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 33 ............................................................................. مرحلة جديدة من التعامل  بين األنظمة العربية 

 1983 )أبريل( نيسان 16 - لندن "التضامن". مجلة

سررررريحمط ات  يا     1984وكانت بمثابة مؤشرررررر نلا أا العام   1983قراءة لمرحلة "عقلنة القرارات العربية" بدأت مالمحها عام 
  فاق العربت التامحلم اإل

 34 .................................................................................. لماذا يقف السودان مع العراق ضد إيران؟

 1983 )أبريل( نيسان 23 - لندن "التضامن". مجلة

 جانب العراق ات حرب  مع نيراا نلانميري  - قراءة ات دواعت وقوف سوداا
 37 ........................................................................جزاء تَردُّد أميركا إزاء لبنان وأزمة الشرق األوسط 

 1983 )أبريل( نيسان 30 - لندن "التضامن". مجلة

بسرر ب  ردد ا نءاء امءمة ات ل ناا والقيررالا العالقة ات الارررق اموسررال داعت الوتلات المتحدة الثم  با اات عندما  م  دمير 
 علا الورق بالتراب والحجارةختلطت الوثائق والخطا المرسومة إم نا السفارة امميركية ات بيروت و 

 39 ..................................................................................... المغرب يأخذ فرصته بتأييد من المشرق

 1983نيسان )أبريل(  30  -مجلة "التضامن". لندن 

  ةالتعا ت مع القيية العربي كيف بدأت دول منطقة المغرب العربت خالل مطلع الثمانينات  أخذ ارصتها ات 

 40 ........................................................................................... حديث حول ثالث مفاجآت تاريخية

 1983 )مايو( أيار 7 - لندن "التضامن". مجلة

وأا لقرر الل نانيوا    فاقية كامب دلفيدلنزايد الحديث ع  ثالث مفاجآت  اريخية م  بينها أا  نفض مصرررررررر يد ا م  عندما    
 ات لحاة صحوة بدء المقاومة ضد نسرائيط

 42 .................................................................................... الحكام العرب... وأسلوب تعيين الوزراء

 1983أيار )مايو(  7  -مجلة "التضامن". لندن 

 اإلعالم ووءراء آخري  ات بعض الدول العربيةل ومفهوم التغيير لدى بعض الحكام مقارنات حول الطريقة التت يتم بها  عيي  وءراء 

 44 .................................................................................................... لعبة أميركية... وليس حالا 

 1983أيار )مايو(   14  -مجلة "التضامن". لندن 

 مميركية جورج شولتز علا أساس أن  حطل اإذا ب  مجرد لعبة أميركيةمسعا لحط امءمة ات ل ناا قام ب  وءير الخارجية ا

 45 ......................................................................................... الحكام وأساليبهم في تغيير الوزراء

 1983أيار )مايو(   14  -مجلة "التضامن". لندن 

 لعتمد ا حكام ات  عديالت وءارية و غيير وءراءنارة مقرونة ببعض الوقائع حول امساليب التت 
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 47 ...................................................................................... الفرق بين أنور السادات وأمين الجميّل

 1983أيار )مايو(   21  -مجلة "التضامن". لندن 

القدس وبي  الاروف التت داعت الرئيس الل نانت أمي   ختالف بي  ءيارة الرئيس المصرررري أنور السرررادات نلا إلأوج  الارررب  وا
  فاق مع نسرائيطند ط نلا عق  الجمي  

 49 .......................................................................................... سنة 16وقفة سوفياتية... متأخرة 

 1983أيار )مايو(   21  -مجلة "التضامن". لندن 

 لكاا  غيَّر  اريخ المنطقة وربما  غيَّرت أليات جغراايتها 1967ها عام ف  السوفيا ت وق   حاد نارة علا وقفة لو أا اإل

 51 ............................................................................................................التوقيع... والوقيعة

 1983أيار )مايو(   28  -مجلة "التضامن". لندن 

ي  وبي  ل ناا  ي ط مع نسررررررائيط وكاا  دف نسررررررائيط من  نحداث الوقيعة بي  الل نان ع  الرئيس الل نانت أمي  الجمي   فاق وقَّ نحول  
 وبي  ل ناا ووجدان ... اوسوري 

 53 ................................................................................................... ميتران... واألماني العربية 

 1983أيار )مايو(   28  -مجلة "التضامن". لندن 

ينحاء  منذ أا أصررربئ رئيسرررات لفرنسرررا و و لحلم بأا لكوا عرَّاب السرررالم ات الاررررق اموسرررا شرررر  أتَّ  ارنسررروا ميتراا كيف أا
 فيكف لحقق ذلرك؟

 54 ....................................................................إتساع ظاهرة مصالحة إسرائيل  تحت المظلة األميركية 

 1983حزيران )يونيو(  4  -مجلة "التضامن". لندن 

 - اإلسررررائيلت نلا الصرررلئ الل نانت - قراءة لعملية التوسرررع اإلسررررائيلية التت  تم  حت المالة امميركيةل م  الصرررلئ المصرررري 
 طالرئيس أمي  الجمي   اإلسرائيلت علا يدي  

 55 ........................................................................... القيادات الفلسطينية... والوضع الجديد في لبنان

 1983حزيران )يونيو(  4  -مجلة "التضامن". لندن 

و الب ايها   1983ألار/مايو   23 ثني ها نالف حوا مة ات مؤ مر صررررررحاات عقدم ات دماررررررق يوم اإلب  حول  صررررررريحات أدلا
 قتصادلة شاملة وسياسية ودبلوماسيةنض مقا عة بمعاقبة السلطة الل نانية وار  

 58 ........................................................................................... حرب صعبة وأكثر من رومل واحد

 1983حزيران )يونيو(  11  -مجلة "التضامن". لندن 

 وما الذي حال دوا وقوعها البقاع ات ل ناارؤية لحرب كادت  قع ومسرحها سهط 

 59 ....................................................................................................... الجدية... بدل اإلستهانة 

 1983حزيران )يونيو(  11  -مجلة "التضامن". لندن 

 مهمتها التوسا ات الخالااتويض الكامط م  الملوك والرؤساء و كوا فحول لجنة حكماء عربية  تمتع بالت 

 61 ................................................................................................. كلمة حق في قيادة أبو عمار

 1983حزيران )يونيو(  18  -مجلة "التضامن". لندن 

 علا العربضهم ط قييتهم وروَّضهم ولم لحر   أ الفلسطينيي  م  أج  كيف أا القائد الفلسطينت لاسر عراات عبَّ 
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 61 .............................................................. العد التنازلي لنهاية "حرب السيادة" وبداية "حرب السالم"

 1983حزيران )يونيو(  25  -مجلة "التضامن". لندن 

 وبدالة نتائجها العد التناءلت لنهالة "حرب السررررررررررررريادة "يراا ي دأ بعد ا وات ضررررررررررررروء إخرى م  القتال بي  العراق و رؤية لجولة أ  
 "حرب السالم" ات منطقة الخليج

 62 ........................................................................................... اللبنانيون... وذكرى أبشع عدوان

 1983تموز )يوليو(  2  -مجلة "التضامن". لندن 

 قرتناع بجدوام  فاق لفتقد نلا اإلننتها نلا إولا مباع عدواا  عرَّض ل  ال لد و الذكرى ام  نارة علا الوضع ات ل ناا ات 

 64 .............................................................................. هل تصبح القاهرة  عاصمة العمل الفلسطيني؟

 1983تموز )يوليو(  9  -مجلة "التضامن". لندن 

نطباع بأا مصرررر سرررتعود نلا مكانهال وأا القا رة لمك  أا  صررربئ عاصرررمة العمط ننت مبارك سررراد  ات ظط عهد الرئيس حسررر 
 السياست الفلسطينتل وبذلك  ملك مصر ورقة ضغا مهمة علا نسرائيط

 65 ............................................................................................ صراع القوى داخل حركة "فتح"

 1983تموز )يوليو(  16  -مجلة "التضامن". لندن 

وضرررعت لاسرررر عراات ات موقف لارررب  الموقف الذي عاشررر  ع د   "اتئ"نفصرررالية  ارررهد ا حركة ن جا ات إحول حاتت  مرد و 
 انفصال ات سوري الناصر مع حركة اإل

 66 .................................................................. حد األدنى  من الحد األقصى القادر عليهالملك فهد... وال

 1983تموز )يوليو(  30  -مجلة "التضامن". لندن 

لا عدعو نليها ي ع د العزيز قادرة وم  خالل قمة رباعية  مواصرررررررررفات ات المملكة العربية السرررررررررعودلة والملك اهد ب كيف أا 
  حقيق التعالش العربت

 67 .............................................................. اإلقتتال الدائر داخل حركة "فتح"..  أو ديموقراطية اإلنتحار

 1983آب )أغسطس(  6  -مجلة "التضامن". لندن 

ولة صردلقة لطلب قتتال بي  اصرائلها وكيف أا لاسرر عراات بات عندما يزور دنوالذي  طور نلا  "اتئ"الموقف داخط حركة 
 مساندة ءعامت  أوتت وبعد ذلك لطرلب المساعردة المالية أو العسكرية

 69 .................................................................... فرصة أمام القوى الكبرى  إلنهاء حرب العراق وإيران

 1983آب )أغسطس(  6  -مجلة "التضامن". لندن 

 نتصارات حققها ن اإليرانية  أخذ م  العراق بريق   -  يراا وقدرا ها لوضع نهالة للحرب العراقية ن محاولة ذات  عقيدات و تجاوء حدود  

 70 ......................................................................... العلوي... وكالم في الكويت ال يقوله في السعودية

 1983آب )أغسطس(   13  -مجلة "التضامن". لندن 

للاررررؤوا الخارجية يوسررررف العلوي بتصررررريئ ات الكويت قال في  "نن  ت بد م  حالة الصررررلئ مع   تالدولة العمان  يوم أدلا وءير
 نسرائيط وإنهاء حالة الحرب معها سواء اآلا أو بعد خمس عارة سنة..."

 71 ....................................................................................... الكويتيون الغارقون في مشكلة واحدة

 1983آب )أغسطس(   20  -تضامن". لندن مجلة "ال

ءاء ما نجرى ل  ليس شررررري ات  ا ماملحمد هللا  حول ماررررركلة سررررروق المنات ات الكويت التت أاقدت الكويتت لذة العيش وكيف ت
 أصاب غيرم
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 72 .................................................................. التشادية -مشاعر خوف مما يحدث  على الجبهة الليبية 

 1983آب )أغسطس(   27  -مجلة "التضامن". لندن 

أا السيناريو الدولت لامط  حويط   1983التاادلة عام  - نفجار الموقف علا الج هة اللي يةننطباع الذي ساد ع  اإلكيف أا  
 ستنزاا  حتا آخر نقطة نفا وآخر قطعة سالحنلي يا نلا  رف لستمر 

 74 ................................................................................................. (1)الملك فهد... ماذا ينتظر؟

 1983آب )أغسطس(   27  -مجلة "التضامن". لندن 

ارءت أالتطورات التت  عياررررررها المنطقة العربية ات الثلث امول م  الثمانينات والخالاات التت  عصررررررف ات الصررررررف العربتل 
ع د العزيز و و الذي لقود الدولة العربية الوحيدة القادرة علا أا   سرررررراؤتت بالغة ام مية م  بينها  ماذا ينتار الملك اهد ب 

 بت المترديط الوضع العر  فعط شي ات م  أج  

 76 ................................................................................................. (2الملك فهد... ماذا ينتظر؟)

 1983أيلول )سبتمبر(  3  -مجلة "التضامن". لندن 

 للتطورات ات المنطقة العربية والتعامط السعودي معها بقية قراءة

 79 ............................................................................................................. خيبات أمل لبنانية

 1983أيلول )سبتمبر(  3  -مجلة "التضامن". لندن 

ط جمهورية ل ناا بدتت م  شرررررقيق  الاررررريخ  الجمي  ولا لترؤس الاررررريخ أمي  حول مجموعة م  خيبات اممط حفلت بها السرررررنة ام  
 داء اليمي  الدستوريةأنتخاب  رئيسات م  دوا أا  تاح ل  ارصة نغتيط بعد ألام م  أ  باير الذي 

 80 ...................................................................................................... ما بعد اإلبتعاد المسرحي

 1983سبتمبر( أيلول )  10  -مجلة "التضامن". لندن 

 ختيار اإلر ابت اآلخر نسحق شامير ليحط محل إم و ك  بتعاد مناحيم بيغ  ع  الح  نموقف أ ط المرونة ات العالم العربت بعد 

 81 ................................................................................................. (3الملك فهد... ماذا ينتظر؟)

 1983)سبتمبر( أيلول   10  -مجلة "التضامن". لندن 

 خالصة ناتراضات لما ات نستطاعة السعودلة وملكها الرابع بي  أبناء المؤسس الملك ع د العزيز

 84 ............................................................................................... مواصفات رئيس لبنان

