12

السبت  18نيسان  2015العدد 2569

رأي

ّ
السفير السعودي على حق :فلتقف «األخبار»
¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
ابراهيم األمين
¶ نائب رئيس التحرير:
بيار أبي صعب
¶ مديرا التحرير:
إيلي شلهوب،
وفيق قانصوه
¶ مجلس التحرير:
محمد زبيب
حسن عليق
إيلي حنا
أمل األندري
شربل ّ
كريم
¶ صادرة عن شركة
أخبار بيروت
¶ المكاتب بيروت ــ
فردان ــ شارع دونان
ــ سنتر كونكورد ــ
الطابق السادس
¶ تلفاكس:
01759500
01759597
¶ ص .ب 113/5963
¶ اإلعالنات
الوكيل الحصري
ads@al-akhbar.com
01/759500
¶ التوزيع
شركة األوائل
15ــ  01 /666314ــ
03 / 828381
¶ الموقع االلكتروني
www.al-akhbar.com
¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnewspaper

أسعد أبو خليل*
ّ
الجريدة (الصفراء) على السفير
تجنت هذه
ّ
ّ
ال ـس ـعــودي امل ــوق ــر ،وتـهــجـمــت عـلـيــه .ه ــذا ال
يجوز .على هذه الصحيفة وغيرها احترام
املـقــامـ ّـات الرفيعة خصوصًا عندما تصدر
عن ممثلني وناطقني وأبواق لنظام آل سعود
ّ
املتنور والحازم .ماذا قال السفير العسيري
كــي يـتــراكــم عـلـيــه ال ـه ـجــاء؟ كـيــف أزع ــج هــذا
ال ـس ـف ـيــر ال ـ ــذي ال ي ـن ـفـ ّـك ص ــادق ــا ع ــن ت ـكــرار
موقف اململكة الصادق واألمني من أنها على
مسافة واحدة بني جميع األطراف ،بما فيها
تلك الـتــي ّ
تمولها بــاملــال وتـمـ ّـدهــا بالسالح
وتلك التي تحاربها باملال والسالح ألنها ال
ّ
العدو اإلسرائيلي
تنتمي مثلها إلى خندق
الــذي بــات يتسع للكثير من الحلفاء العرب
الالهثني .ال ،فلتسمح لنا جريدة «األخبار».
ّ
قلوب
إن ململكة آل سعود مكانًا مميزًا فــي ّ
وكـلــى وبـنـكــريــاســات ال ـعــرب الــذيــن يتلقون
ّ
البركات ال املال من آل سعود .هل سيتنطح
ّ
أحـ ٌـد منكم ومنكن للزعم ان وليد جنبالط،
ً
م ـثــا ،أو مـيـشــال سـلـيـمــان ،يـتـمــاشـيــان مع
مصلحة وسياسات آل سعود بسبب املال؟
كال ،وألف كال .الثروة واملال ال يعنيان شيئًا
عـنــد ول ـيــد جـنـبــاط وم ـي ـشــال سـلـيـمــان .إن
ال ـ ّـرج ـل ــن ،م ـثــل ص ــائ ــب س ــام االس ـت ـقــالــي،
ينفذان مشيئة أمراء وملوك آل سعود بحكم
ّ
ّ
ّ
والليبرالية التي لم يحرص
والتأمل
املحبة
ّ
عـلـيـهــا أح ــد مــن أيـ ــام ج ــون س ـت ـيــورات ميل
وج ــان جــاك روس ــو أكـثــر مــن رع ــاة مهرجان
ّ
«الجنادرية».
مـ ــا ق ــال ــه ال ـس ـف ـ ّي ــر الـ ـسـ ـع ــودي عـ ــن ج ــر ّي ــدة
«األخ ـب ــار» ُمـحــق ُ
ومـنـصــف ،ال بــل ّمتحفظ.
