
  
 

 

 

 

 كلمة رئيس التحرير

 

 سيناريوهات خليجية 

  عبد الباري عطوان 

 المقاالت السابقة  

 تصفح عدد اليوم من القدس العربي

 اقرأ في عدد اليوم

 

الوزراء العرب وخطوتهم  رأي القدس  

 الصغيرة

 

سفيرة اسرائيل في االمم  :زهير اندراوس  
مسؤولون من تل ابيب وواشنطن : المتحدة

يدرسون توجيه ضربة عسكرية اليران 
واشكنازي يؤكد في نيويورك على ان جميع 

 الخيارات مفتوحة

 

نائبا سابقا  47انذارات قضائية لـ   
والتحقيق بملف فساد ' اشهار الذمة'تجاهلوا 

معلومات  جديد في بلدية العاصمة عمان
الذهبي اقيل من منصبه بسبب قضية : جديدة

والرفاعي وقع وثيقة ' مصفاة البترول'
بعد اغالق القضاة ' الجريمة االقتصادية'

 المدنيين لهواتفهم

 

من : دبلوماسي سوري :كامل صقر  
المبكر الحديث عن استئناف المفاوضات 

 غير المباشرة

 

' القوس والفراشة' محمد المسعودي. د  
بين : لمحمد األشعري متخيل الذات والواقع

 الدرامية والتوتر الشاعري

 

واروى .. 'الحنفية'جيل  احمد المصري  
.. العربي' بي بي سي'هرم ' اخر من يعلم'

 'انفقعت'ومرارة الريس 

 

 أدونيس ال يخلد إلى النوم أندلس الشيخ  

 

أزمة السيناريوهات  محمد بنعزيز  
المخرجون المغاربة : السينمائية في المغرب

يتصرفون كثوريين ويزعمون انهم 

 سيناريوهات خليجية 
 عبد الباري عطوان

3/11/2010 
  

عدت لتوي من منطقة الخليج، حيث لبيت دعوة من ناشر كتبي للمشاركة في معرض 
ابوظبي للكتاب بالقاء محاضرة، وتوقيع نسخ للمهتمين بشرائها، وما أثار اهتمامي هو 

 :بقضيتين اساسيتين) العرب منهم طبعا(انشغال اهل المنطقة، من مواطنين ومقيمين 
تتعلق بتطورات جريمة اغتيال الشهيد المبحوح في امارة دبي في شهر كانون : االولى' 

من رجال الموساد االسرائيلي دخلوا البالد ' كتيبة'الماضي، على ايدي ) يناير(الثاني 
 .بجوازات سفر اوروبية واسترالية مزورة

او العسكري ) الحصار(احتماالت اندالع المواجهة مع ايران، بشقيها االقتصادي : الثانية' 
 .هجمات جوية مباشرة، وانعكاساتها على دول الخليج وامنها ومستقبلها(

بالنسبة الى القضية االولى يلمس المرء انقساما في اآلراء حول دور الفريق ضاحي 
خلفان تميم في تعقب االرهابيين المتورطين، من خالل اداء امني متميز، مصحوبا 

 .بشفافية اعالمية غير مسبوقة في منطقة الخليج، بل والمنطقة العربية بأسرها
امارة دبي في ' اندفاع'هناك توجه يتنامى حاليا في اوساط مسؤولين خليجيين ينتقد 

التصدي بشجاعة للموساد االسرائيلي، والذهاب بهذه القضية حتى شوطها االخير، 
ويدعي هؤالء الخوف على امارة دبي، والحرص على امنها واستقرارها، تحت ذريعة 

من ان تتورط في مواجهة مع اسرائيل، وكان عليها ان تتعظ من دول ' اصغر'انها 
عربية كبرى مثل سورية التي تكتمت على موضوع اغتيال الشهيد عماد مغنية على 

 .ارضها، ومسؤولين سوريين آخرين
في المقابل، تحول الفريق تميم الى بطل شعبي، ليس في دولة االمارات، وانما في الوطن 

العربي بأسره، النه اظهر كفاءة امنية عالية في كشف هويات المتورطين في الجريمة، 
والحق ضررا كبيرا باسرائيل في اوساط حلفائها الغربيين عندما اصر على كشف 

، واستخدامهم بطاقات اعتماد مالية من مصارف 'مزورة'استخدامهم لجوازات اوروبية 
امريكية، ووجه االتهام دون تردد للموساد، وطالب بتحميل المسؤولية مباشرة الى 

 .بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء االسرائيلي الذي صادق على العملية وايد تنفيذها
وكنس المشاكل االمنية بل ' التعتيم'االتجاه االول يمثل االقلية التي تعودت على 

والسياسية تحت السجادة، واالبتعاد عن القضية العربية المركزية تحت حجج وذرائع 
عديدة، منها ميل دول الخليج الى السالم والمهادنة وتجنب المواجهات، وتضخيم الخطر 