 1983أيلول )سبتمبر(  17 -مجلة "التضامن". لندن 

ط متواارة ات "الخمينت الل نانت" أي العميد ريموا ادم الذي المواصفات المطلوبة ات الرئيس ال ديط للايخ أمي  الجمي  كيف أا 
 نتاارمنينتار ات باريس والذي  ال 

 86 ........................................................................................... من "الفتنمة إلى "اللبننة"

 1983أيلول )سبتمبر(  24 -"التضامن". لندن مجلة 

الفرق بي  "الفتنمة" ذلك الارر المسرتطير الذي لمك  أا لصراب ب  شرعب و هلك بسر ب  كيانات وشرعوبل و"الل ننة" التت 
 ...ليهم نذا لم ينت هوانالسادات المصريي  م  وصولرها الرئيس أنور  ر حذَّ 

 87 .................................................................................. ت عن جولة بوش المغربيةإنطباعا

 1983تشرين األول )أكتوبر(  1 -مجلة "التضامن". لندن 

علا بعض الدول المغاربية و حديدات    1983نارة علا جولة قام بها جورج بوش )نائب رئيس الوتلات المتحدة ءمنذاك( أواخر صررررررررررررريف  
 المغرب والجزائر و ونس م  دوا معراة الس ب ات أنها لم  امط موريتانيا. أما الجما يرية اللي ية اكاا م  الط يعت أن  لم يزر ا 
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 88 ................................................................................................ الورطة... والمكوك السعودي

 1983تشرين األول )أكتوبر(  1  -التضامن". لندن مجلة " 

والصررفات  لع د العزيز لجرب حا  ات التعا ت مع امءمة الل نانية سررلطاا ب  كيف بدأ الدبلوماسررت المتميز اممير بندر ب 
 ع د العزيز ختارم عم  الملك اهد ب نلها التت م  أج  

 92 .............................................................................. يصيب المغرب العربيمرض المشرق العربي 

 1983تشرين األول )أكتوبر(  8  -مجلة "التضامن". لندن 

عندما  صرررررَّف أ ط القرار ات دول المغرب العربت كما لو أنهم نادموا علا ما حققوم م  خطوات علا  ريق التوحيد وبذلك  
 صاب دولهم المرض الذي عانت من  الكثير ات الماضت دول المارق العربت...أ

 94 ............................................................................................ المتِعبون... من سوريا إلى مصر

 1983تشرين األول )أكتوبر(  8  -مجلة "التضامن". لندن 

نهاء مهمة" الخ راء السوفيات ات مصر و و  ع ير ملطَّف لرررررررررر "الطرد"... وكيف أا نمالحاات ات الذكرى الحادلة عارة لرررررررررر"
 ...السوفيات الذي  كانوا متع  ي  ق ط الطرد سيكونوا متع  ي  أكثر بعد الذي جرى لهم

 96 ........................................................................................... المصالحة اإلجتماعية في السودان

 1983تشرين األول )أكتوبر(  8  -مجلة "التضامن". لندن 

مام  حقيق أحول التهليط والتك ير ات السرروداا للرئيس جعفر نميري لتطهيرم العاصررمة المثلثة )الخر وم( م  الخمور مفسررحات المجال  
 للمرة امولا ات السوداا... كيف؟ جتماعية""المصالحة اإل

 98 ................................................................................... نهي حرب العراق وإيرانالطائرات التي ت  

 1983تشرين األول )أكتوبر(  15  -مجلة "التضامن". لندن 

البعيدة المدى بهدف اليرررررغا علا  "سررررروبر ايتندار"  ام حسررررري  خمس  ائراتعندما سرررررل م الرئيس ارنسررررروا ميتراا الرئيس صررررردَّ 
 حقق ذلرك وكيف؟اإليرانية. اهط     - د الحرب العراقيةف  صاع  مام الخمينت للتعجيط ات وق  إلا

 100 ......................................................................................................... تنعقد... أم ال تنعقد؟

 1983تشرين األول )أكتوبر(  15  -مجلة "التضامن". لندن 

  ساؤل ات شأا قمة عربية  كاثرت التكهنات ات شأا ننعقاد ا وذلك بس ب  عقيدات ات الموقف 

 101 ............................................... حديث عن القمة مع الشاذلي القليبي:  إذا إنعقدت سيكون نجاحها باهراا 

 1983أكتوبر( تشرين األول ) 15  -مجلة "التضامن". لندن 

 ع قدت ت كيف يرى اممي  العام للجامعة العربية )المنقولة أمانتها مؤقتات نلا  ونس( الااذلت القلي ت القمة الحائرة نذا 

 103 ..................................................................................العرب... وأهمية رْصد سياسات اآلخرين

 1983تشرين األول )أكتوبر(  22  -مجلة "التضامن". لندن 

وبتنارررررررريا قنوات دول العالم الغربتل  بة أكثر م  غير ا برصررررررررد التطورات التت  اررررررررهد ا بعضلماذا   دو الدول العربية مطال  
  جا ات السياسية والحزبية ات  ذم الدول؟ صال مع اإلاإل

 104 ..................................................................................... عرفات يتحدى... إنما من شمال لبنان

 1983تشرين األول )أكتوبر(  29  -مجلة "التضامن". لندن 

عراات أرض السرررررررطينية بمعنا التواجد الجما يري والعسررررررركري سررررررروى بعض اممتار المربعة م  مدينة  عندما لم  عد لياسرررررررر
  رابلس الل نانية
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 105 ........................................................................................ ا الغربسويسرا الشرق... سويسر

 1983تشرين الثاني )نوفمبر(  5  -مجلة "التضامن". لندن 

ل وكاا م  غربف المدينة السرراحرة ات سررويسرررا الي ات جن   )شررعب سررويسرررا الارررق( أمالت حول المؤ مر الذي عقدم الل نانيوا 
 دم ات أي بقعة ل نانيةشجعت عق   اامايط لو أا سوري 

 106 ................................................................................................... اإلنحياز... وعدم اإلنحياز

 1983تشرين الثاني )نوفمبر(  12  -مجلة "التضامن". لندن 

 نحياء؟رادم ع د الناصر بالتعاوا مع البانديت نهرو والمارياال  يتو م  اكرة حركة عدم اإلأما الذي قراءة ات 

 107 .................................................................................................. قمة تنعقد.. وقمة ال تنعقد

 1983تشرين الثاني )نوفمبر(  19  -مجلة "التضامن". لندن 

كيف وبدقة السرررررررراعة السررررررررويسرررررررررية  نعقد القمة الخليجية وم  دوا حدوث أي خلطل وكيف لحدث العكس بالنسرررررررربة نلا القمة 
 نعقاد انالمقرر العربية 

 107 ....................................................................... اإلسالم المحايد في السودان..  خواطر وإنطباعات

 1983تشرين الثاني )نوفمبر(  19  -مجلة "التضامن". لندن 

د ات السوداا ات شأا أسلمة القواني  وإصرار الرئيس   جعفر نميري علا  ث يتها أمالت ات التوج  المستج 

 114 .................................................................................................. تساؤالت حول مصير قائد

 1983تشرين الثاني )نوفمبر(  26  -مجلة "التضامن". لندن 

د باإل  ...نتاار الحطنغتيال و نقال ر  بي  )نزل سلوى( ات  ونس ومخيم ال داوي ات  رابلس ات حول لاسر عراات المهدَّ

 116 ............................................................................. مالحظات على هامش  الصراع داخل "فتح"

 1983كانون األول )ديسمبر(  3  -مجلة "التضامن". لندن 

 ...بعدما كاا دخط شهرم الثالث "اتئ"رؤية أنامة عربية ودولية للصراع الدائر داخط حركة 

 117 ........................................................ وقفة أمام الغارة الجوية األميركية على مواقع سورية في لبنان

 1983 كانون األول )ديسمبر( 10  -مجلة "التضامن". لندن 

لت عالمرررررررررررررررة اارقة ات  اريخ التعامط العربت امميركت و زامنت مع  زايد الكالم  - حول غارة علا مواقع سرورية ات ل ناا شركَّ
 حول الوضع الصحت للرئيس حااظ امسد...

 119 ..................................................................................... الحيرة العربية في شأن إستعادة مصر

 1983كانون األول )ديسمبر(  17  -مجلة "التضامن". لندن 

يرة مصردر ا سرؤال لمك  نلجاءم علا النحو اآل ت   ط أا المطلوب  و أا  عود مصرر نلا عيرويتها ات الجامعة العربية ع   ريق  ح 
  ريق القمة العربية؟ القمة اإلسالميةل أم أا المطلوب  و أا  عود نلا عيويتها ات منامة المؤ مر اإلسالمت ع   

 120 ...................................................................................الكل في المصيدة من أميركا إلى الكويت

 1983كانون األول )ديسمبر(  17  -مجلة "التضامن". لندن 

أنها با ت داخط المصرررررررررررريدة. و ذم الدول  ت  الوتلات   1983عندما وجدت مجموعة دول عربية ودولية نفسررررررررررررها أواخر العام 
. اما  ت والكويت  ول ناا ومنامة التحرير الفلسررطينية ا حاد السرروفيا ت وإسرررائيط وسرروري لطاليا واإلإالمتحدة وبريطانيا وارنسررا و 

  ذم المصيدة؟
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 124 ......................................................................................... مشاعر حزينة حول تحليل رئاسي

 1983كانون األول )ديسمبر(  24  -مجلة "التضامن". لندن 

 الحزينة قالها الرئيس أمي  الجمي ط خالل ءيارة نلا بريطانيا  أمالت ات  حليط  اوب  المفردات

 125 .............................................................................................. ثالموقف األكرم الذي لم يحد  

 1983كانون األول )ديسمبر(  31  -مجلة "التضامن". لندن 

 حول خروج لاسر عراات م  مالذم الل نانت امخير ات مدينة  رابلس وكيف أن  م  امكرم ل  أا لخرج ع   ريق دماق

 131 ...................................................................................................... قمتان.. لألمة الصابرة

 1984كانون الثاني )يناير(  7  -مجلة "التضامن". لندن 

 ا نحدا ما ات الدار ال يياء والثانية ات الرياض اكيف أا اآلمال العربية معقودة علا قمتي   يرعا ما ويستييفهما ملك

 132 ................................................ طيار األميركي األسير في سورياحسابات الربح والخسارة في مسألة ال

 1984كانون الثاني )يناير(  14  - مجلة "التضامن". لندن

 لجابيات حوار جرى ات دماق حول  يار أميركت وقع ات امسر السوري إارة علا سل يات و ن 

 134 ............................................................... القمم اإلسالمية تنعقد..  ومشاكل المسلمين تبقى مستمرة

 1984كانون الثاني )يناير(  21  - مجلة "التضامن". لندن

دول الارررررررررررررررق والغرب  ت أا  الاا رة الالاتة ات المؤ مرات العربية واإلسررررررررررررررالمية ودوا غير ا م  المؤ مرات التت  نعقد ات
 ط ذلرككانت علي  ق    نعقاد علا نحو مامااكط العرب والمسلمي   بقا مستمرة بعد اإل

ب وإستفهام  135 ............................................................................. مالحظات وتمنيات وعالمات تعجُّ

 1984)يناير( كانون الثاني  21  - مجلة "التضامن". لندن

ع د العزيز خالل ءيارة قام بها اممير نلا مصر   الل ب  مميرنارة علا لقاء جرى ات القا رة بي  الرئيس حسنت مبارك وا
 ةستفهام كثير إوكانت موضع مالحاات وعالمات  عجب و 

 913 ................................................................... فتْح الباب اإلسالمي باإلقتراع السري أمام عودة مصر

 1984كانون الثاني )يناير(  28  - مجلة "التضامن". لندن

ئ الباب أمام عودة مصر نلا ها الدار ال يياء وجاء بررررررررررررمثابة ات  ستياات  ن  القمة اإلسالمية الرابعة التت قراءة ات قرار أصدر   
 مكانها ات منامة المؤ مر اإلسالمت

 141 ................................................................................................ تونس... والعاصفة الدموية

 1984شباط )فبراير(  4  - مجلة "التضامن". لندن

سررتقرار التونسررت وسررقا بيررع عارررات م  الصررغار والكبار قتحمت الفوضررا سرراحة اإلنها  ونس حيث  ضررطرابات شررهد   ن  حول
 ت حرمات بيوت كثيرة وجرى  حطيم واجهات مخاءا ومحالت  جاريةست  يحاجرحا أو قتلا و 

 142 ......................................................................................... ن في الصدر السعوديزَ ضيق مخت

 1984شباط )فبراير(  11  - مجلة "التضامن". لندن

 السياسة امميركيةنارة حول حالة م  الييق المختز ا ات الصدر السعودي م  
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 144 ....................................................................................... إشارات سعودية على مستوى القمة 

 1984شباط )فبراير(  18  - مجلة "التضامن". لندن

المتحدة وكيف جاء رد اممير عندما أبرمت المملكة العربية السرررعودلة صرررفقة سرررالح مع ارنسرررا بهدف اليرررغا علا الوتلات 
 العزيز علا ضغو  اللوبت الصهيونت وعريية السبعي  م  أعياء مجلس الايوت ع د سلطاا ب 

 146 ..................................................................................................... ماذا بعد رحيل الحليف؟