ي ـجــب ع ـلــى هـ ــذه ال ـج ــري ــدة ان ت ـت ــوق ــف عن
ّ
ّ
والدينية
السياسية
اإلس ــاءة إلــى املـشــاعــر
مللوك وأم ــراء آل سعود ،وهيئة كبار علماء
ّ
ّ
ّ
العربية
الليبرالية
(مرشدو حركة
الوهابية
ُ
ّ
وبعض يسارها املتسربل بلباسها) .من يظن
ّ
وأنفسهن .كيف
كتاب هذه الجريدة أنفسهم
ُ
يتطاول أعداء إلسرائيل  -الحليف املخلص
آلل سعود  -على النظام السعودي وحروبه
ّ
ف ــي املـنـطـقــة ال ـع ــرب ـ ّـيــة؟ م ـتــى ت ــرع ــوي الـقــلــة
القليلة التي تنتقد آل سعود؟ ملاذا ال تلحق
ال ـج ــري ــدة بــركــب ال ـل ـي ـبــرالـ ّـيــن وال ـي ـسـ ّ
ـاريــن
وال ـي ـم ـي ـن ـ ّـيــن واإلسـ ــامـ ـ ّـيـ ــن واإلره ــاب ـ ّـي ــن
ّ
ّ
املتنوعة
اإليديولوجية
وباقي ّالتشكيالت
التي تتلقى أحسن رعاية وأفضل ضيافة من
ّ
آل ّسعود؟ فليلحق كتاب هذه الجريدة بركب
ّ
املثقفني والكتاب العرب الذين يتقاطرون من
ّ
كل حدب وصوب في مهرجان «الجنادرية»
الــذي يجذب إليه الـنــاس العـتــدال مناخه ال
ملــالــه .الـتـكـ ّـســب فــي حـضــرة أم ــراء آل سعود
ليس ّ
تكسبًا واالنحناء ألمراء آل سعود ليس
انحناء ،بل هو الرفع واإلباء .أجل وألف أجل.
ث ـ ــم ،ع ـل ــى م ـ ــاذا ت ـن ـت ـقــد «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ال ـح ـكــم
الـسـعــودي .على م ــاذا؟ وكيف ينسى هــؤالء
أفـ ـ ـع ـ ــال الـ ـخـ ـي ــر م ـ ــن قـ ـب ــل آل س ـ ـعـ ــود ن ـحــو
ّ
ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــن؟ ومل ـ ــاذا ال ن ـتــذكــر ال ـت ـحــذيــرات
ال ـح ـك ـي ـم ــة ل ـك ــل ف ــري ــق  14آذار عـ ــن وض ــع
ّ
اللبنانيني فــي املـمـلـكــة؟ الـيــس ه ــؤالء ،مثل
كل العاملني والعاملني العرب في مملكة آل
س ـعــود ،رهــائــن ذلـيـلــن تستطيع الحكومة
ّ
السعودية ان تطردهم من دون تعويضات
ّ
ك ـم ــا ف ـع ـلــت م ــع مـ ـئ ــات اآلالف م ــن ال ـع ــم ــال
ال ـي ـم ـنـ ّـيــن ع ـبــر ال ـس ـن ــوات ملـعــاقـبـتـهــم على
مــواقــف لحكومتهم ال تـتــوافــق مــع املشيئة
ال ـس ـع ـ ّ
ـودي ــة؟ ألـ ــم ي ـط ــرد آل ال ـص ـب ــاح مـئــات
ّ
اآلالف من الفلسطينيني من الكويت وسرقوا
ثــروات ـهــم وحــرمــوهــم م ــن الـتـعــويـضــات ألن
ّ
منظمة التحرير لــم تسر فــي رك ــاب الحرب
ّ
األمـ ـي ــرك ــي ــة آنـ ـ ـ ـ ــذاك؟ والـ ـسـ ـفـ ـي ــر ال ـع ـس ـي ــري
كـ ـ ــان واض ـ ـحـ ــا فـ ــي لـ ـق ــائ ــه مـ ــع اإلع ــام ـ ّـي ــن
ّ
ّ
والشخصيات التي استدعاها
واإلعالميات
لـلـتـصـفـيــق لـ ــه :قـ ــال ل ـهــم ب ـصــريــح ال ـع ـبــارة
ان امل ــواق ــف امل ـن ـت ـقــدة لـلـسـيــاســة وال ـح ــروب
ّ
ّ
تضر بـ «مصالح لبنان وأبنائه»
السعودية
وتعرضه لـ«الخطر» .ال ،لم يكن هذا تهديدًا
مــن نــوع التهديد لكن هــذا مــن نــوع النصح
واإلرش ــاد ،وال عالقة لهذا باألسرى  -عفوًا،
ّ
ّ
السعودية
اللبنانيني في املمكلة
الضيوف -
حـيــث يـحـظــون بـكــل م ــا يـحـظــى ب ــه الـعــربــي
مــن ح ـ ّ
ـري ــات وتـنـ ّـعــم وديـمـقــراطـ ّـيــة واع ـتــدال
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ال ـت ــروي ــح وال ـت ـس ـل ـيــة الـتــي
ّ
الدورية
تضفي عليها رياضة قطع الرؤوس
ش ـي ـئ ــا مـ ــن املـ ـ ـ ــرح .ول ـ ــو اسـ ـت ــدع ــى ال ـس ـف ـيــر
ّ
شخصيات وإعــامـ ّـيــن
ال ـســوري فــي لبنان

ّ
وح ـ ــذره ـ ــم مـ ــن م ـخ ــاط ــر مـ ـع ــارض ــة ال ـن ـظــام
الـســوري فــي إعــام لبنان ،ملــا بــدرت مبادرة
مـنـهــم أو اع ـت ــراض ،ول ـكــانــوا ن ــاص ــروه كما
ناصروا دعــوات القمع والجزر من سفير آل
سعود.