االيراني باعتبار مواجهته اولوية ملحة تتقدم على مواجهة الخطر االسرائيلي، بسبب 
 .تعاظم الطموحات النووية االيرانية واخطارها على دول الجوار

اما االتجاه الثاني فيمثل االغلبية الكبرى التي ما زالت ترتب اولوياتها السياسية 
والعسكرية وفق الثوابت العربية واالسالمية، وترى ان اتباع مؤشر البوصلة االمريكية 

ـ االسرائيلية من قبل ما يسمى بمحور االعتدال، هو الذي اوصل المنطقة الى حال 
الهوان الراهنة، واختفاء المشروع النهضوي العربي، وتفجير الحروب في المنطقة، مما 
ادى الى اختالل التوازن االستراتيجي لصالح دول غير عربية مثل ايران، وبطبيعة الحال 

 .اسرائيل
 ' ' ' 

الحديث عن احتــــماالت الحرب في المنطقـــة هــــو العمــــود الفقري 
في معــظم اللقاءات والدواوين الخارجية، والسؤال الذي يتردد بقـــوة هو ليس 

 حول ما اذا كانت المواجهة العسكرية ستندلع ام ال، وانما حول زمانها واالطراف 
فمياه الخليج تزدحم بالبوارج الحربية االمريكية، وهناك من يؤكد وجود . المشاركة فيها

غواصات نووية اسرائيلية ايضاً، والمسؤولون االمريكيون يتقاطرون على المنطقة، 
عسكريين كانوا او سياسيين، فبعد جولة كل من الجنرال مايكل مولين رئيس هيئة اركان 

الجيوش االمريكية، والجنرال ستانلي ماكريستال قائد قوات الناتو في افغانستان، في 
المنطقة، حطّ بالرياض يوم امس روبرت غيتس وزير الدفاع االمريكي، بينما زار 

جوزيف بايدن نائب الرئيس االمريكي تل ابيب حيث تعهد اثناء زيارته بمنع ايران من 
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يتصرفون كثوريين ويزعمون انهم 
 سيخترعون السينما من فيلمهم االول

 

رحلة في كتاب لنايف  سلطان مهداوي  

 'اليسار العربي والنهوض الكبير' حواتمة 

 

: بنزعة احتجاجية واضحةمحسن الذهبي   
الفنان عبد الرزاق ياسر يعيد تشكيل 

 الموروث الشعبي العراقي

 

مصر لن تتغير  بشير موسى نافع. د  

 بدون نضال سياسي جاد

 

طبيعة العالقة بين  يوسف نور عوض. د  

 تركيا والواليات المتحدة

 

االحتفال بيوم  علي محمد فخرو. د  

 تغيير ثقافة: المرأة

 

ليبيا تقبل اعتذار الخارجية االمريكية   
من القذافي ' ساخرة'بشأن تصريحات 

انتصارا 'صحفها تعتبر تراجع واشنطن 
 'جديدا

 

مواجهات بين الشرطة المغربية ونشطاء    
البوليزاريو اثناء احتفال بعائدين من زيارة 

الى تندوف الجزائرية 

 

تحاول االستثمار في الحركات ' القاعدة'   
االحتجاجية بالجزائر وتدعو إلى مواصلة 

 اإلضرابات في قطاع التعليم

 

الالجئون اليهود في سهيل كيوان   

 ..فلسطين

 

سيارة سباق تعمل بالشوكوالتة    

 

ادانات عربية واجنبية لخطة البناء   
عباس  ودعوات لتحرك عربي. االستيطانية

يعلن ان االستيطان يدمر فرص السالم 
وبايدن يرى انه يقوض الثقة ببدء 

 المفاوضات

 

جعفر الصدر مرشح إيران لرئاسة   
الحكومة المقبلة من اجل لملمة البيت 

ائتالف المالكي يرغب باألغلبية الشيعي 
 والتحالف الكردستاني بالتوافق

 

تمثيل العرب السنة في العراق اشكالية    

 في ظل معطيات جديدة

 

كتاب يزعم ان عبد القدير خان عرض    
على العراق بيعه تصميمات نووية قبل 

 مليون دوالر 150الحرب مقابل 

 

المعارضة تدعو : اليمن خالد الحمادي  
لمظاهرات مؤيدة للقضية الجنوبية والمؤتمر 

الحاكم يحذر من دعوات العنف واللعب 
 بالنار

نشطاء حملة البرادعي  حسام أبوطالب   

جوزيف بايدن نائب الرئيس االمريكي تل ابيب حيث تعهد اثناء زيارته بمنع ايران من 
 .امتالك اسلحة نووية

هناك ثالثة سيناريوهات محتملة للتعاطي مع ايران وبرامجها النووية يتركز الحديث 
 :حولها في المنطقة

ايران العسكرية في ' اذرعة'ان تقوم اسرائيل بهجوم مباغت على : السيناريو األول' 
في جنوب لبنان، وحماس في قطاع غزة، وبما يؤدي الى انهاء ' حزب اهللا'المنطقة اي 