 1984شباط )فبراير(  18  - مجلة "التضامن". لندن

ولا ثم علا بقية الدول ات الدرجة ام   اندروبوف علا سرررررررررررررروري أحول اآلثار امولية للوااة المفاج ة للرئيس السرررررررررررررروفيا ت يوري 
  حاد السوفيا تالمر بطة بمعا دات مع اإل

 148 .................................................................... هللا... وزيارة بريطانيا  عن طريق دمشق األمير عبد

 1984شباط )فبراير(  25  - مجلة "التضامن". لندن

 العزيز   ع د  هللا ب   عهد المملكة العربية السعودلة اممير ع د   قراءة ات ءيارة رسمية قام بها نلا بريطانيا ع   ريق دماق ولت  

 149 ...................................................................... القادر على أن ينصح أميركان هو الطرف العربي مَ 

 1984آذار )مارس(  3  - مجلة "التضامن". لندن

 ئ اإلدارة امميركية...  ذا ات حال وجود مثط  ذا الطرف؟ستطاعت  أا لفعل   رف عربت علا صرعيد نص  نما الذي ات 

 151 ........................................................................................... األيام السوداءأوراق بيضاء في 

 1984آذار )مارس(  3  - مجلة "التضامن". لندن

جتماع القمة اإلسرررررررالمية الرابعة ات الدار ال ييررررررراء وبدا ات بعض جوانب  كما لو أن  القرش ن  قاعة نارة علا موقف شرررررررهد   
 امبيض الذي ينفع ات اليوم امسود

 152 .............................................................................. أوجه شبه كثيرة بين لقاءْين عربيْين مهمْين

 1984آذار )مارس(   10  - مجلة "التضامن". لندن

رة مع   أوج  شررررب  كثي لقاء علا مسررررتوى القمة ات دماررررق جرى عقدم ردات اوريات علا لقاء مماثط ات عماا. وبي  اللقاءي  حول  
 بعض الفوارق الموضوعية

 154 ............................................................................................... مظاهر تبلُّد المشاعر العربية

 1984آذار )مارس(   17  - مجلة "التضامن". لندن

ما مارركلة  ذا الموا   ليسررت  فاق مسررالمة بي  ل ناا وإسرررائيطل ربما نلغاء ن اررخيأل محوال الموا   العربت الذي لم يهزم 
  فاق سالم كامطنن  م فاق كامب دلفيد نولا مع الفرع وإنما  ت مع امصط أي ات الدرجة ام  

 155 ........................................................................................ المعلومة  - قنابل الطائرة المجهولة

 4198آذار )مارس(   24  - مجلة "التضامن". لندن

دمر و قتط و جرح وبهدف أا  جعط السرررررررررررودانيي  لقا لوا  معلومة رمت بيرررررررررررع قنابط اوق أم درماا لت   - حول  ائرة مجهولة
 حدث لل نانيي  بعيهم بعيات علا نحو ما

 157 ................................................................. إسالمي لتنبيه مرشحي الرئاسة األميركية  - بيان عربي

 1984آذار )مارس(   31  - مجلة "التضامن". لندن

صررردار بياا ينب  المرشرررحي  للرئاسرررة امميركية م  مدبة التمادي ات نعندما بات م  اليرررروري أا لجر  ب العرب والمسرررلموا 
 التت  ريد ا نسرائيط ثم   أييد ا للمرشئ ات الفوء بأصوات اليهود سصفقة القد
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 158 ........................................................................................................... سنة أ ولى تضامن

 1984نيسان )أبريل(  7  - مجلة "التضامن". لندن

 عددات  ت حصيلة ما  تيمن  مجلة "التيام " ات سنتها ام ولا 52 أمالت ات  

 159 ....................................................................... وقفة تعاطف مع الفلسطينيين  من الملكة إليزابيث

 1984نيسان )أبريل(  14  - مجلة "التضامن". لندن

 ... المملكة امردنية الرهاشرمية ها خالل ءيارة قامت بها نلا  ت مع الفلسطينيي  وقفت  ي ليزاب ن ف م  جانب الملكة  نارة علا وقفة  عا   

 161 .................................................................................... مشكلة برسم الملك فهد وقمته المؤجلة

 1984نيسان )أبريل(  21  - مجلة "التضامن". لندن

أسرررررربابات كثيرة  وجب  سرررررروية  ذا الخالف. ذا كانت  نالك أسررررررباب قليلة  وجب حدوث خالف بي  بعض امنامة العربية اإا  نالك ن
 ...لك   نالك الماكلة امكثر خطورة والتت  ت برسم قمة الملك اهد المؤجلة

 162 ..................................................................................... التجديد غير المفاجئ للشاذلي القليبي

 1984)أبريل( نيسان  28  - مجلة "التضامن". لندن

مالحاات حول  جديد وتلة الاراذلت القلي ت كأمي  عام للجامعة العربية باإلجماع لمدة خمس سرنوات بينما الخالاات  عصرف 
 بعض امنامة العربية ببعيها اآلخر...

 164 .......................................................................................... الصين التي تريد أن تصبح تاجرة

 1984أيار )مايو(  5  - مجلة "التضامن". لندن

 خرى  اجرة سالح؟ن  لقبض ثم  السالح منهمل الماذا صارت  ت ام  م حاد السوفيا ت أمام العرب كانت الصي   لوم اإل

 165 ............................................................................ افيمسألة نتمنى أن يطلبها الملك فهد من القذ  

 1984أيار )مايو(   12  - مجلة "التضامن". لندن

 عزيز  ل ها من ع د ال اات لمك  أا  فيد ات حال أقدم عليها أو أا الملك اهد ب حول خطوة م  جانب العقيد معمر القذَّ 

ْكم السعودي من أميركا  167 ...................................................................... الكالم الحبيس في صدر الح 

 1984أيار )مايو(   19  - مجلة "التضامن". لندن

  ذا الكالم وما  ت المواقف؟اما  و  م السعودي كالم لعكس الييق م  مواقف للوتلات المتحدة...ك  ات صدور أ ط الح  

ا في إتجاه تصويب الحرب العراقية  168 ...................................................... اإليرانية - الخطوة األكثر تقدما

 1984أيار )مايو(   26  - مجلة "التضامن". لندن

 اإليرانية محاولة لتعريب  ذم الحرب - ثالثة وأربعي  شهرات علا الحرب العراقية اولا وبعد مرور حوالعندما حدثت للمرة ام  

 169 .......................................................... يوم طلب الملك فهد عن طريق  ناصر المنقور تأييداا سوفياتياا 

 1984حزيران )يونيو(  2  - مجلة "التضامن". لندن

لقاء جرى ات لندا بي  السررررفير السرررروفيا ت وسررررفير المملكة العربية السررررعودلة الارررريخ ناصررررر المنقور وكاا ل  أثرم علا حول  
 اإليرانية - مجريات الحرب العراقية

 171 .................................................................................... العالقة المضيئة األ ولى في عهد مبارك

 1984حزيران )يونيو(  9  - "التضامن". لندنمجلة 

 ولا ات عهد الرئيس حسنت مبارك والمهمة امساسية لل رلماا المصري الجديدنتخابات النيابية ام  نارة علا اإل
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 173 .................................................................... تحية إستثنائية من عرفات  إلى "تضامن" فؤاد مطر

 1984حزيران )يونيو(  16  - مجلة "التضامن". لندن

 قراءة ات رسالة م  الود العفوي بعث بها الرئيس لاسر عراات نلا ناشر "التيام " ورئيس  حرير ا

 174 ............................................................................................... القمة العربية من أْجل الخليج

 1984حزيران )يونيو(  23  - مجلة "التضامن". لندن

ط ذلك نها ق   أعندما شعرت دول الخليج للمرة امولا ات  اريخ القمم العربية أنها  حتاج نلا قمة  ؤيد موقفها و دعم  ات حي  
 كانت دائمرات  ت التت  ؤيد و ت التت  دعم

 175 .................................................................................. هزيمة للفوضى أمام التسامح في تونس

 1984حزيران )يونيو(  30  - مجلة "التضامن". لندن

 نتفاضة الخ ز"نر كابهم جرائم ات حوادث رااقت "عدام إلإلحول عفو الرئيس الح يب بورقيبة ع  عارة شباا ح كموا با

 176 ............................................................................................................ كيف تعود مصر؟

 1984تموز )يوليو(  7  - مجلة "التضامن". لندن

   حظ مصر وم  سوء حظ الوضع العربتس  م  ح   ل نعقد عندما ت ليوم بدت القمة العربية

 177 .............................................................................................................. محارب ال يتعب

 1984)يوليو( تموز  14  - مجلة "التضامن". لندن

 يتعب ام حسي  لخوض الحروب حربات بعد حرب وتكيف أا الرئيس صدَّ 

 178 ............................................................................................................... حيوية المشير

 1984تموز )يوليو(  21  - مجلة "التضامن". لندن

نتاج الحربت ات مصر الماير ع د الحليم أبو غزالة نلا نناائها إلحول مدينة للعلماء دعا نائب رئيس الوءراء ووءير الدااع وا
 اوق أرض مساحتها مليوا متر مربع

 180 ........................................................................................................ عودة الحليف الضال

 1984تموز )يوليو(  28  - مجلة "التضامن". لندن

نتكاسررررة إلالسرررروفيا ية التت قرر الرئيس حسررررنت مبارك الميررررت قدمات ات  ط يعها بعد ا - نارة علا نوعية العالقات المصرررررية
 نب الرئيس أنور السادات...ها م  جاصابت  أالتت 

 181 ............................................................................................... نجدة ميتران... واجب عربي

 1984آب )أغسطس(  4  - مجلة "التضامن". لندن

 قتصادلة؟م الرئيس الفرنست ارنسوا ميتراا واجبات عربيات لكت يتجاوء أءما   ومااكل  اإلك  لماذا بدت نجدة ح  

 182 ................................................................................................................. اليمن والنفط

 1984آب )أغسطس(   11  - مجلة "التضامن". لندن

 كتااف النفا والغاء ات اليم  وما الذي سيصيب اليم  م   ذم الثروة و ط ستنزل عليها "لعنة النفا"نحول 

 184 ........................................................................................................ إعصار البحر األحمر

 1984آب )أغسطس(   18  - مجلة "التضامن". لندن

 اتراضات ات شأا  وية ءارعت املغام ات البحر امحمر وعلا مدخط خليج السويسنثالثة 
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 185 ....................................................................................... هل هي بداية مجلس تعاون مغربي؟

 1984آب )أغسطس(   25  - مجلة "التضامن". لندن

لي ية حدثت اجأة بي  الملك الحسررررررررررر  الثانت والعقيد معمر القذاات وبدت كما لو أنها  مهيد   - حول خطوة مغربية
 لقيام مجلس  عاوا مغاربت

 187 ............................................................................................... التفاهم... على سبيل التجربة

 1984أيلول )سبتمبر(  1  - مجلة "التضامن". لندن

  حققوا ل  سرررتهجاا أا  ؤتء تنتبام ومدعاة للتعجب واإلات ذروة الصرررراعات والخالف بي  قادة العمط الفلسرررطينت كاا تاتات لإ
 التفا م و وحيد المواقفل ولو علا س يط التجربة...