ل ــم ي ـع ــد ال ـس ـف ـيــر الـ ـسـ ـع ــودي ي ـح ـت ـمــل .لـقــد
تـطـ ّـرفــت الـجــريــدة فــي معارضتها للمملكة
التي حرصت منذ عام  1990على أن تبتاع
ً
الـصـحــف يـمـيـنــا وش ـم ــاال ك ــي تـبـقــى وجـهــة
نـظــر واحـ ــدة فــي ّاإلعـ ــام ال ـعــربــي وذل ــك من
أج ــل وح ــدة ال ـصــف (ال ـعــربــي ـ ـ اإلســرائـيـلــي
ـ ـ األم ـيــركــي) وف ــي ه ــذا خــدمــة لـلـعــروبــة كما
يـفـهـمـهــا سـمـيــر جـعـجــع وف ـ ــؤاد الـسـنـيــورة
الـ ــذي ل ــم يـحـتــج ف ــي حـيــاتــه إل ــى فـحــص دم
خـصــوصــا وأن ج ــورج ب ــوش أه ــداه شـهــادة
ّ
الوطنية والـعــروبــة مــن مـقـ ّـره فــي البيت
فــي
األبـ ـي ــض .ومل ـ ـ ّـاذا ت ــري ــد ج ــري ــدة «األخـ ـب ــار»
املفترية ان تنغص على آل سعود؟ أال يكفي
ّ
يتحملون من متاعب ومشاق؟ أال يكفي
ما
ان آل سـعــود يحملون مــع حلفائهم فــي تل
ّ
ّ
الفلسطينية
القضية
أبيب أعباء الدفاع عن
ّ
تتعرض للخطر من
وعن بيضة الدين التي
الـحــركــة الـحــوثـ ّـيــة؟ ومل ــاذا الـسـمــاح لــوجــود
ّ
إعالم
جريدة معارضة واحــدة والتنوع بني ّ
النظام القطري والسعودي يسمح بالتنقل
بني الوسائل وفي ّ
تنوع مناصرة آل سعود
بعد ان لحق إعالم النظام القطري بمشيئة
آل سعود كاملة.
وملـ ـ ـ ــاذا ت ـت ـح ــام ــل جـ ــريـ ــدة «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» عـلــى
آل س ـ ـ ـعـ ـ ــود ،مل ـ ـ ـ ـ ــاذا؟ مل ـ ـ ـ ــاذا ال ت ـ ـمـ ــاشـ ــي كــل
ال ـص ـحــافــة ال ـعــربـ ّـيــة ف ــي ال ـن ـطــق بــالـشـهــادة
ّ
ّ
ّ
تجمع
الوهابية ليل نـهــار؟ لقد
السعودية
ّ
ّ
ف ــي «ال ـج ـن ــادري ــة» ك ــت ــاب ع ــرب م ــن الـيـســار
ّ
ّ
واإلسالميني
والعلمانيني
واليمني والوسط
ّ
ّ
والوسطيني وفي هذا شهادة ان
والطائفيني
ّ
حكم آل سعود يجمع وال يفرق ،وان العقيدة
ّ
الــوهــابـ ّـيــة الـحــاكـمــة هــي الــوصـفــة الــوحـيــدة
الكفيلة بالقضاء على الفرقة واالنقسام.