وتدمير قدراتهما العسكرية، وعلى امل ان يتم جر ايران وسورية الى حرب ' دولتيهما'
 .اقليمية النقاذ حلفائهما، الن حجم النيران المستخدمة سيكون كبيراً جداً

ان تشن اسرائيل غارة خاطفة ومحدودة، ولمرة واحدة على التجهيزات : السيناريو الثاني
النووية االيرانية، وفي هذه الحالة قد تمتص ايران هذه الضربة لتظهر امام العالم كدولة 

 .معتدى عليها من قبل اسرائيل الدولة المعتدية، التي تهدد امن المنطقة واستقرارها
اقدام اسرائيل والواليات المتحدة معاً على شن حرب شاملة ضد ايران، : السيناريو الثالث

من خالل قصف متواصل ألسابيع او حتى اشهر، لتدمير بناها التحتية بالكامل، وفي هذه 
الحالة سلتجأ ايران الى الرد باطالق صواريخها باتجاه اسرائيل والقواعد االمريكية في 

منطقة الخليج، وسيكون الحال كذلك بالنسبة الى حلفائها في دمشق ولبنان وقطاع غزة، 
الذي التأم في دمشق بمشاركة كل من ' مجلس الحرب'فقد تحدثت تقارير غربية عن ان 

الرئيس االيراني احمدي نجاد، والسوري بشار االسد، وزعيم حزب اهللا السيد حسن نصر 
اهللا، قد درس جميع االحتماالت والسيناريوهات، ووضع الخطط لمواجهتها، واالتفاق 

 .'ام الحروب'على استراتيجية موحدة، باعتبار الحرب المقبلة هي 
 ' ' ' 

المسؤولون الخليجيون ال يريدون اياً من السيناريوهات الثالثة، ويخشون من سيناريو 
رابع تراجعت احتماالته مؤخراً، وهو توصل الواليات المتحدة وايران الى صفقة اقتسام 

بمعنى آخر يعتبرون انفسهم من المتضررين االساسيين من . نفوذ تأتي على حسابهم
، ولتبديد هذه )مواجهات عسكرية(، او الساخنة )حصار اقتصادي(اندالع الحرب الباردة 

، )اساطيل وبوارج(المخاوف تعزز امريكا من كثافة وجودها العسكري في المنطقة 
 3.3السعودية اشترت شبكة صاروخية دفاعية بحوالى (وتنصب شبكات صواريخ متقدمة 

 ).مليار دوالر العام الماضي
الالفت ان هذه المخاوف غير ملموسة على االرض، فحركة البناء، وصعود االبراج الى 
عنان السماء، والتنافس في الرفاهية والبذخ، يراها الزائر في كل مكان يذهب اليه في 

دبي وابوظبي، وكأن المواجهات في حال اشتعال جبهاتها ستقع في كوكب آخر من 
 .العالم

ما هو فوق سطح الخليج مختلف عما هو تحته، والصور البراقة تكون مخادعة، فال 
نستطيع ان نتحدث عن خليج واحد موحد، فهناك خالفات متفاقمة بين بعض اعضائه، 

بعضها حدودي، وبعضها اآلخر نابع من الغيرة والتنافس، ولكن نقطة االتفاق االكبر التي 
توحد الجميع ليس الهوية او الخصوصية المشتركة، وانما االعتماد على الحماية 

 .االمريكية، ومساندة اي مخطط يمكن ان تتبناه واشنطن في المنطقة
 
 

 خضر خليل
إن بعض الحكام العرب الذين سرقوا كل خيرات الشعوب العربية، وأعطوا عائالتهم منزلة أكبر من بقية 

اولئك الطغاة ال يحميهم إال الطغاة من أمثالهم . المواطنين، وباعوا فلسطين وشعب فلسطين بأبخس األثمان
 .من العصابات المافيوية التي تحكم أميركا

 تحية لعبدالباري عطوان -غسان 
 احيي االستاذ عبدالباري عطوان

 العود الحميد -محمد الفاتح 
 )الفريق التميم( عودا حميدا وعساك جئت من سبأ بنبأ اقله ان الخليخ كله 

 خطة التخويف -سلطنة عمان /اللول القلهاتي
سيدي أخالفك الرأي بخصوص مساندة جميع دول الخليج ألي خطة تقرها أمريكا لمواجهة إيران بدليل أن 

سلطنة عمان قد وقعت مع إيران إتفاقيات هامة جدا حتى أن من بينها إتفاقيات أمنية واألمريكان 
 .والبريطانيين يأتون إلى عمان لتخويفها من الخطر اإليراني 

 بن سعيد
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نشطاء حملة البرادعي  حسام أبوطالب   
يشكون لمنظمة العفو الدولية اعتداء 

 الشرطة على طبيب من انصاره

 