 188 .................................................................................................. كفى لحرب العراق وإيران

 1984أيلول )سبتمبر(  8  - مجلة "التضامن". لندن

يراا   إمسلم لقول بالصوت العالت لحكام العراق و اإليرانية سنتها الخامسة كاا الموا   العربت وال - مع دخول الحرب العراقية
 كفا. وكاا السؤال الذي يوجه  العرب المسلموا نلا قاد هم  و  ومتا سيكوا التدخط إللقاف  ذم الحرب؟

 190 ........................................................................................... تحييد الحج: دعوة إلى المناقشة

 1984أيلول )سبتمبر(   15  - نمجلة "التضامن". لند

 ات خيم المااحنات والمااكسات التت  زايدت ات موسم الحج كانت  نالك أمنية بأا يتم  حييد الحج

 192 ................................................................................................................ ورطة الوحدة

 1984أيلول )سبتمبر(   22  - مجلة "التضامن". لندن

 تحول الخطوة الوحردويرة بي  دولرة ملكيرة  ت المغرب ودولرة ثوريرة  ت لي يررا   لجرب القيرام بر  كت تحول الرذي 
 نلا ور ة

 193 ....................................................................................... نهي الملك فهد ظاهرة التأجيل؟هل ي  

 1984أيلول )سبتمبر(   29  - مجلة "التضامن". لندن

 نهت ظا رة التأجيطع د العزيز سي    نعقدل و ساؤل حول ما نذا كاا الملك اهد ب  القمة العربية التت ت مالحاات حول

 194 .......................................................................................................... خطوة الملك حسين

 1984تشرين األول )أكتوبر(  6  - مجلة "التضامن". لندن

 مكانتها مكانها أو لانخترق الملك حسي  حالة الجمود العربت ات شأا عودة مصر نعندما 

 196 .............................................................................................. القمة الطارئة والقمة األصلية 

 1984تشرين األول )أكتوبر(  13  - مجلة "التضامن". لندن

ط البحث ات الخطوة امردنية والقاضرررررررررية بإعادة العالقات نليها الملك الحسررررررررر  الثانت م  أج  حسرررررررررنات قمة لم  نعقد كاا دعا 
 الدبلوماسية مع مصر

 197 ............................................................................................ صلوات إستسقاء لقمة الرياض

 1984تشرين األول )أكتوبر(  20  - مجلة "التضامن". لندن

نحباس المطرل بات ضررررررررروريات نقامة ننعقاد ا ات الرياض علا نحو ننحباس أصرررررررراب القمة العربية المقرر نبسرررررررر ب كيف أن  
ط أا يهطط المطر وي تعد العطش ع   سررتسررقاء التت يؤديها المسررلموا م  أج  سررتسررقاء لكت  نعقد القمةل مثط صررالة اإلنصررالة 

 امرض والبار
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 199 .......................................................................... المجلس الوطني الفلسطيني ذلك البرلمان التائه

 1984تشرين األول )أكتوبر(  27  - مجلة "التضامن". لندن

 ية  ستييف  جد القيادة الفلسطينية عاصمة عرب  نارة علا المجلس الو نت الفلسطينت )برلماا الفلسطينيي ( الذي ت

 200 ................................................................................................ الدول الكبرى والدولة األكبر

 1984تشرين الثاني )نوفمبر(  3  - مجلة "التضامن". لندن

  ت حيثيات  ذم النارة؟ لماذا   دو الوتلات المتحدة بالنسبة نلا العرب وإلا الدول الك رى أنها الدولة امك ر  ما

 202 ..................................................................................... الكربالئي الذي يترأس برلمان العراق

 1984تشرين الثاني )نوفمبر(  10  - مجلة "التضامن". لندن

 أي برلماا العراق لب  مدينة كربالء الدكتور سعدوا حمادي رئيسات للمجلس الو نت الرعراقتننتخاب نحول 

 203 ................................................................................................ الوالدة الثانية أو... النهاية؟

 1984تشرين الثاني )نوفمبر(  17  - مجلة "التضامن". لندن

قلية الفلسطينية كاا سيراق ايها دم كثير لوت المسعا الحميد الذي قام ب  الملك اهد  منارة علا مجابهة بي  الارعية الفلسطينية وا
 جتماعهما ات المدينة المنورةنجديد خالل  ع د العزيز والرئيس الجزائري الااذلت ب  ب 

 204 ................................................................................................................ مفتاح الحلول

 1984تشرين الثاني )نوفمبر(  24  - مجلة "التضامن". لندن

 كيف  و مفتاح الحط للحرب بي  العراق وإيراا وذلك ات ضوء ءيارة وءير الخارجية العراقية  ارق عزيز نلا واشنط 

 206 .............................................................................................................. تشرين األبيض

 1984كانون األول )ديسمبر(  1  - مجلة "التضامن". لندن

دم قد يثمر نتائج   دد أجواء "أيلول امسود" أحد مآست النيال الفلسطينت س ق أا حول مؤ مر السطينت  جرى عق 

 208 ....................................................................................................... ربيع العالقات الصعبة

 1984كانون األول )ديسمبر(  8  - مجلة "التضامن". لندن

وآخر ات  سرررررررادت المنطقة العربية بعد لقاء متميز ات واشرررررررنط  بي  الرئيس ريغاا و ارق عزيزلنفراجات  إلرؤية لحقبة م  ا
 لكسندر بوبوفألندا علا التميز نفس  بي  السفير السعودي ناصر المنقور والسفير السوفيا ت 

 211 ...................................................................................................... المظلومون... ظالمون

 1984كانون األول )ديسمبر(  15  - مجلة "التضامن". لندن

ف  ائرة ركاب كويتية قام بها أشرررررررررخا  لعت روا أنفسرررررررررهم مالومي  لكنهم بعملهم  ذا ظهروا خمس حقائق حول عملية خط  
 نهم ظالموا أ

 212 .................................................................................................................. مأزق القمة

 1984كانون األول )ديسمبر(  22  - مجلة "التضامن". لندن

 قد ا ات الريراض ات مأءق وبات م  اليروري السعت نلجاد مخرج لذلكدخلت القمة العربية المقرر ععندما 
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 213 ................................................................................................ الملك فهد والقمة: تساؤالت

 1984كانون األول )ديسمبر(  29  - مجلة "التضامن". لندن

نعقادل م  بينها  سراؤل حول ما نذا كانت سرتبقا أمرات عالقات أم أا الملك اهد لمك   اتراضرات حول القمة العسريرة اإلإ سراؤتت و 
   يريد ايتناءل عنها لم   ات لحاة لأس أوصلوم نليها أا

 219 ................................................................................................................ األمل المؤجل

 1985 كانون الثاني )يناير( 5  - مجلة "التضامن". لندن

ولم  نعقرد القمرة العربيرة التت كراا  قرر عقرد را ات الريراض. و بعرات لرذلرك برات اممرط مؤجالت نلا العرام  1984نقيررررررررررررررا العرام ن
 لعط وعسا 1985

 220 ................................................. يهود أثيوبيا يستوطنون فلسطين... وقادة المقاومة يواصلون الخالف

 1985كانون الثاني )يناير(  12  - مجلة "التضامن". لندن

ل عليهرررا م  أج   لانحول اليهود الفاتشا الذي  وصلوا  ط أا  عيد للفلسطينيي   السطي  المحتلة بمساندة اممم المتحدة التت لعوَّ
 حقهمل أو بعض حقهم

 222 ............................................................................ ب وأميركا: الوقت مثالي والفرصة أخيرةالعر

 1985كانون الثاني )يناير(  19  - مجلة "التضامن". لندن

جاد الحط. وم  خالل خمس نقا  نل ط  بة لحط أءمة الاررق اموسرا نذا كانت اإلدارة امميركية جادة بالفعط م  أج  ارصرة مناسر  
 فرصة مناسبة بالفعط. اما  ت  ذم النقا ؟لمك  اإلقرار بأا ال

 224 ............................................................................................. العرب وريغان... والحل العادل

 1985كانون الثاني )يناير(  26  - مجلة "التضامن". لندن

 كيف كانت أحوال العرب ات غالة السوء مع بدء وتلة جديدة للرئيس رونالد ريغاا... وما  ت اآلمال المعقودة علي ؟

 226 ........................................................... ماذا لو إصطحب الملك فهد الشيخ السائح معه إلى واشنطن؟

 1985شباط )فبراير(  2  - مجلة "التضامن". لندن

لصرررررطحب الملك مع  حول ءيارة رسرررررمية للملك اهد نلا الوتلات المتحدة  أجلت كثيرات. و سررررراؤل خالصرررررت   ما الذي لمنع أا 
 رئيس ال رلرماا الفلسطينت الايخ ع د الحميد السائئ؟

 228 ...................................................... تنبيه الحلفاء وإحتجاج على الوسطاء وتسخين لزيارات األصدقاء

 1985شباط )فبراير(  9  - مجلة "التضامن". لندن

 يراا ل  عدة أ داف... اما  ت  ذم ام داف؟إجهة الدائرة بي  العراق و  سخي  مفاجئ ات الموا

 229 .................................................................................................... افيدور مطلوب من القذ  

 1985شباط )فبراير(  16  - مجلة "التضامن". لندن

خرى بينهررا مصرررررررررررررررر  مع دول أ   عررالقررةينهت أءمررات  اات أءمررة بينرر  وبي  بريطررانيررا وتر القررذَّ كيف ينهت العقيررد معمَّ 
 والسوداا والعراق؟

 123 ..................................................................................... األميركي - قراءة في البيان السعودي

 1985شباط )فبراير(  23  - مجلة "التضامن". لندن

ع د العزيزل وظهر ميررررررررمون  ات بعض اقرات    اإلدارة امميركية م  الملك اهد ب ر ك ير م  ام مية سررررررررمعت  كالم علا قد  
 ك ع  ءيارة العا ط السعودي نلا الوتلات المتحدة...ال ياا الماتر  
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 234 ................................................................................. من العقدة السورية إلى التعقيد السوفياتي

 1985آذار )مارس(  2  - مجلة "التضامن". لندن

جري محادثات سررررلطاا ل   ب ات الوقت الذي كاا الملك اهد يتحادث مع الرئيس ريغاال كاا سررررفيرم ات واشررررنط  اممير بندر 
ات دماررق مع الرئيس حااظ امسرردل وكاا سررفيرم ات لندا الارريخ ناصررر المنقور لسررتق ط ات منزل  السررفير السرروفيا ت ويناقش 

  و الغرض م  ذلك؟ اما مع  ظروف ءيارة الملك نلا الوتلات المتحدة وقيالا كثيرة  تصط بهذم الزيارة...

 236 ........................................................................................... الفيتو األميركي والفيتو السوري

 1985آذار )مارس(  9  - مجلة "التضامن". لندن

 ي""الفيتو السور  رستمرار وبي  الفيتو العربت الذي بات معرواات ب ن مقارنة بي  الفيتو الذي  ستعمل  أميركا وياكو من  العرب ات 

 237 ......................................................................................... قراءة في مفاجأة الصحوة القومية

 1985آذار )مارس(  16  - مجلة "التضامن". لندن

  أمالت ات نحدى جوتت الصراع ات السوداا بي  "اإلخواا المسلمي " وناام الرئيس جعفر نميري 
 239 ................................................................................... بشائر الحسم بعد "حرب األيام السبعة"

 1985آذار )مارس(  23  - مجلة "التضامن". لندن

 قراءة ات ما لمك  أا ينتهت نلي  الوضع ات المنطقة عمومات بعد جولة قتال بي  العراق وإيراا دامت سبعة ألام 

 241 ............................................................................................................. الفرص الضائعة

 1985آذار )مارس(   30  - مجلة "التضامن". لندن

 وكيف؟ الفلسطينت. متالحول ار  كثيرة ضاعت علا الحط 

 243 ...................................................................................... "اإلخوان" يكّررون غلطة "الرفاق"

 1985نيسان )أبريل(  6  - مجلة "التضامن". لندن

 طالايوعيي  م  ق   ر ك وا عمدات أو سهوات غلطة نخواا المسلموا ات السوداا عندما إلاعل  ا مقارنة بي  ما

 245 ........................................................................................... نميري يترجل والسودان ال يكبو

 1985نيسان )أبريل(  13  - مجلة "التضامن". لندن

ك م ات السوداا  وت ا الرئيس جعفر نميري مصحوبات بنخبة م  اليبا  والمدنيي  –قراءة ات نهالة حقبة حلوة   مرة م  الح 

 247 ........................................................................................ الجامعة الناضجة والمنظمة الصبية

 1985نيسان )أبريل(  20  - مجلة "التضامن". لندن

 ات الذكرى امربعي  لتأسيسها وحول منامة التحرير الفلسطينية بعد ست عارة سنة علا نناائها رؤية حول الجامعة العربية  

 248 ............................................................................................... لكي ال تحدث "براءة الذمة"

 1985نيسان )أبريل(  27  - مجلة "التضامن". لندن

قامت بها ميلياررريات ل نانية داخط مخيمات السرررطينية وكيف أا مذبحة مخيم صررر را وشرررا يال بدت نارة علا المواجهات التت 
 وكأنها "براءة ذمة" لمذبحة دير لاسي 

 249 ......................................................................................................... ثالثون عدم اإلنحياز

 1985أيار )مايو(  4  - مجلة "التضامن". لندن

 نحياء لمناسبة الذكرى الثالثي  إلناائهال و ط ننها حققت لدول العالم الثالث ما  تطلع نلي  و تمنام كط دولة وجهة نار ات حركة عدم اإل  



19 

 251 .............................................................................................. رؤية خليجية لمصير المنطقة

 1985أيار )مايو(   11  - مجلة "التضامن". لندن

ها  ذم المصررررررررررادر لألءمة بعدما دخلت سنتها مصادر خليجيةل ومخارج  رحت    1985ها عام صورة قا مة لألءمة الل نانية رسمت  
 عتماد الفيدراليرة علا الطريقة امميركيةن ة م  بينها العاشر 

 253 .................................................................................. هل تبدأ مصالحات العصر من الخرطوم؟

 1985أيار )مايو(   18  - مجلة "التضامن". لندن

 تم خاللها المصرررررررالحات بي    1985بسررررررر ب  فاقم الخالاات العربية بدت  نالك ضررررررررورة قصررررررروى لعقد قمة ات الخر وم عام 
 الاهيرة 1967طلق ات ذلك م  روحية قمة المتخاصمي  و ن 

 255 ............................................................................................. متى الضفة الغربية والجوالن؟

 1985أيار )مايو(   25  - مجلة "التضامن". لندن

حول العمليات البطولية لرجال المقاومة الل نانية ولصررررررررربالا ا ومنهم بالل احأل وسرررررررررناء محيدلت ولوت ع ود ووااء نور الدي   
 ث بطوتت مماثلة ات اليفة الغربية والجوتاالصالغل و ساؤل عما نذا كانت ستحد   ووجدي