فلتصمت أصوات النشاز في «األخبار» في
ّ
هجاء آل سعود .وكما ذكر السفير السعودي
ف ــإن «األخ ـب ــار» بقيت الــوحـيــدة الـتـُـي تـغـ ّـرد
خـ ـ ــارج س ـ ــرب اإلج ـ ـمـ ــاع الـ ـع ــرب ــي امل ـش ـت ــرى
ُبأموال النفط والغاز من أجل صون املوقف
امل ّ
وحد للنظام العربي الرسمي الــذي بذلت
أميركا وحليفتها إسرائيل النفيس لحفظه.
وقد هتفت كل أصوات  14آذار وكل أصوات
ّ
الليبرالية ،وأصوات «املجتمع املدني» الذي
ّ
ّ
الرأي والتعبير
يغني في املناسبات لحرية ُ
م ــن أج ــل إس ـك ــات األص ـ ـ ــوات امل ـع ــارض ــة آلل
سـ ـع ــود فـ ــي ت ــأي ـي ــد ال ـق ـم ــع ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي .إن
ّ
ّ
والليبراليات في لبنان أجمعوا
الليبراليني
ّ
على أن تأييد الحرب السعودية هو واجب
وط ـن ــي ول ـي ـب ــرال ــي وان ـ ــه م ـم ـنــوع م ـعــارضــة
امل ــواق ــف ال ـس ـع ـ ّ
ـودي ــة .ك ـمــا ان ل ـهــذه ال ـحــرب
وهجًا خاصًا بها إذ ان الذين كانوا يفتون
أنهم ضــد أي عنف ضــد الـعـ ّ
ـدو اإلسرائيلي
وأن مقاومة االحـتــال اإلسرائيلي ال تكون
إال ب ــال ــورود وق ــرع الـطـنــاجــر االحـتـجــاجـ ّـيــة
و«النضال الديبلوماسي» الذي مارسه فؤاد
ال ـس ـن ـيــورة وحـ ـ ّـرر م ــن خــالــه مـ ــزارع شبعا
وتالل كفرشوبا وقرية الغجر والقرى السبع
وكــان على وشك تحرير كل فلسطني لو أنه
ّ
ّ
إضافية.
استمر في الحكم سنة
إن تأييد الفريق الليبرالي اللبناني للقرار
السعودي بإسكات كل األص ــوات املعارضة
آلل سـعــود ينطلق مــن ح ــرص اململكة على
تصدير القمع السعودي إلــى لبنان وباقي
ال ـ ــدول ال ـع ــرب ـ ّـي ــة األخـ ـ ـ ــرى .ك ـمــا ان الـسـفـيــر
ال ـس ـعــودي ك ــان منسجمًا مــع نـفـســه :هــو ال
يرضى بحسب فهمه للقانون ّ اللبناني ان
ُي ّ
عير أي نظام عربي أو ان يتلقى أي حاكم
ّ
ّ
عربي (وكلهم مختارون من شعوبهم بحرية
مطلقة وإن كــانــت االن ـت ـخــابــات فــي اململكة
ّ
ّ
تتفوق على مثيالتها من حيث
السعودية
ّ
ّ
املعايير العلمية والعلمائية ومن حيث نقل
ّ
ّ
ّ
الديمقراطية
املتقدمة في
السويدية
التجربة
ّ
إلى جزيرة العرب) ذمًا أو تحقيرًا في ُاإلعالم
اللبناني .وهذه كلمة حق :إن اإلعالم املبتاع
من آل سعود في ّلبنان ال تصدر عنه كلمة
ّ
ذم أو قــدح ضــد بــشــار األس ــد أو ضــد حكام
إيـ ـ ـ ــران ب ــال ــرغ ــم مـ ــن ال ـ ـخـ ــاف ال ـع ـم ـي ــق بــن
الحكم السعودي واإليراني ،وال تصدر عنه
كلمة ّ
ذم ضــد ق ــادة فــي لـبـنــان مــن الــذيــن لم
ينخرطوا في املعسكر السعوديّ .لقد تعامل
إع ــام آل سـعــود فــي لبنان مــع بــشــار األســد
ّ
وح ــك ــام إي ـ ــران ب ـفــائــق االحـ ـت ــرام واالب ـت ـعــاد

ّ
ّ
ّ
والشخصيات التي استدعاها للتصفيق له (مروان طحطح)
واإلعالميات
اإلعالميين
العسيري كان واضحًا في لقائه مع

ُ
ع ــن ال ـش ـخ ـص ـنــة .ال ،ال ي ـج ــوز ان ت ـب ــدر عن
ّ
صحافة لبنان قلة احترام وذوق فيما حافظ
اإلع ـ ــام ال ـس ـع ــودي وال ـح ــري ــري ع ـلــى أعـلــى
مـعــايـيــر امل ـه ـنـ ّـيــة والـ ـ ــذوق ال ـع ــام وال ـخ ــاص
(والصهيوني أيضًا ،إمعانًا في اإليغال في
اآلداب).