حماس بين المعزين رغم تأييده لبناء   
وفاة شيخ االزهر محمد سيد  الجدار العازل

كان قريبا من السلطة واصدر : طنطاوي
 فتاوى مثيرة للجدل

 

من حسنين  -' القدس العربي' -القاهرة   
اتهامات للنظام بالخوف من شعبية  كروم

واستجواب رئيس الوزراء حول .. البرادعي
 عالج زوجة وزير بالخارج

 

هل كانت مصر سببا في انهيار الجامعة    
العربية؟ 

 

هيومن 'يتابع تقرير ' المرصد البحريني'   
حول التعذيب بالمملكة ' رايتس ووتش

 

احمدي نجاد في زيارة لكابول ينتقد وجود   
عملية  الحلف االطلسي ويهزأ من غيتس

انتحارية ضد قاعدة خوست ومقتل جنديين 
من الناتو في الهجوم 

 

جاسوسة بريطانية سابقة تتهم   
االستخبارات االمريكية بخداع البريطانيين 

البارونة موللر  حول معاملة المعتقلين
انتقدت تشيني ورامسفيلد وقالت انها لم 

 تعرف عن االنتهاكات اال بعد تقاعدها

 

عنصريتهم التي تقتلنا  رمضان جربوع  

 وتقتلهم ايضا

وزراء الخارجية العرب  إسماعيل القاسمي الحسني  

 وأحالم اليقظة

الحقائق التاريخية ال تمحوها تواقيع  خليل قانصو  
العمالء وكالمهم 

الخروج الحتمي من : التجديد أحمد خيري العمري. د  

 ...'طول األمد'

 المواضيع األكثر قراءة
 سيناريوهات خليجية عبد الباري عطوان   

شيخ االزهر يواصل إثارة الجدل بعد وفاته المفاجئة    

 هل الدفن في البقيع يوجب الجنة؟ في السعودية

 الوزراء العرب وخطوتهم الصغيرة رأي القدس   

قائد شرطة دبي يشير لوجود جواسيس بمنطقة     
الخليج ويطالب بمغادرتهم 

 بن سعيد
كان من األجدر أن نذكر دور األمن المستورد بكل إمكانياته للحفاظ على . السالم عليك أخي عبد الباري

فهناك تعاقد بالمليارات ). المحلي( كان من األجدر أن يجلس العم األبيض بجانب المسئول. سالمة األمارة
ال أحد باستطاعته أن يقنعني أن أمن األمارة خالص . والمتعاقد األجنبي عليه أن يبرر أخفاقاته و مكتسباته

أما العدد الكبير الرتكاب هده الجريمة أنما .. أنما هي األفعى التي تعض مؤخرتها ...ألبنائها ال ال أعتقد
 .و السالم. دليل على أن األمارة مستباحة و حقل للتجارب األستخبارتية

 الخليج الجميل -ناصر المصري 
يا ليت كل دول العرب تصبح مثل الخليج وياليت كل حكام العرب مثل حكام الخليج واهللا نحن العرب 

 نحسدكم يا شعب الخليج

 و هل يوجد شك؟ -عابر سبيل 
و أطرافها يناقشون سيناريوهات الحركة ) إعالميا و لوجيستيا(الحرب قادمة و قد بدأ التمهيد لها بالفعل 

دول الخليج الصغيرة و هناك كروت كثيرة ) وربما يردم(تراب الحرب سيغطي . األولي في لعبة الشطرنج

من المقيمين و المواطنين في و هناك النزعات ) و أيضا الشيعة(إليران سنراها و منها الجاليات اإليرانية 
و (القبلية في كل دولة بما في ذلك الطامعون في إنتزاع الحكم من األسر الحالية ألسباب تاريخية و الحرب 

و هناك غموض . مناسبة جيدة لتصفية تلك الحسابات و القفز لكرسي الحكم) ما تجلبه من حراك و فوضي
موقف من الصين المستفيد األكبر من نفط الخليج و لكن الأظنها تبقي تتفرج علي ضياع ما تبقي من النفط 

 !!ليقع تحت سيطرة أمريكا المهم كالعادة العرب الخاسر األكبر و نبقي نسبح بحكمة الرئيس 

 سيناريوهات خليجية -محمد المرزوقي 
قضية فلسطين قديمة تتجدد كل ساعة أما قضية المبحوح من الجرائم المشتركة بين الموساد والضفة 

 .الغربية خيوط القضية التزال غامضة 

mammun bakeer - saudi arabia - اجبني اخي عطوان 
لماذا كل هذا العدد الكبير من المجرمين الذي نفذوا اغتيال الشهيد المبحوح وكان يكفي اقل بكثير من هذا 

العدد وهل كان الموساد غافال عن وجود كاميرات ام انهم ارادوا ان يقولوا لنا ال نخشاكم حتى ولو 
عرفتومونا ونستطيع ان نصلكم حيثما كنتم لماذا هذا االندفاع الغير معهود من االعراب لكشف الموساد 