 256 ............................................................................................. حرب المظلومين والمحرومين

 1985حزيران )يونيو(  1  - مجلة "التضامن". لندن

ل المحروموا والمالوموا والمسرررررررتيرررررررع   ( بتصرررررررديهم للمخيمات الفلسرررررررطينية ات ل ناا نلا حارمي   عي فوا )بفتئ العندما  حوَّ
 وظالمي  ومستيعفي  )بكسر العي ( مسجلي  بذلك بطوتت ات غير مكانها وغير ءمانها

 258 ................................................................................................................. ثمن المرونة 

 1985حزيران )يونيو(  1  - تضامن". لندنمجلة "ال

 1985ألار/مايو   25غتيال التت  عر ض لها الارريخ جابر امحمد الصررباح أمير دولة الكويت يوم السرر ت نارة علا محاولة اإل
 ها الكويتعتمد   ن وجاءت بمثابة ثم  للمرونة السياسية التت 

 259 .................................................................................... براءة من العرب لتقصير مجلس األمن 

 1985حزيران )يونيو(  8  - مجلة "التضامن". لندن

معرالجرة م  جرانرب الردول العربيرة لحرب المخيمرات ات ل نراال وبردا اممر وكمرا لو أنر    رئرة لمجلس امم  ث عنردمرا لم  حرد  
 الدولت م  التقصير التاريخت والدائم ل  ات حق العرب وقيالا م العادلة

 260 .............................................................................................................. إمهال أم إهمال

 1985حزيران )يونيو(  15  - مجلة "التضامن". لندن

جتماع  ارئ لمجلس الجامعة العربية للنار ات أمر حرب المخيمات ات ل نرررررررررررررررررررررررررراا م  دوا أا لحسرررررررررررم مكت يات ننارة علا 
 اإل مالباإلمهال لتغطيرة 

 62262 ............................................................................................. العد العكسي للقمة الطارئة

 1985حزيران )يونيو(  22  - مجلة "التضامن". لندن

 قمة عربية  ارئة يتجاذب التحيير لها نوٌع م  القلق نتيجة بعض المواقف غير المحسومة م  جانب بعض الدول نارة ات شأا

 263 .................................................................................................... هل تكون فرصة ضائعة؟

 1985حزيران )يونيو(  29  - مجلة "التضامن". لندن

 التريكت نلا بغداد   ت عل   اللي ية ومالحاات ات شأا ءيارة مكاشفة ومصارحة قام بها وءير الخارجية اللي ية   -  العراقية حول القطيعة  
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 265 ...................................................................................................... فرصة ضائعة... ولكن

 1985تموز )يوليو(  6  - مجلة "التضامن". لندن

اعط وءير  ات سرررررررترا يجت بي  لي يا وإيراا ليررررررررب العراق. ماذا نذنض ليررررررررررررررررررررر ت علا العراق لخطوة وحدوية نلا  حالف   عر  م  
 ...اللي ية الدكتور علت التريكت عندما ءار بغدادالخارجية 

 267 ............................................................... عملية الطائرة األميركية: قراءة في السلبيات واإليجابيات

 1985تموز )يوليو(  13  - مجلة "التضامن". لندن

أميركيرة نلا مطرار بيروت ات ايراب  رام للارررررررررررررررعيرة ات ل نراا وكيف أا الخرا في  ف  رائرة نارة علا  رداعيرات عمليرة خط  
 اوا  بعات لذلك علا أا مطار بيروت  و مطار م... صرَّ 

 271 ...................................................................................... الخليج في مواجهة اإلختيار األصعب

 1985يو( تموز )يول 20  - مجلة "التضامن". لندن

 ررط بررا ررت  يبررة مجلس التعرراوا الخليجت  1985 موء/يوليو  11بعررد العمليررة التخري يررة التت حرردثررت ات الكويررت ليلررة الخميس 
 علا المحك؟

 272 ............................................ التدخالت والمداخالت.. أو اإلستقالل الثاني  سوريا في لبنان: إستفادة من دروس  

 1985تموز )يوليو(  27  - مجلة "التضامن". لندن

البعيد وقراءة جيدة ستفادة م  دروس الماضت غير نو ط ستكوا  نالك ا رؤية لرررررررررما  ت علي  صورة الموقف بي  ل ناا وسوري 
 ات التاريخ العربت الحديث للتدخالت والمداخالت

 274 ........................................................................................................... الكلمة... لألغلبية

 1985آب )أغسطس(  3  - مجلة "التضامن". لندن

 ...بالدم وكاا بذلك لاير نلا أا الكلمة  ت لألغل يةعندما أعل  الملك الحس  الثانت اجأة أا قمة عربية  ارئة ستنعقد ات 

 276 .................................................................. قمة األغلبية: الفلسطينيون األكثر شطارة من اللبنانيين

 1985آب )أغسطس(   10  - مجلة "التضامن". لندن

 أا الارعية الفلسطينية كانت أكثر شطارة م  الل نانيي  بمااركتها ات قمة امغل ية... علا رغم التناقيات الفلسطينيةل نت  

 277 ......................................................................................................... هل تتجاوب سوريا؟

 1985آب )أغسطس(   17  - مجلة "التضامن". لندن

عقاد القمة العربية الطارئة ات الدار ال ييرراء. و سرراؤل عما نذا نن   المملكة العربية السررعودلة عاررية حول موقف سرروفيا ت   لغت  
  ريد امغل ية العربية و تمنا ستعيد النار ات مقا عتها للقمة و اارك كما اكانت سوري 

 279 ................................................. وللمترددين في الحسمر... ضربة في الوقت المناسب للعناد غير المبر  

 1985آب )أغسطس(   24  - مجلة "التضامن". لندن

م   حول ضربة نفذَّ ا الطيراا العراقت ضد موقع نيرانت بالغ ام مية وم  شأا اليربة  سريع محاوتت الحس 

 280 .................................................................................................... هل يبادر الحسن الثاني؟

 1985آب )أغسطس(   31  - مجلة "التضامن". لندن

الملك ات قدر   علا  حقيقها سرررررروى   اات ليس م  ر القذَّ  سرررررراؤل ات شررررررأا مصررررررالحة بي  الرئيس الح يب بورقيبة والعقيد معمَّ 
 ...ثانتالحس  ال
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 281 ....................................................................................... دقة في التشخيص وتردد في العالج

 1985أيلول )سبتمبر(   14  - مجلة "التضامن". لندن

يبقا   متارررراب  وتعلا درجة م  الخطورةل وأا التاررررخيأل ل  م  جانب أ ط القرار  و عندما بدا أا الوضررررع العربت بالغ السرررروء  
 ءاء ذلك سوى العالجن

 283 .......................................... ... وإنطباعات ك تِبت في لندن على هامش اللقاء في طرابلس مع القّذافي المثير للجدل 

 1985أيلول )سبتمبر(   14  - مجلة "التضامن". لندن

  تمة ننطباعات و أمالت ات لقاء جرى مع العقيد معمر القذاات وحفلت اإلجابات القذافية في  بما  و مثير

ْكم السوري جهود األمير عبد  286 ........................................................................... هللا وحسابات الح 

 1985أيلول )سبتمبر(   21  - مجلة "التضامن". لندن

ع د العزيز دوا  هللا ب  العهد السررررعودي اممير ع د كالم ات شررررأا امءمة الل نانية والوضررررع العربت العام لمك  أا لقول  ولت  
 غيرم لصدلق  الرئيس حااظ امسد وذلك بس ب خصوصية العالقة بينهما

 288 .......................................................................................... المرونة العربية: ورطة أم إتفاق؟

 1985أيلول )سبتمبر(   28  - مجلة "التضامن". لندن

  فاقننماذج م  ممارسات سياسية عربية  طرح  ساؤتت خالصت   ط أا المرونة العربية ور ة أم 

 289 .............................................................................. العالقات الع مانية السوفياتية:  المهم واألهم 

 1985تشرين األول )أكتوبر(  5  - مجلة "التضامن". لندن

  حاد السوفيا ت وأ مية الخطوة علا الصعيد الخليجتحول العالقات الدبلوماسية التت قرر الع مانيوا اجأة نقامتها مع اإل

 291 .......................................... »االواكس« لمنافسة »التورنادو« بعد »النمرود« ما قبل الصفقة وما بعدها 

 1985تشرين األول )أكتوبر(  5  - تضامن". لندنمجلة "ال

  ائرات م  النوع المتقدمالصفقة البالغة ام مية التت عقد ها السعودلة وشملت  وما بعد كيف  ت امحوال ما ق ط 
 292 ...................................................................................................... الشظايا أصابت الجميع

 1985تشرين األول )أكتوبر(  12  - مجلة "التضامن". لندن

نارة علا ما أحدثت  ات النفوس العربية بنوعيها الرااض والمسررررالمل الغارة اإلسرررررائيلية ضررررد المواقع الفلسررررطينية ات  ونس يوم 
 ...1985امول م  أكتوبر 

 293 .................................................................................... باهظ جداا لعملية غير مفهومة أبداا  ثمن

 1985تشرين األول )أكتوبر(  19  - مجلة "التضامن". لندن

 ات الوقت نفس  سي ات وحسناتالعملية  ذمحول عملية قرصنة  عرضت لرها  ائرة ركاب مدنية مصرية وكانت له

 295 ................................................................................... فرص ضاعت على العرب وعلى أميركا

 1985تشرين األول )أكتوبر(  26  - مجلة "التضامن". لندن

ولك   ذم حتفاتت بالذكرى امربعي  لتأسرريس منامة اممم المتحدة المناسرربة البالغة ام مية لتحقيق لقاءاتل  كانت مناسرربة اإل
 الفرصة ضاعت علا العرب وعلا الوتلات المتحدة

 297 ............................................................................... أين ستستقر القيادة الفلسطينية بعد تونس؟

 1985تشرين الثاني )نوفمبر(  2  - مجلة "التضامن". لندن
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الفلسطينية ات  ونس  ساءل كثيروا ع  ال لد الذي ستستقر في  منامة التحرير و ط لكوا بعد الغارة اإلسرائيلية علا المواقع 
 السوداا أم العراق... أم أي بلد؟

 300 ........................................................ صد ام حسين وإيران والقمة الخليجية األ ولى على ضفاف هرمز

 1985تشرين الثاني )نوفمبر(  9  - نمجلة "التضامن". لند

ولا لهم ات ع ماال أي علا ضرررفاف ميررريق  رمز كاا  نالك  سررراؤل بالغ  عندما عقد قادة مجلس التعاوا الخليجت القمة ام  
 ...ام حسي  ات  ذم القمة ودعيت نيراا نلا حيور اشارك الرئيس صدَّ  ام مية و و  ماذا لو

 301 .................................................................................................. قراءة في إعالن أبو عمار

 1985تشرين الثاني )نوفمبر(  16  - مجلة "التضامن". لندن

 ر اب... نارة علا براعة الرئيس لاسر عراات ات ممارسة اللعبة السياسيةل م  خالل ن الق "نعالا القا رة" الذي لاجب في  اإل 

 303 .......................................................................... هل نطلب المصالحة العربية على أرض جنيف؟

 1985تشرين الثاني )نوفمبر(  23  - مجلة "التضامن". لندن

جتمراعرات نبينمرا لحرالف التعثر  لفي ريغراا وغوربرا ارررررررررررررروف ات جن  ي  مقرارنرة بي  الردقرة التت  م بهرا لقراء القمرة بي  الرئيسرررررررررررررر 
 المصالحة العربية

 304 ........................................................................................................... ن سيدفع الثمن؟ مَ 

 1985تشرين الثاني )نوفمبر(  30  - مجلة "التضامن". لندن

 فاقية كامب دلفيد يريد ذبئ  الغاء إ صرريحات لوكالة امنباء الكويتيةل "نا م  لطال نت ب ما الذي جعط الرئيس مبارك لقول ات 
 الاعب المصريل وأنا ل  أسمئ لمخلوق بذبئ  ذا الاعب العريق"؟

 305 ............................................. إنطباعات ومالحظات حول تونس التي نتمنى أن تبقى خضراء... خضراء 

 1985تشرين الثاني )نوفمبر(  30  - مجلة "التضامن". لندن

 ننطباعات حول ءيارة نلا  ونس الخيراء قام بها ناشر التيام  ورئيس  حرير ا وشملت جلسة حوار معم ق مع الرئيس محمد مزالت 

 307 .................................................................. دائمةإنطباعات عن جامعة مؤقتة  في زمن الخالفات ال

 1985كانون األول )ديسمبر(  7  - مجلة "التضامن". لندن

حول الوضررررررع ات الجامعة العربية التت نر أت أكثرية الدول امعيرررررراء نقط مقر أمانتها العامة مؤقتات نلا  ونس  أديبات لمصررررررر 
 السادا ية علا سالمها مع "نسرائيط"

 310 ............................................................................... السوري - "بروفة" ناجحة للوفاق العراقي

