس فقط عند    " رهجة"الفلسطينية   تخلص من اه الذين يستطيعون التطلع اآلن الى ال
ستمد                      درآون ان اسرائيل ت د من ي شائبة عّكرت تاريخيًا عالقتهم المميزة، ولكن ايضًا وخصوصًا عن

الموقف االميرآي،            . دولية يحرسها العراب االميرآي   قوتها من معادلة     اج ب ان االبته ى، ف ذا المعن وبه
ه       . المهادنة" شبهة"وان لم يكتمل بعد، ال يعّرض المبتهج الى       ذا التحّول ان ة ه آما ال يخّفف من اهمي

يقولون رشوة؟. يقولون ترضية. يأتي في سياق محاولة مقايضة الدعم العربي للتحالف ضد االرهاب
ا               ا عّلمه ل آم ود، ب ذ عق ا ُفهمت من  يبدو ان معنى الكلمات قد ضاع ومعه اولّيات السياسة العربية آم

ر،       لو انقضت الم . الذين يتكلمون اليوم عن رشوة    د او اآث ة بل ة، او بمحو مديوني ساعدات مالي سألة بم
دأ         . ربما امكن الحديث عن ترضية او رشوة     راف بمب ة اعت سعر المعروض بمثاب دما يكون ال ا عن ام

ه صراحة في              رفض ادخال ا "اساسي ظّلت الواليات المتحدة ت سياسي يحول     "رؤيته اء ال ده العم ، فوح
ة الم         ذا                 دون تقدير التحّول وتسجيله في خان ى تحسين ه سعي ال ة، وان يكن مشروعًا ال كاسب العربي

.السعر، ومعه المكسب
أنهم صاروا ادوات اسرائيلية لمجرد ان اسرائيل                        سطينيين آ ى الفل بعض ال  في ماض قريب، نظر ال

رر اضطرت  -اضطرت  شعب  - نك م آ راف به ى االعت ّدد اآلن  .  ال أ يتج و الخط ا ه ات : وه الوالي
ارض ق د تع م تع دة ل ًا المتح ذا الموقف اذعان ة ه ى ترجم سعي ال يكون ال سطينية، اذًا س ة الفل ام الدول ي

غدًا، قد  ! وآأن مشهد ارييل شارون وهو يجهد لوقف عقارب الساعة ال يعني شيئًا             ! للواليات المتحدة 
تقترف الواليات المتحدة اخطاء جديدة في حق شعوب اخرى، بعضها قريب بصلة الدين، وهي اصًال               

اه شعب العراق              مستمرة حتى  يئة تج ي        .  هذه الساعة في ممارسة سياسة س ستعد للتخل دما ت ن، عن ولك
ررًا                           سطيني مب رى في الجرح الفل ذلك، يجدر بمن ي بابها ل ًا تكن اس عن عدائها للحق الفلسطيني، واي

  .لمعاداة الواليات المتحدة ان يتحّفز، ال ان يتمترس
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