هـنــاك مــن سـيـقــول (ل ــن أق ــول «سـتـقــول» ألن
النساء عــورات في مملكة آل سعود ويجب
ان يراعي لبنان ،كل لبنان ،مشاعر ومعايير
آل س ـعــود عـبــر إط ــاق صـفــة ال ـع ــورات على
ّ
ً
كل ما يتعلق بالنساء ،فنقول مثال «قطاع
ً
الـ ـع ــورات» بـ ــدال م ــن «ق ـط ــاع ال ـن ـســاء» وه ــذا
ّ
سيسر السفير السعودي الــذي ضــاق ذرعًا
بمعايير ال ـقــرن ال ــواح ــد وال ـع ـشــريــن) إن آل
س ـعــود يـسـيـطــرون عـلــى اإلعـ ــام ف ــي لبنان
وف ــي املـنـطـقــة .قــد يـكــون ذل ــك صحيحًا لكن
ّ
هناك ناحية ّ
واستثنائية للتمويل
مميزة
ال ـس ـع ــودي لـلـصـحــف ف ــي ل ـب ـنــان واملـنـطـقــة،
وس ــأحـ ـيـ ـلـ ـك ــم هـ ـن ــا عـ ـل ــى تـ ـص ــري ــح ش ــدي ــد
ّ
ّ
الصحافيني في
الشفافية والعفاف لنقيب
ُ ّ
لبنان املـفــكــر عــونــي الكعكي .هــل هـنــاك من

ُّ
تماشي كل
لماذا ال
ّ َ
ّ
الصحافة العربي ِة السعودية
ِ
النطق بالشهادة
في
ّ
الوهابية ليل نهار؟

ّ
يـشــكــك بـمـصــداقـ ّـيــة ومـهـنـ ّـيــة وبــاغــة عوني
الكعكي؟ هــل هـنــاك؟ هــل كــان يمكن لعوني
الكعكي ان يرتقي إلــى هــذا املنصب الرفيع
من دون ان يكون قد راكــم سنوات وسنوات
من العمل الصحافي الدؤوب واألدب الرفيع؟
قــد يـقــول قــائــل ان جــريــدتــه «ال ـش ــرق» كانت
لـسـنــوات ناطقة بــاســم املـخــابــرات الـسـ ّ
ـوريــة
فــي ل ـب ـنــان ،وان ـهــا كــانــت ت ـجــذب لـهــا ال ـقـ ّـراء
فــي سـنــوات الـحــرب عبر نشر صــور لنساء
ّ
يوميًا ،لكن ما عالقة هذا
شقراوات عاريات
ب ــذاك؟ إذا كــانــت «ال ـش ــرق» فشلت فــي جــذب
ال ـق ـ ّـراء عـبــر م ـقــاالت وتـحـلـيــات الـكـعـكــي أو
عبر الخط السياسي ،فاللوم هنا يقع على
الـقـ ّـراء ال على الكعكي .عوني الكعكي يقول
في تصريح لصحيفة امللك سلمان وأوالده

(والـصـحــافــة عـنــد آل سـعــود وآل الـحــريــري
ّ
عائلية إذ ان ذلك يصون الشرائع واألعراف)،
ً
«الشرق األوسط» ،ما يلي« :مثال هناك دول
ّ
السعودية ومصر والكويت تساعد وال
مثل
تـطـلــب شـيـئــا بــامل ـقــابــل .ه ـنــاك دول ــة واح ــدة
تـ ـخ ــرج ع ــن الـ ـق ــان ــون الـ ـع ــام وه ـ ــي ت ـســاعــد
ّ
سياسيًا ولـيــس مـســاعــدات ملصلحة لبنان
ّ
وال ـص ـح ــاف ــة ال ـل ـب ـنــانــيــة» .وس ــأل ــه ال ـســائــل:
«ت ـق ـص ــد إيـ ـ ـ ـ ــران؟» ف ــأج ـ ّـاب ــه ال ـك ـع ـك ــي ،فـخــر