 1985كانون األول )ديسمبر(  7  - مجلة "التضامن". لندن

اهد ع د  وبرعالة اممير فيصرررررررررررررط ب  امباراة ات كرة القدم جرت ات مدينة الطائف بي  منتخب العراق ومنتخب سررررررررررررروري حول  
   اللذي  يتبادتا أشد أنواع العداوة قساوةالعزيز وبدت كما لو أنها "برواة" لمصالحة الاقيقي  

 312 ............................................................................................ حول زيارة واليتي إلى الرياض

 1985كانون األول )ديسمبر(  7  - مجلة "التضامن". لندن

 وأثار مجي   الكثير م  التكهنات واإلاتراضاتقراءة ات ءيارة قام بها نلا الرياض وءير الخارجية اإليرانية علت أك ر وتيتت 

 313 ........................................................................................ األهم من إنتقال المنظمة من تونس

 1985كانون األول )ديسمبر(  21  - مجلة "التضامن". لندن

 م   ونسنتقال مقر منامة التحرير الفلسطينية ا و ام م م    ساؤل حول ما
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 314 ................................................................................................. وقفة مع صديق... أم زيارة حسم؟ 

 1985كانون األول )ديسمبر(    28  -  مجلة "التضامن". لندن 

متأرجحة بي  كونها  عندما بدأت العالقات  تطور بي  العراق والوتلات المتحدة قام الرئيس صرررررررررررررررررردام حسرري  بزيارة نلا موسرركو بدت  
 ءيارة حسم أو وقفة مع صديق 

 316 .................................................................................................................. لغز حتى إشعار آخر 

 1985كانون األول )ديسمبر(    28  -  مجلة "التضامن". لندن 

الخليجت المسرررررتجد أليرررررات  و اآلخر.  ط ننهما كانا م  امسرررررباب التت داعت    -  امردنت المسرررررتجد والغزل اإليرانت   -  الود السررررروري 
 ام حسي  نلا ءيارة موسكو؟ بالرئيس صدَّ 

 321 ............................................................الترابي والحاجز النفسي؟ هل تكون سنة إزالة سوء الفهم  والساتر  

 1986كانون الثاني )يناير(    4  -  مجلة "التضامن". لندن 

ة السا ر ا ستكوا سنة الوااق العربت ايلتقت الرئيساا حسنت مبارك ومعمر القذااتل و زيط سورير   1986 ساؤل حول ما نذا كانت سنة  
  تفا م مع منامة التحرير الفلسطينية... الترابت بينها وبي  العراق و 

 322 ............................................................................................. سليمان خاطر... "إنتحروه" أم إنتحر؟ 

 1986كانون الثاني )يناير(    11  -  مجلة "التضامن". لندن 

مالحاات حول المجند المصري المثقف سليماا خا ر الذي عثروا علي  مانوقرررات و و ات سج  عسكريل و ساؤل حول ما نذا كاا 
 نتحروم ا نتحر أم  ن 

 324 ........................................................................................................... الفرصة المثالية لإلستدارة 

 1986اني )يناير(  كانون الث   18  -  مجلة "التضامن". لندن 

 ... ستدارة بعد سبع عارة سنة م  الحكم ن ط  ارصة أمام "ج هة الصمود والتصدي" وأمام العقيد معمر القذاات بالذات م  أج  

 326 ................................................................... لغة الوجدان و... لغة العقل   سليمان خاطر... الشهيد المظلوم 

 1986كانون الثاني )يناير(    18  -  مجلة "التضامن". لندن 

نتحار المجند المصررري المثقف سررليماا خا رل  ن سررترخاء التت  سررود صررفوف أكثرية المصررريي  ات نار هم نلا حادثة  حول حالة اإل 
 حد ما مثلهم...  لا ن لكهف أو  سترخاء موقت وسيعقب  نهوض أم أا مصر نائمة مع أ ط ا و ط أا  ذا اإل 

 327 .......................................................................... الخط المعتدل... أو جبهة جديدة لتجفيف الثروة العربية 

 1986كانون الثاني )يناير(    25  -  مجلة "التضامن". لندن 

 ج يف بحيرة  رؤية بصرررررررريغة التمنيات بأا ينتصررررررررر الخا المعتدل ات اليم  الجنوبية و سررررررررلم منطقة الخليج م  مؤامرة دولية  داها 
 الثروة العربية 

 330 .............................................................................................. عبد العزيز  ن أسبانيا إلى سلمان بن م 

 1986كانون الثاني )يناير(    25  -  مجلة "التضامن". لندن 

عتراف بإسرررررائيط وإقامة عالقات  يرأسررررها ايليب غونزالسل وقيررررت باإل شررررتراكية ات نسرررربانيا التت  حول الخطوة التت أقدمت عليها الحكومة اإل 
 ع د العزيز الذي ل  الكثير علا ماربيا مقرم الصيفت  دبلوماسية معها م  دوا مراعاة المملكة العربية السعودلة باخأل اممير سلماا ب  

 332 ......................................................................... لةمع حرب اليمن المخج التعامل العربي الخجول

 1986شباط )فبراير(  1  - مجلة "التضامن". لندن

 جدال ات أنها مخجلة قتتال ات اليم  الجنوبية والذي  و بمثابة حرب تنارة علا التعامط العربت الخجول مع اإل



24 

 334 ................................................................................................ إنجد أخاك في اليمن العربي

 1986شباط )فبراير(  8  - مجلة "التضامن". لندن

 حملتها ات شأا وضع مااب  ات السوداا حول رسالة م  لمنت لأمط ايها حملة م  "التيام " لنجدة الوضع ات اليم  وعلا نحو  

 335 ....................................................................................................... هل ينسحب الزاهدان؟

 1986شباط )فبراير(  8  - مجلة "التضامن". لندن

نتقالية لمدة سرررررررررررررنة بعد  م اإلك  الزا داا  ما  الفريق أول ع د الرحم  سررررررررررررروار الذ ب والدكتور الجزولت داع هللا رمزا مرحلة الح  
 ؟مك  نتفاضة السودانية علا ناام الرئيس جعفر نميري. والسؤال  و   ط لفت اتثناا بتعهد ما أم يبقيا ات الح  اإل

 339 ........................................................................... الحد األدنى المطلوب  رداا على مغامرة إيرانية 

 1986شباط )فبراير(  15  - مجلة "التضامن". لندن

يرانيرة لجزيرة "أم  نحتالل قوات نمكرالمرات  را  يرة كراا العرب يتوقعوا م  الرئيس حرااظ امسررررررررررررررررد أا لجريهرا بعرد 
 الرصا " العراقية

 340 .............................................................. "حرب الخليج" بعدما إشتعل "شط الغضب" اآلن أصبحت

 1986شباط )فبراير(  22  - مجلة "التضامن". لندن

 يراا أا  ذم الحرب أصبحت "حرب الخليج"إولا منذ أا بدأت الحرب بي  العراق و عندما شعر الخليجيوا للمرة ام  

ْكم العسكريين  341 ....................................................................................... تصحيح المدنيين أو ح 

 1986آذار )مارس(  1  - مجلة "التضامن". لندن

وشرررمط نحراق انادق وكاءينو ات وكاا م    1986شررربا /ا راير   25حول اتنفجار المؤجط الذي حدث ات القا رة يوم الثالثاء 
 نفجار  ذا حدث بينما الذي لحكم  و الرئيس حسنت مباركر أا اإلحس  حظ مص

 342 ................................................................................................... بيانات تدعو إلى اإلرتياح

 1986آذار )مارس(  8  - مجلة "التضامن". لندن

نهم قرروا التعامط مع  مر ياح الخليج العربية وجاء يدعو نلا اإلنارة علا بياا أصررررررررررررردرم وءراء خارجية مجلس التعاوا لدول 
 اإليرانية علا أنها  خصهم وليست مجرد حرب قريبة منهم - الحرب العراقية

 344 ........................................................................... في إنتظار الوالدة العسيرة لموقف عربي جديد

 1986آذار )مارس(   15  - ندنمجلة "التضامن". ل

نتاار لوتد   ات أعقاب ثغرة "الفاو" ووقوف العراق دوا غيرم م  الدول الصرردلقة مع مصررر حول موقف عربت جديد  ال اإل
 بعد محنة  مرد عناصر م  قوات امم  المركزي وإحراقهم انادق وكاءينو ات ات القا رة ونهب محتويات ثالجا ها

 347 ....................................................... اإلزدهار المتوعك... يرقد في "مستشفى الملك فهد التخصصي"

 1986آذار )مارس(   22  - مجلة "التضامن". لندن

سررتمرار ات العمط بالميزانية بدل أا لصرردروا ميزانية ولا ع  اإلم ات المملكة العربية السررعودلة للمرة ام  ك  عندما أعل  أ ط الح  
 ويرقد ات "مستافا الملك اهد التخصصت" بمعنا أا  نالرك حالت لرهذا التوعكمتوع كات ءد ار السعودي جديدة وبذلك بدا اإل

 349 ........................................................................................ مجلس أمن عربي يفرض العقوبات

 1986آذار )مارس(   29  - مجلة "التضامن". لندن

لكوا مثط مجلس امم   العربت الماترك ت بد م  "مجلس أم  قومت عربت"لكت يتعزء شأا الجامعة العربية ويستقيم العمط 
 الدولت ننما م  دوا حق الفيتو محد
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 351 ....................................................................................... مصادر المتاعب في حياة المواطن العربي 

 1986نيسان )أبريل(  5  - مجلة "التضامن". لندن

 ات قراءة لقرارات دورة عادلة لمجلس الجامعة العربية لكتاف المرء مصادر الرمتاعب ات حياة الموا   العربت

 353 ......................................................................................................... التطمين الذي يخيف

 1986نيسان )أبريل(  12  - مجلة "التضامن". لندن

 عندما ءار الرياض اإليرانية وكذلك القيية الفلسطينية لم لصدر كما المأمول م  الرئيس بوش   -  طمي  ات شأا الحرب العراقية 

ْكم ا أيها الح   355  ........................................................................................................... وداعا

 1986نيسان )أبريل(  12  - مجلة "التضامن". لندن

  مع  الحكم نلا امحزاب اإن  أرسررا  قليدات جديدات ات العالم العربت و و عندما سررل م الفريق أول ع د الرحم  سرروار الذ ب وم  
 نتقاليوا ولم لفعلوم؟الز د ات الحكم. ولك  ما الذي كاا لجب أا لفعل  اإل

 356 ............................................ ل ينسى ريغان أنه ممثل أفالم الكاوبوي؟ افي أن يصبح رجل دولة وه هل يقرر القذ  

 1986نيسان )أبريل(  19  - مجلة "التضامن". لندن

 ينسا أن  لم لعد ممثط أاالم الكاوبوي  الرئيس رونالد ريغاا الذي تحول العدواا امميركت علا لي يا الرذي أمر ب  

 357 ............................................................................................ الصلح العربي على يد األجانب!

 1986نيسان )أبريل(  26  - مجلة "التضامن". لندن

 صديق أجن ت...   علا يد شقيق عربت وإنجاء المصالحة علا يدي    عربيتي  ستحالة  حقيق مصالحة بي  دولتي  ن ساؤل حول  

 358 .............................................................................................................. هل هذا طبيعي؟ 

 1986أيار )مايو(  3  - مجلة "التضامن". لندن

 أحوال القمة العربية م  لحاة الدعوة نليها نلا اللحاة امخيرة

 360 ............................................................................................... ة "شاهد على الحقيقة"شهاد

 1986أيار )مايو(   10  - مجلة "التضامن". لندن

رؤية لارررهادة ات أحوال اممة يتوقع الموا   العربت أا يدلت بها الاررراذلت القلي ت اممي  العام للجامعة العربية والارررا د علا 
 حقائق الوضع

 361 ............................................................ ن؟لماذا إبعاد الجامعة العربية عن الخالف بين قطر والبحريْ 

  1986أيار )مايو(   17  - مجلة "التضامن". لندن

   وعدم وجود دور للجامعة العربية ات حط الخالفقطر والبحري   حول الخالف بي  دولتت  

 362 .................................................................................................. مجلس رأي يساعد مبارك

 1986أيار )مايو(   24  - مجلة "التضامن". لندن

 صياغة القرار الرئيس حسنت مبارك بمجلس ي دي أعياؤم الرأي بغرض المساعدة علاستعانة نوجهة نار ات شأا 

 363 .................................................................................... األقربون أولى باإلستثمار... يا شيخ سعد 

 1986أيار )مايو(   31  - مجلة "التضامن". لندن

 ستثمار الكويتت الدول الاقيقة مثط السوداا هللا السالم الصباح بأا لامط اإل  عهد الكويت الايخ سعد الع د    منيات علا ولت  
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 365 ............................................................................................. من وعد بلفور إلى وعد تاتشر

 1986حزيران )يونيو(  7  - مجلة "التضامن". لندن

 ءيارة نلا نسرائيط قامت بها رئيسة وءراء بريطانيا مارغريت  ا ار. وبدل أا  ذ ب كطرف محايد اإنها ذ  ت كصديق إلسرائيط 

 366 ........................................................................................................... يجوز أو ال يجوز؟