ومعاقبته بغطاء امريكي واوروبي الذين لو ارادوا لقالوا لخلفان ومن فوقه وتحته صه الغلق الملف من 
اول يوم ام انهم ارادوا ان يدمروا امن االمارات ليدمروا اقتصادها فدافعت االمارات بجد عن نفسها لماذا 

المحترم خلفان اليريد ان تشترك حماس في التحقيق ان كان حقا يريد كشف القتلة ومعاقبتهم على فعلتهم 
وان يصل الى حقائق االمور اكثر وهم اعرف بكل ما يتعلق بشهيدهم ام يكفيه فقط البهرجة االعالميه 

 الظهار قوة االمارات الخارقة حتى لو لم يقتص منهم

 الخليجيون وسباتهم في الحضن االمريكي الخادع -حسن 0ا0خ0ع
)واذااردناان نهلك قريةامرنامترفيهاففسقوافيهافحق عليهاالقول فدمرناهاتدميرا(سم اهللا الرحمن الرحيم 

واخشى مايخشاه المسلم الحريص على امته ودينه ان ينطبق هذاالقول على اهل الخليج0صدق اهللا العظيم
فهذاالتطاول في البنيان والتسابق في جمع وتكديس الثروةفي الصارف االجنبيةوالتي في معظمها تستعمل 0

من قبل اعدائناوعلى رأسهم امريكاواسرائيل ولضرب امتنافي فلسطين والعراق وافغانستان وغيرهامن 
واما ما يستطيع ان يتصرف به اصحاب هذه الثروات فهوينفق في 0بالدالمسلمين ولمنع وحدتناونهضتنا

ان نهضةالخليج هي قشورالتمت لنهضة االمم الحقيقية 0معظمه على اللهو وغيرذلك ممايغضب وجه اهللا
االيراني هوكالمستجيرمن )العدوان(وفي ظني ان ارتماءالخليجيين في الحضن االمريكي للحمايةمن0بصلة

وحمايةالخليج لن تكون االببناء نهضةعلمية وقوةاقتصاديةمتينةوقوةعسكريةرادعة 0الرمضاءبالنار

 ومستقلة عن النفوذ الصهيوامريكي

 سيناريوهات خليجية -دمنهور -مصر-احمد بسيونى بشارة 
ثم ياتى بعد )حسنة وانا سيدك (اننى ارى ان السيناريوالمتاح للغرب واسرائيل هو سيناريو السالم بمنطق 

امريكا بضمان النفوذ بالمنطقة وبمساعدة ايران  -1ذلك اقتسام الغنائم بين الرابحين وهم هنا كاالتى 
اسرائيل وهى الغانم االكبر ويتم بشقين اقتصادى بفتح الدول العربية امامها وعسكرى بزوال  -2وسوريا 

خطر حزب اهللا وحماس وتقيد المارد االيرانى داخل قمقم اتفاق سالم وتحييد سوريا على غرار اتفاق كامب 
سوريا استرداد الجوالن بنفس نمط سيناء وبشروط اشد امنية مع هيمنة سورية سياسية على  -3ديفيد 

 -4لبنان يتم من خاللها تحجيم حزب اهللا وتكون سوريا وايران مسئولين امام الغرب عن تصرفات الحزب 
ايران السماح لها بدور مقيد بالمنطقة وفك الحصار مع الغرب مع تشديد اجراءات الوكالة الدولية للطاقة 

 على البرنامج الذرى االيرانى والعزاء للدول العربية وال اعتبار

 .ومساندة اي مخطط يمكن ان تتبناه واشنطن في المنطقة -االردن  -ياسر يوسف 
الزبدة في مقالك هو في االسطر الثالثة االخيرة ، ففيها تكمن ماساتنا نحن كشعب عربي ... أحسنت
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الزبدة في مقالك هو في االسطر الثالثة االخيرة ، ففيها تكمن ماساتنا نحن كشعب عربي ... أحسنت
 .محكوم 

 الحصار االقتصادي على من ؟ -الكويت _ عبداهللا مبارك 
اوال الحمد هللا على السالمة استاذ عبدالباري ، التخوف بنظري هو في الحصار االقتصادي ، في حال 
نشوب الحرب وهي متفرعة في اكثر من سيناريو ، من سيأمن الممرات المائية لناقالت النفط والغاز 

وسفن الشحن في الخليج ؟ وهل الحصار سيكون على ايران ام دول الخليج بأسرها ؟ وانا الاعتقد بانه في 
. قدرة الواليات المتحدة تولي زمام الحرب المحتملة وتأمين ممرات أمنة في مياه الخليج في ان واحد 

حتى حركة الطيران في الخليج ستتاثر سلبا في هذه السيناريوهات للحرب ، في اعتقادي ان على دول 
خاضت الواليات . الخليج النظر في نواح عديدة وليس فقط من منظور التسلح وردع شظايا الحرب 