ّ
اللبنانية بترفع معروف عنه« :لن
الصحافة
ّ
أسـ ّـمــي» .إن هــذا التصريح بحد ذاتــه يكفي
لدحض كل حمالت صحيفة «األخبار» ضد
ّ
دور آل سعود في اإلعالم .هاكم وهاكن نقيب
ّ
ّ
اللبنانية يؤكد بامللموس والدليل
الصحافة
ّ
القاطع ان آل سعود عندما يمولون الصحف
والنشرات والشاشات ال يطلبون مقابل .هم
ّ
ّ
ّ
لإلنسانية فقط .ولكم ولكن
يمولون خدمة
ُ
حق الحكم من تلقاء أنفسكم .فلتجل عيونك
ف ــي إعـ ـ ــام آل سـ ـع ــود :أال تـ ـج ــدون مـســافــة
ومـ ـ ــراوح واس ـع ــة م ــن اآلراء؟ أال تــاحـظــون
ان للكاتب فــي مـضــارب بني سـعــود مطلق
الحرية في التجوال بني هذا األمير أو ذاك؟
هناك حــق االخـتـيــار بــن ال ــوالء لهذا األمير
أو أخـيــه .إذا لــم تكن هــذا حـ ّ
ـريــة تعبير ،فما
هــي حـ ّ
ـريــة التعبير عند الصحف الصفراء
الـتــي تنتقد آل س ـعــود؟ أكـثــر مــن ذل ــك ،بعد
ْ
النظامي القطري والسعودي
املصالحة بني
بــات مسموحًا الـتـجــوال بــن إع ــام آل ثاني
وآل سـعــود ،وإن أصـبــح اإلع ــام ّ
األول أكثر
ّ
تزمتًا في الدفاع عن اإلعالم الثاني.
ك ـ ـفـ ــى هـ ـ ـ ــذا االس ـ ـت ـ ـه ـ ـتـ ــار ب ـ ـع ـ ـقـ ــول الـ ـ ـن ـ ــاس.
ّ
ي ــوح ــي ك ــت ــاب هـ ــذه ال ـج ــري ــدة ال ـص ـف ــراء ان
الــذيــن والـلــواتــي يلهجون بحمد آل سعود
وي ـن ـط ـقــون ب ــدع ــاي ــة آل س ـع ــود وي ـضــربــون
بسيف آل سعود يفعلون ذلك مقابل مردود
مالي وليس عن قناعة محضة .هل هــذا ما
ّ
تريدون إيحاءه؟ صحيح ان مجلة «الوطن
ال ـع ــرب ــي» ت ـغـ ّـيــرت ب ــن لـيـلــة وض ـحــاهــا في
ص ـيــف  1990م ــن مـطـبــوعــة ت ـنــاصــر ص ـ ّـدام
وحــروبــه واجتياحه للكويت إلــى مطبوعة
ت ـنــاصــر ال ـح ــرب ال ـس ـع ـ ّ
ـوديــة  -األم ـي ــرك ـ ّـي ــة -
ّ
ّ
املصرية ضده لكن هذا االنقالب
السورية -
لم يكن بسبب حقيبة نقود جلبها خالد بن
سلطان معه بل بسبب قناعة وتفكير ّ
وتأمل
ّ
م ــن ص ــاح ــب امل ـط ـبــوعــة وإن ت ــزام ــن تـقــلـبــه
مــع زي ــارة خالد بــن سلطان لــه .وف ــؤاد مطر
ت ـحـ ّـول مــن داع ل ـص ـ ّـدام حـســن إل ــى داع آلل
ّ
فكرية
سعود نتيجة ُعـصــارة (أو عـ ّـصــارة)
ال مثيل لها .هذا مثل ّ
تغير قناعات ميشال
ّ
سليمان بعد ان كان يتفنن في تدبيج مدائح
لـلـمـقــاومــة ث ــم انـقـلــب بـعــد زي ـ ــارات للنقاش