 1986حزيران )يونيو(  14  - مجلة "التضامن". لندن

 ع د العزيز  اممير سلماا ب   سجيط موقف ضد بريطانيا ت بد من  لقوم ب  اممي  العام للجامعة العربية الااذلت القلي ت أو  

 367 .............................................................................................................. التطبيع الممكن

 1986حزيران )يونيو(  21  - مجلة "التضامن". لندن

خرى لقوم بها السرروداا بي  مصررر ولي يا. وبدت الوسررا تاا ووسررا ة أ   اوسررا ة لقوم بها الملك حسرري  بي  العراق وسرروري حول  
 أكثر المحاوتت جدلة ات مجال التوسال ولك 

ْكم السور بقية... فهل    الملك لكلمة  إلى اللبنانيين:  حول كلمة الملك فهد    369 ........................................... ي؟ ستقال للح 

 1986حزيران )يونيو(  21  - مجلة "التضامن". لندن

 الرئيس حااظ امسد سيتأمط ميونها ويعمط ب قراءة ات كلمة كثيرة الود م  جانب الملك اهد لل نانيي   و ساؤل عما نذا كاا 

 371 ........................................................................................ الجهاد األفغاني والجهاد الفلسطيني

 1986حزيران )يونيو(  28  - مجلة "التضامن". لندن

ع د العزيز سررفير المملكة لدى  سررلطاا ب  سررتقبال ات مقر السررفارة السررعودلة ات واشررنط  أقامها اممير بندر ب نحول حفلة  
ربعرة م  ءعمراء المجرا ردي  اماغراا وحيررررررررررررررر را أركراا الخرارجيرة امميركيرة بردءات م  الوءير جورج مالوتلرات المتحردة  كريمرات 

عراات رمز المجا دي  الفلسرررطينيي   أشررريرة دخول لحيرررور دورة الجمعية  ئ لاسرررربينما رايرررت الوتلات المتحدة من   لشرررولتز
 العمومية لألمم المتحدة

 372 ..................................................................................... دورة المكسيك قضية عربية... لماذا؟

 1986تموز )يوليو(  5  - مجلة "التضامن". لندن

أنها  بدت كما لو 1986نارة علا الحماسة العربية المنقطعة الناير لمباريات كأس العالم لكرة القدم وإلا درجة أا دورة المكسيك عام 
 "قيية عربية"

 373 ..................................................................................... حالتان عالقتان في الكويت والسودان

 1986تموز )يوليو(  12  - مجلة "التضامن". لندن

 الحالتاا  ما  مسألة القواني  اإلسالمية ات السوداال والحياة ال رلمانية الفيفاضة ات الكويت

 375 ........................................................................................................... معاني هدية القمح 

 1986تموز )يوليو(  19  - مجلة "التضامن". لندن

 ع د العزيز نلا مصر وكراا لها أكثر م  معنا  دلة قمئ م  ننتاج امرض السعودلة بعث بها الملك اهد ب 

م في تونس  376 .................................................................................................... اإلرث الم حر 

 1986تموز )يوليو(  19  - مجلة "التضامن". لندن

 ر أى الرئيس الح يب بورقيبة ذلك ن موقع المسؤولية السياسيةل ولماذا    ساؤتت حول  غييب محمد مزالت رئيس وءراء  ونس ع  
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 381 .......................................................................................... اإلنتخاب اليومي للقيادة التاريخية

 1986تموز )يوليو(  26  - مجلة "التضامن". لندن

 ام حسي حول الحيثيات التت جعلت المؤ مر القطري لحزب البعث ات العراق لجدد القيادة الحزبية للرئيس صدَّ 

 382 ................................................................................. إنتظروها من الحسين فجاءت من الحسن

 1986تموز )يوليو(  26  - مجلة "التضامن". لندن

حط دولت أو كامب دلفيد آخر و مثَّلت بزيارة رئيس وءراء نسررررائيط شررريموا   لانحول مفاجآت مغربية بدت كما لو أنها مؤشرررر 
 نلا المغرب ولقائ  الملك الحس  الثانتبيريز 

 385 .......................................................................................... "فتوى" فلسطينية تحسم النقاش

 1986آب )أغسطس(  2  - مجلة "التضامن". لندن

اعط الحسررر   ارادي مع نسررررائيط علا نحو مان جيز لهم التعا ت باررركط  الفتوى التت نعنيها  ت التت  جيز للقادة العرب أو ت
 ستقبال  بيريز ات المغربإالثانت ب 

 386 .................................. على هامش "الرياض بين األمس واليوم" في لندن: لماذا ال تسافر الرياض شرقاا؟

 1986آب )أغسطس(  2  - مجلة "التضامن". لندن

 معرض الرياض بي  اممس واليوم" سيقام ات موسكو بعد لندا "  ساؤل م  جانب ناشر "التيام " ورئيس  حرير ا عما نذا كاا  

 388 ................................................................................. األفارقةما أتعس حال العرب  وأسعد حال 

 1986آب )أغسطس(  9  - مجلة "التضامن". لندن

و عاسررررررة حال العرب أا قاد هم يتفقوا علا القمة  ع  أا القمة اتاريقية  نعقد ات يومها المحدد. ئسررررررعد حال اماارقة ناشرررررر 
 نعقاد نعقد علا رغم اليرورة القصوى لإ نعقاد ولكنها توعلا يوم اإل

 389 ............................................................................ اإلهتمامات القومية  بعد زوال الهموم النفطية

 1986آب )أغسطس(   16  - مجلة "التضامن". لندن

 الهموم...نحسار  لك ننتاار ن تمامات القومية ات عندما  نعكس  موم أ ط النفا العربت علا الحكومات اتتراجع اإل

 390 ............................................................................................ "نقطة نظام" يا صاحب الجاللة

 1986آب )أغسطس(   23  - مجلة "التضامن". لندن

نلا ( للمغرب ونأل رسررررررالة بعث بها الملك الحسرررررر  الثانت 1986نها  مت عام منة قراءة ات ءيارة شرررررريموا بيريز )المسررررررتهج  
 الملوك والرؤساء العرب ات شأا  لك الزيارة

 395 ..................................................................................... لماذا ال تتوسط دول الحياد األوروبي؟

 1986آب )أغسطس(   23  - مجلة "التضامن". لندن

 ...وروبا و ت سويسرا والنمسا وانلندا والسويدأات   ساؤل حول عدم مبادرة للتوسا بي  العراق وإيراا  قوم بها دول الحياد

 396 ............................................................................................ لطمة أ خرى على الوجه العربي

 1986آب )أغسطس(   30  - مجلة "التضامن". لندن

نها بدت مسررررتهجاا سررررتق لها العرب باإلوإنسرررر ها نلي  صررررحاات نسرررررائيلت   1986 صررررريحات لصررررديق العرب جاك شرررريراك عام 
 بمثابة لطمة علا الخد العربت
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 398 ........................................................................................ حفيد المهدي يواجه"آيات" الرفض

 1986آب )أغسطس(   30  - مجلة "التضامن". لندن

 أا لقوم ب  السيد الصادق المهدي لدى نيراا إلنهاء الحرب مع العراق كون  نجتمع باإلمام الخمينت وحاورم حول ما لمك 

 399 ......................................................................................................... مباراة أم مسرحية؟ 

 1986أيلول )سبتمبر(  6  - مجلة "التضامن". لندن

 ئيس حسنت مبارك لرئيس وءراء نسرائيط شيموا بيريزستقبال الر ن ساؤتت ات شأا 

 400 ....................................................................................................... جزاء اإلنقسام العربي

 1986أيلول )سبتمبر(   13  - مجلة "التضامن". لندن

 نحياءنقسام العربت عندما  نعقد قمة لدول عدم اإلكيف  اهر أضرار اإل

 402 ........................................................................ اإلسكندرية  بين مبارك وبيريز اللقاء المستتر في

 1986أيلول )سبتمبر(   20  - مجلة "التضامن". لندن

سكندرية وليس ات القا رة بي  الرئيس حسنت مبارك ورئررريس وءراء إلحول لقاء مستتر بدا كما لو أن  م  المعاصت جرى ات ا
 ئيط شيموا بيريزنسرا

 403 ..................................................................................................... أيلول باريس... األسود

 1986أيلول )سبتمبر(   27  - مجلة "التضامن". لندن

 ...ها العاصمة الفرنسية وعالقرة العرب ات ذلكضطرابات شهد   ندور "اللوبت اليهودي" ات 

 405 ........................................................................... كي ال تصبح القمة الخليجية مثل القمة العربية 

 1986تشرين األول )أكتوبر(  4  - مجلة "التضامن". لندن

 مخاوف م  أا لصيب القمة الخليرجية مرض عدم الفعالية المصابة ب  مؤسسة القمة العربية

 406 ................................................................................................ قمة المصافحات والخالص؟

 1986تشرين األول )أكتوبر(  11  - مجلة "التضامن". لندن

( سررررتكوا قمة مصررررااحات أم قمة 1986ها الكويت عام سررررتيرررراات  ن سرررراؤل حول ما نذا كانت القمة اإلسررررالمية الخامسررررة )التت 
 نفراجات والخال اإل

 408 ................................................................................... الكويتقمة الجبارْين... من أيسلندا إلى 

 1986تشرين األول )أكتوبر(  18  - مجلة "التضامن". لندن

سرررررتيرررررااة و سررررراؤل حول  ط  كوا الكويت مكانات إلمالحاات حول قمة عقد ا الرئيسررررراا ريغاا وغوربا اررررروف ات ألسرررررلندا. 
   العراق وإيراا  الخليجيي  الجباري  

 410 .......................................................................................... دعوة سعودية إلى مبارك للعودة؟

 1986تشرين األول )أكتوبر(  18  - مجلة "التضامن". لندن

 حول ارصة مأمول م  الرئيس حسنت مبارك ن خاذ ا ات ضوء ءيارة مجموعة م  رجال امعمال السعوديي  نلا مصر

 411 ..................................................................................... العملية الصحيحة في المكان الصحيح

 1986تشرين األول )أكتوبر(  25  - مجلة "التضامن". لندن

 نسرائيلية -  ا المقا لوا الفلسطينيوا ات القدس وجاءت بعد حوارات عربيةنارة علا عملية شجاعة نفذَّ 
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 412 ......................................................................... لماذا ال يكون حياد  دول البحر األحمر هو الحل؟

 1986)أكتوبر( تشرين األول  25  - مجلة "التضامن". لندن

رؤية لصررررررراع الغرب والارررررررق حول البحر امحمر وعلا دول . و سرررررراؤل يتعلق ات نمكانية أا لكوا حياد دول البحر امحمر 
 حالت مم   ذم الدول...

 415 ................................................................................................................ سفرصة ودرْ 

 1986اني )نوفمبر( تشرين الث 1  - مجلة "التضامن". لندن

 حول ظا رة التفكك السائدة ات العالم العربت والتت بس  ها  ستهي  دول كثيرة بالعرب وقيالا م

 416 ..................................................................................................... ن يحمي قمة الكويت؟ مَ 

 1986تشرين الثاني )نوفمبر(  8  - مجلة "التضامن". لندن

و يرة عقاد القمة اإلسررررالمية ات الكويت ببيررررعة أسررررابيع سررررادت  واجس خالصررررتها   ط سررررتنعقد بالفعط  ذم القمة بينما نن ط  ق   
 نعقاد ا؟ن  سيحمت القمة ات حال التهديدات اإليرانية  تصاعد. وم  

 418 .............................................................................. بداية نهاية األحزان؟   1987هل يكون عام 

 1986تشرين الثاني )نوفمبر(  15  - مجلة "التضامن". لندن

 لمك  أا لكوا العام الذي   دأ ب  مرحلة نهالة امحزاا العربيةل وما أكثر ا 9871 ساؤل حول ما نذا كاا العام 

 419 .............................................................................................. صفقة غير العرب على العرب

 1986تشرين الثاني )نوفمبر(  22  - مجلة "التضامن". لندن

 كوا علي ل  ام حسري  ل  لكوا لرررررررررررررررهال وات ضروء ذلك لماذا تقتناع بأا الرئيس صردَّ نبعدما وصرلت ندارة الرئيس ريغاا نلا 
 ر الحديث ع  صفقة سالح أميركت نلا الرثورة اإليرانية كاث  

ا...   421 ............................................................................................................ ال تكرهوا شيئا

 1986تشرين الثاني )نوفمبر(  29  - ة "التضامن". لندنمجل

 يراانها ندارة الرئيس ريغاا مع ستفادة م  صفقة السالح التت عقد   ج  اإلحول أو  

 422 .............................................................................................. العدوان الثالثي بطبعة جديدة؟

 1986كانون األول )ديسمبر(  6  - مجلة "التضامن". لندن

 جديدةنسرائيلية بدت كما لو أنها العدواا الثالثت علا العرب ننما بطبعة  - يرانيةن - نارة علا صفقة سالح أميركية

 424 .................................................................................... تفسير هلل يا أعداء... أميركا وإسرائيل

 1986)ديسمبر( كانون األول  13  - مجلة "التضامن". لندن

 اإلسرائيلية - اإليرانية - نارة علا الصمت العربت علا صفقة السالح امميركية

د المعرض ما فرقته السياسات؟  425 ................................................................................... هل يوّحِ