المتحدة حروب منفردة او كانت تتراس قيدتها ولكن هذه المرة ستكون اسرائيل طرفا اصيال فيها مما ينذر 
 .بالعشوائية في اطفاء غضبها 

 ضربة معلم -مغترب 
 .اى الردع , على السوريين االستعداد للرد.اسرائيل ستهجم على سوريا وعلى ليس ايران او حزب اهللا 

 احتمال صفقة ايرانية امريكية من سابع المستحيالت -قطر  -عبداهللا 
االستاذ الفاضل عبدالبارى لو رجعنا للتاريخ الغريب للرئيس العراقى رحمة اهللا كان محاصر والعراق مقطع 
وكان اليملك اال اسلحة الدفاع عن نفسه فقط لكنة ضرب وطورد وعلق في المشانق فكيف الوضع بايران 

القوة الصناعية االنتاجية العسكرية ذات االمتداد الخارجى خليجيا عربيااسالميا امتدادات ليست بالهينة 
والسكوت عليها امريكا وغربيا سيمكن ايران من الوصول لمرتبة الدول العظمى والغرب يعرف ذلك ايران 
فى طريقها مستقبال لخوض ميادين البحار العالمية وعسكريا ستكون القوة االسالمية الوحيدة ذات القدرات 

التقنية التكنولوجية المتطورة ومن جانب اخر امريكا لن تستطيع التكيف والقرب من الطبيعة االيرانية 
الحالية هما لن يلتقيا ابدا وعليه هناك حرب يحلم الغرب ان تكون سريعة مدمرة يتغير بعدها الماللى 
 ويعين الموالين للغرب وهذا لن يحدث الن امريكا تواجة ايران الشعب وليس ايران الماللى وهناالسر

abufahd -  الثانية........ القضية األولي و 
هل / سيدي. من جانب فريق دبي". التصدي بشجاعة للموساد االسرائيلي"القضية األولي و / سيدي الكاتب

لقد حضر فريق الموساد و دخل دبي وقام بتنفيذ مهمته بالقتل و . هذة هى الشجاعة العربية الحديثة؟
نحن المصابين بعمي األلوان ال نري موقع الشجاعة فيما . اإلغتيال و خرج كما دخل على الرحب والسعة

حدث؟ وهل هناك من عاقل يصدق إمكانية أن تصدر أوامر إعتقال أو مذكرات توقيف بحق النتن ياهو أو 
القضية !!.كشف الهويات يعتبر نصر عالمي للعرب.دبي؟ عدا عن تنفيذها من األسياد الجدد؟... غيره من 

". علي و على أعدائي يا رب"حسب مقولة " المواجهة العسكرية ستندلع"إيران فنحن نأمل بأن -الثانية
حيث إزدحام الخليج بالبوارج والغواصات ومنابع النفط على الشاطئ الغربي يجعلها أهدافا سهلة للمحو 

المهم هو القضاء على الكوكب الخليجي واإلسرائيلي و . نوع السيناريو ليس بالمهم. من على الخارطة

 .األمريكي

Mass - حرب بين تجار السالح في المنطقة 
اذا حصل ذالك فعلى حكام . ايران التبحث عن حرب في المنطقة اال اذا كان هناك اعتداء على سيادتها

ان ال يكونوا قاعدة لالمريكان . المنطقة ان يتحملوا مسؤوليتهم في الحفاظ على حدود واجواء بالدهم
الحرب مع ايران سيكون الخاسر االكبر الواليات المتحدة ماديا واقتصاديا ... والصهاينة لضرب ايران

وبشريا وهنا الخسران المبين سيكون ممكن الفراق بين االمريكان واسرائيل باستقالة الرئيس اوباما من 
 .منصبه او سيغتال على يد الموساد الصهيوني

 !!!إخواننا في الخليج غيرمتفطنون لمن هو عدوهم الحقيقي  - -كـــــريم 
اسرائيل لم تكن في يوم ما مهتمة بعملية سالم شامل في المنطقة ، بل هي تحاول دوما خلق ذرائع 

بـــعبارة . لتمديدحالة التوتر لكي تعطي نفسهاالحق الكامل فيما تسميه بالدفاع عن النفس ضد أعدائها 
وفي حالة تأهب ألن ذلك يخدم مصلحتهااإلستراتيجية أكثر " حالة حرب"أخرى ، اسرائيل تفضل البقاء في 

فهي تستخدم هذه الطريقة لكي يكون حلفائها أيضا في حالة تأهب تام . من العيش في حالة سالم 
لمساعدتها وللوقوف بجانبها حتى وإن كانت هي الجانية ولقد رأينا كيف دفعت بامريكالخوض حرب ضد 

التي ما " أسلحة الدمار الشامل"العراق بعد ان ادعت أن العراق يمثل خطرا على أمنها، رغم عدم وجود
ولما ثبت العكس قالوا واهللا تخلصنا من صدام ، و اليوم ها أنهم . انفكت تزعم أنه متواجد لدى العراق 

يدفعون بأمريكا من جديد و بنفس الطريقة لمواجهة ايران والمؤسف هو أن إخواننا في الخليج ال يتفطنون 
 .لذلك 

Palestinian from Canada - Gulf senarios 
In the military principles of war the more you are far from your main base the 
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In the military principles of war the more you are far from your main base the 
more you are in danger and visa versa.Therefore the future battle if it happens 

the aggressors will face the problem of supplies if the battle last longtime and 
Israel is not used to such war and Iran can retaliate from many fronts and for a 

long time.Iran could survive the Iraqi war alone while all the west and Arabs 
were backing Iraq nevertheless Iran won the war in spite of the pretension of 

Iraq victory which was different the reality.The Iranian people is very proud of 
his country and very stubborn in his right and is ready to face any challenge to 
his nationality and belief contrary to the Arabs and the other peoples otherwise 

he could not survive up to now 

 رسالة إلى الشعب السوري -محمد جبرؤوتي 
قد تندلع حرب بسبب فشل الصفقات السرية بين النظام السوري واليهود وفشل / بسم اهللا الرحمن الرحيم

الصفقات أيضا بين أمريكا وإيران، الكل يعرف مدى الفساد في سوريا ولن نستفيد من توجيه رسالة إلى 
النظام بسبب سيطرة عقلية الفساد عليه لذا نتوجه إلى الشعب السوري بأن يستعد للحرب وذلك بتخزين 

إلخ وأيضا المؤونة الطبية وأضف إليها كمامات من نوعيات جيدة ..مواد غذائية تمر حليب مجفف معلبات 
موجودة في محالت بيع الكيماويات إن لم يتمكن الفرد من الحصول على القناع الواقي واالبتعاد عن كل 

قطع عسكرية والنزوح من العاصمة إلى وسط  -محطات وقود  -طرق عسكرية ( األماكن المتوقع قصفها 
البالد في حال تم قصف المدينة بخطة األرض المحروقة،إسرائيل تخاف على شعبها وتحسبت لحرب 

كيماوية أما في سوريا ففي األحوال العادية يوجد عندنا نقص ولذا على المواطن أن يعتمد على نفسه 
 .ويحسب لهذا االحتمال

 عرب الخليج وإيران وأمريكا -عبدالسالم اليازغي 
حب الدنيا وكراهية الموت هو ما يطبع مواقف العرب في الخليج سواء تجاه إيران المسلمة أو أمريكا 

الكافرة وما يخافونه الخليجيون سيقعون فيه نرجو أن يعودوا لرشدهم ويدركوا أن أمريكا التريد بهم خيرا 
تتفطر قلوبنا عندما نسمع قيمة صفقات األسلحة الغربية . وإنما تبتزهم وتسرق ثروتهم وتبيع لهم األوهام 

التي يشتريها الخليجيون ونتساءل من سيحاربون بهذذه األسلحة إذا كانوا يهرولون نحو إسرائيل التي 
 تصفع العرب في كل وقت وحين واليحركون ساكنا خوفا من سيدهم في البيت األسود

 !!!المبحوح وإيران  -بن هويدي 
.. السلطات األمنيه في إمارة دبي تنقصها من الخبرات األمنيه الكثير في معالجة قضية إغتيال المبحوح 

ال يالموا .. فإجتهدت دبي في عرض مسرح الجريمه بصوره ال ينبغي إخراجها بهذه الطريقه الغير مهنيه 
وأما بخصوص مواجهة ماللي طهران .. األخوه في دبي على ذلك ألنهم غير معتادين على مثل تلك الجرائم

 !!فالقادم كفيل بإنهاء أي عوالق طفيليه غير مرغوب بها في هذا العالم المتحضر 

 سبحان اهللا -ابن جمعان 
دول الخليج ! اتمنى يوم واحد بس أقرأ مقال لعبدالباري عطوان عن دول الخليج يكون فيه غير متشائم 

انجزت ما عجزت عنه بقية الدول العربية وان كان هناك خالفات فهي طبيعية و موجودة حتى داخل انظمة 
اما موضوع ايران فالخليج يخشى ايران بسبب ان هناك مصالح كثيرة متطابقة . الحكم وبين االخ واخوه

 ...!هل نسيتم قضية ايران كونترا ودعم اسرائيل اليران في حربها ضد صدام. بين ايران واسرائيل

 نحن علي ثقة في رايك استاذ عبد الباري -خالد الهواري كاتب سويدي من اصل مصري 
االستاذ عبد الباري عطوان حمد هللا علي سالمتك ونتمني ان تتاح الفرصة امامنا في السويد للحصول علي 
كتبك الجديدة ومادمت تري ان الفربق ضاحي خلفان رئيس شرطة االمارات قد قام بواجبه ونجح في كشف 

القتلة الحقيقين فنحن نثق في راي حضرتك وتبقي وجهة نظرك في هذا الموضوع هي الصورة االكثر 
اما دول . وضوحا النني كنت اري انه قد تساهل في خروج القتلة واضاع فرصة الصطياد صيد ثمين

الخليج العربي فقد سقطت بين مطرقة تحالفها مع امريكا والتزامها بكل مايفرضه هذا التحالف من شروط 
وامالءات وبين سندان االنتقام االيراني بتدمير كل القواعد االمريكية والحشود العسكرية في منطقة الخليج 
ممايعني الدمار الكامل لهذة البلدان التي تعيش علي بحيرات من النفط والغاز قد تحيل المنطقة الي جحيم 
في حالة اشتعالها كما ستؤدي اية عمليات تعاون خليجية في حرب ضد ايران الي خسارة الخليج للراي 

 العام العربي

 حروب جديدة -احمد محمد 
تحية طيبة لالستاذ عبد الباري عطوان ان تحليلك للوضع الحالي اكثر من رائع ولكن اتمنى ان ال تخوض 

 .المنطقة حرب جديدة فاية حروب ستكون وبال على دولها 

 انهاء القضية -مقيم سابق في دبي  -ابراهيم 

5/7 ページalquds alarabi القدس العربي

2010/03/11http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\10z50.htm&storytitle=ffيوھات خليجية...



 انهاء القضية -مقيم سابق في دبي  -ابراهيم 
ان ضاحي خلفان يمارس قوته على العامل الهندي الفقير ولكن اليمكنه انهاء الموضوع الى االخر واعتقد 
ان الموضوع سينتهي مثلما انتهىت القضايا االخرى بصفقات سرية حيث اطلقت قطر سراح قاتل الرئيس 

 الشيشاني

 ضاحي خلفان.........عبد الباري -محمد اْكليد 
عبدالباري عطوان شكرا على المقاالت الجملة نحن العرب نفتخربك والعمل الكبير الذي قام به ضاحي 

 خلفان

 انظمة من ورق -حسن من الجزائر 
 .ال يسعنا اال ان نقول عن الممالك و االمارات و الجمهوريات و الجماهيريات انها انظمة من ورق

 نصائح في غير محلها -توفيق الدهلوي 
على االنتهاء وال ) بريقها( بالنسيه لعملية اغتيال الشهيد المبحوح فقد شارف أثرها و : االستاذ عطوان 

ننسى أنها تمت بمشاركه فلسطينيه مما جعل الضرر بقضية شعب فلسطين أكبر من ذلك المتعلق 
أرجوا اهللا أن يحمي دول الخليج العربي من اصدقائهم الذين يريدون الحاق الضرر بهم عن . باسرائيل 

لقد رقص كثير من العرب فرحاً . طريق التحريض وتشجيع المواقف غير المدروسه تمهيداً للتوريط 
 .باحتالل العراق للكويت وسيرقصون أكثر لمصائب ارجوا ان ال تأتي 

 الحرب -سليمان 
اذا قصف ايران انطالقا من اراضي خليجية فمن حق ايران الرد على الدول التي خرجت من عندها الضربة 

وهذا حق واضح يحفظه المنطق والقانون الشرعية الدولية وهذا مايرعب الخليج سبحان اهللا يااخي لم 
اما اقتراح االخ احمد بسيوني . يخوضوا او يدخلوا معركة في حياتهم من الطبيعي ان يموتوا من الخوف 

من دمنهور مصر فهذا حلم السادات الذي لم يحقق بان يجعل سوريا مثل مصر وان يكبلها باتفاقية عار 
كماجعل السادات من مصر اقوال لك يا اخي لن نرضى عرض على حافظ االسد اعادة الجوالن كاملة ولن 

منزوع السالح وتحت وصاية االمم المتحدة ولكنه رفض النه انتقاص من السيادة السورية ليس كمثل 
قد تكون سوريا التسطيع اعالن حرب على اسرائيل واسترجاع .مصر منتقصة السيادة على اراضي سيناء 

الجوالن بالقوة بسبب امتناع العرب عنها وتخليهم عن مبادئهم وقضاياهم ولكنها لن تتنازل أبدا وسوف 
 تبقى صامدة للنهاية

 ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني
 نسخة للطباعة

 ھل ترغب في التعليق على الموضوع؟ 
 

ترحب بتعليقات القراء، وترجو من المشاركين التحلي بالموضوعية وتجنب " القدس العربي"

كما ترجو الصحيفة من . ا6ساءات الشخصية والطائفية، ولن يتم نشر اي رد يحتوي شتائم

ويفضل ان . المعلقين ادخال ا6سم ا6ول واسم العائلة واسم الدولة وتجنب ا6سماء المستعارة

 . كلمة 200تكون التعليقات مختصرة بحيث 6 تزيد عن 

 

:األسم

:بريدك األلكتروني

:الموضوع

 : التعليق
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