 1986كانون األول )ديسمبر(  13  - مجلة "التضامن". لندن

  ساؤل عما نذا كانت مبادرة "معرض الرياض بي  اممس واليوم" م  شأنها أا  جمع المواقف التت  باعدت بفعط السياسات

 427 .............................................................................. "ديبلوماسية الممكن" بين السعودية ومصر

 1986كانون األول )ديسمبر(  20  - مجلة "التضامن". لندن

  باريس بي  الرئيس حسررررررنت مبارك الذي كاا أول رئيس جمهورية مصررررررري لقوم بزيارة رسررررررمية نلا ارنسررررررا حول لقاء شررررررهد    



30 

اتتاح معرض "الرياض بي  اممس واليوم". وكاا  إلع د العزيز الذي كاا س ق الرئيس مبارك ببيعة ألام  واممير سلررررماا ب 
ول سررررعودي ك ير ات ظط المقا عة الدبلوماسررررية العربية  ذا اللقاء  و امول علا مسررررتوى عال بي  الرئيس المصررررري ومسررررؤ 

 لمصر

 430 .......................................................................... بداية نهوض عربي... أو نهاية القمم اإلسالمية 
 1986 )دلسم ر(  امول كانوا  27 - لندا ". التيام " مجلة

كاا الاعور السائد   1987كانوا الثانت/يناير  26د ا ات الكويت يوم ات مرحلة العد العكست للقمة اإلسالمية المقرر عق  
 ط بدالة نهوض عربت أو  كوا نهالة القمم اإلسالمية و أا  ذم القمة قد  اك   
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  مرحلة جديدة من التعامل
 األنظمة العربيةين ب 

كوا عرام  يسرررررررررررررر  1984اتراض براا العرام م  الجرائز اإل
حتراب التعرالش العربت المثرالت الرذي  توقف فير  حراتت اإل

ا  أاتراض برر الرردائرة منررذ ءم   ويررط. كررذلررك م  الجررائز اإل
سرررررررررررررريارررررررررررررركرط نقطرة ال ردالرة لمرحلرة جرديردة م   1984العرام 

نر  نط  رذا القول ثر التعرامرط بي  اتنامرة العربيرةل وقرد ي ردو م
 .ن  حلمن وألتمنا انوع م  

و رذا صررررررررررررررحيئ. لك  ات الوقرت نفسرررررررررررررر   نرالرك بعض  
اتراض الذي نح  ات صرددم والتت المؤشررات التت  دعم اإل

حلم بعض الاررررتء م  الحقيقة و جعط ال  جعط التمنت قريبات 
  ء م  الواقع. و ذم المؤشرات  تتلقترب بعض الا

 لقاء القمة بين الحسن الثاني وبن جديد 
 جام واضرررررررررررررئ ات الجناح المغربت للعالم ن نالك   -وال أ

العربت لتطويق الخالاات. و اررررررررررررركط الخطوات التت حدثت  
الجزائري  -برء رررا لقررراء القمرررة المغربت أ جرررام و ات  رررذا اإل

 لمعالم نحو امحس . نعطاف واضحة انحالة 
 م بي  الملك الحسررر  الثانت والرئيس   ذيال  ء مية اللقاأ و 

ول محاولة  عطيط اعالة للغم أالارراذلت ب  جديد ان  لارركط 
 مية اللقاء  كم  أ ا إنفجار. كذلك الإ  مرشررررررررررحات  كاا دائمات 

جواء أ نلان  سرررررررررريكوا م  الصررررررررررعب بعد اآلا العودة  أات 
الجزائر. والررذي لعزء  ررذا التو ر السرررررررررررررررابقررة بي  المغرب و 

نفراج ات   لهرذا اإلر يراح الاررررررررررررررع ت ات ال لردي   و اإل اممر
 العالقات. 
 ئيس ب  جررديررد الزيررارة للملررك الحسرررررررررررررر ا يرد الر أوبعررد 

  ي  .اق العالقات بي  ال لدأكثيرة ات  الثانت ستتيئ معالم
امرجئ بعررد اآلا  انرر  ل  لكوا  نررالررك علإذلررك ارر  إلاو 
ات  عدم ماررررراركة الملك الحسررررر  الثانت شرررررخصررررريات  نلاميط 

بين  وبي  يتسررررررررررم بالمجابهة للقاء قد  جتماعات القمة  فادلات ن
ا  م عقرد قمرة عربيرة  أذا حردث نرئيس الجزائر. كرذلرك ارانر  

ا الرئيس الجزائري  إالقليلررة المق لررة ات المغرب ارر  ملرراامات 
حدث للمرة    ذا اممر  يها ويكوا ا قد لارررررررررارك شرررررررررخصررررررررريات 

ولا. بط اا عقد قمة ات المغرب لاررررررركط صررررررريغة مثالية  ام  
ات نار بعض الجزائريي  لرد ءيارة الملك الحسرررررررررر  الثانت.  

سررررررررررررررقا  أا لقراء القمرة الرذي  م أعتبرار  رذا مع امخرذ ات اإل
 الكثير م  التحفاات.  

ا لقاء القمة المغربت الجزائري قد لكوا ااجأ أوعط رغم 
مع  طلعرات   سرررررررررررررربنر  ت يتنراأع   لقرذاات ايررررررررررررررالت العقيرد ا

ا العقيد القذاات ل  يتصررررردى لهذا الواقع أ  ت  نالرئيس اللي ت 
ا لجد في   أنما سررررررررررريحاول إد ات منطقة المغرب و المسرررررررررررتج  

ا الواقع أ للجما يرية اللي يةل خصررررررررررروصرررررررررررات  مناسررررررررررربات  مكانات 
للتعاوا  ا لصرررربئ مجلسررررات لي  مرشررررئ منالمسررررتجد الماررررار 

 وجه  مجلس  عاوا دول الخليج. أالمغربت لاب  ات بعض 
و اللي ية المصرية  أالسودانية   -ا العالقات اللي ية  أولو  

ا يرد عررررط اللقرررراء المغربت أجيرررردة ممك  العقيررررد القررررذاات 
لك  العالقات ات وضررررع  ل جام اآلخرالجزائري بلقاء ات اإل

 ستء وت مجال لممارسة خطوات  كتيكية.  
ا لقاء القمة المغربت  أاتراض بإلا  نلانصررررررررررط م   نا و 

 سررم بدفء  نالجزائري ثم لقاء القمة الجزائري التونسررت الذي  
غير مررألوف والتطورات المتوقعررة التت سررررررررررررررتنارررررررررررررررأ عنهمررا 

     جا ي  نالعقيد القذاات ات  نلاستيغا بالنسبة 
التكيف مع الواقع المسررررررررررررررتجرد ات منطقرة المغرب   جرامن

 العربت.  
 جام التعالش المعقول مع كط م  مصررررررررر والسرررررررروداا إو 
ا الواقع المسررررررررررتجد سرررررررررريعتمد ذلك التعالشل  أسرررررررررراس أعط 

وسرررررررررررريفيررررررررررررط ركنا  ذا الواقع و ما الملك الحسرررررررررررر  الثانت 
ا  كوا العالقات مع الجميع أوالرئيس الاررررررررررراذلت ب  جديد 

 ط بعيدة ع  أي  و ر. قام او علأجيدة 
ا  طورات الواقع أ  نلا سررررررررررررتنادات إوعط  ذا امسرررررررررررراسل و 

ا املغام التت إبسرررررررعةل ا المغربت المسررررررتجد  سررررررر ضررررررمنات 
جرى ات المرررراضررررررررررررررت ءرعهررررا ات منطقررررة المغرب العربت 

مثالت  وأسرريسررهط  عطيلهال وبالتالت سرريحدث  عالش نسرر ت 
 بي  قادة المنطقة وبي  اآلخري .

  
 منطقة المشرق  فيواقع آخر 

ات منطقرة المارررررررررررررررق  ت   كثر النقرا   فجرات أا ن -ا  ثاانيا 
  التطورات  يرانيررة. ولكاإل -المتصررررررررررررررلررة بررالحرب العراقيررة 

  ذم النقطة. و آخرأا   رد ات شكط أ جام ن سير ات 
علا رغم أا العراق ليس ات الوضرررررررررررع الذي لمكن  م  
حسرررررم أمر الحرب لمصرررررلحت  أو لمصرررررلحة نلقااها بالاررررركط 

سرتطاع بعد أشرهر شراقة نها نت أن  الذي يرضرت نسر يات  راي  
يراا التوسررررررررررررررعيررة برردليررط أا نطا م  القتررال أا لكسررررررررررررررر خ  

 ر الحدود.ندااع ع   يرانيي  ليسوا قادري  علا اإلاإل
د ات منطقة المغرب العربت  وبعد   لور الواقع المسررررررررررتج  

يريررة اللي يررة نحو التعررالش مع ذلررك   جررام المتوقع للجمرراواإل
حتمال ننخرا  الكلت في  اإا سرررررررررروريا قد  واج  الواقع أو ات

ردا قيام واقع آخر ات منطقة المارررررررررررق ليررررررررررم العراق وام
وإذا ناررررررررررررأ  ذا  ويغري الفلسررررررررررررطينيي  بأا لكونوا  راات في .
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أن  قد لارررررركط حالة جذب   الواقع اإا سرررررروريا ل    تعد عن ل
وات مثط  ذم الحال اإا القيادة السرررررورية سرررررتعيد خلا  لها.

اموراق بمعنا أنها ل   عود سرررررررررررندات رئيسررررررررررريات إليراا ضرررررررررررد 
م ات ول   عود علا  لك الحدة ات الخصررومة للناا العراقل

 كط م  مصر والسوداا.
لي   و أكثر أنواع الواقع نعلا رغم أا الواقع المارررررررررار  و 

ت أن  واقع يلقا التأييد  ن العربت دقة وحسرررررراسررررررية بط  عقيداتل
وم    التكامطل إ فاق م  جانب مصرر والسروداا المر بطي  ب

وم  جرررررانرررررب الواقع  جرررررانرررررب مجلس  عررررراوا دول الخليجل
 المستجد ات منطقة المغرب.

بتعاد ع  الفكرة  د   دو حاتت الواقع  لك نوعات م  اإلوق
حد   نلاة العربية و ذا صحيئ دالتقليدلة الطموحة و ت الوح

نت أن  بعد ثالثي  سررررررررنة م  النيررررررررال العربت   ي  أا  مال
وال ديط  الوحدة غير متيسرررررررة وأن  ت بد م  صرررررريغة ممكنة.

اتت المعقول والمق ول والممك   و مجررالس التعرراوا أو حرر 
 الواقع المستجدة بتسميا ها المتنوعة.

نصرررررررررررررراف كذلك قد   دو حاتت الواقع  لك نوعات م  اإل
اتراض ليس  ومثررط  رذا ات سرررررررررررررررائيررط.نالعربت ع  مواجهررة 

عادة  ر يب لألوضاع ن عتبار ا بمثابة ن دقيقات  مامات وقد لجوء  
 سرررررررررررررتهدف   عادة  ر يب القوات بالمفهوم العسررررررررررررركريلن مثط 

نتارار لتحقيق رابة داينة ات سررائيط اتنلة  وضرع حد لمحاو 
نفس قررررراد هرررررا برررررأا لحققوا مرررررا لمك   سررررررررررررررميتررررر  "الحقبرررررة 

 اإلسرائيلية".
وألات كانت سل يات حاتت الواقع الم ستجدة ات الساحة العربية  

ذلرك أنر  م  دوا  رذم    لجررابيررا هررا كثيرة. ن علا نفس الموا   ارإا  
الحرراتت ل  لكوا  نررالرك اللقرراء الرذي ليرررررررررررررم الجميع والرذي ل   

 لطول حدوث . 
ر عربت مطلع  د بعض المعلومات المتواارة لمصرر   نلا سررتنادات  إ و 

سرررررررررائيط  سررررررررتعد منذ  ن ر للمعلومات اإا   حليط  ذا المصررررررررد   إلا و 
حتمال مواجهة عسرررررررركرية مع مصررررررررر  حدث ات  بعض الوقت إل 

 . 8519مدة أقصا ا عام  
ويرى المصرررررررردر الماررررررررار نلي  أا الناام الحالت ات مصررررررررر  

الصررررررررررف العربت وإا الرئيس    نلا مقتنع بأا الحط عودة مصررررررررررر  
لك     حسرررنت مبارك يرى أا مناحيم بيغ  غير راغب ات السرررالمل 

وت يرى أا العرب    -   لرئيس مبارك ت لملك ات الوقت الحاضرررر ا 
الصرررررف    نلا القدرات التت لمك  أا  حمت قرار العودة    -   لملكوا 
 العربت. 

ا  ن   ويلخأل المصررررررررررررردر موقف مصرررررررررررررر علا النحو اآل ت  
الرئيس الراحرط أنور السرررررررررررررادات كراا راابرات برالفعرط ات قيرام محور  

ر لجعل  بطالت  سرررررررائيلت علا أسرررررراس أا  ذا المحو ن   -   مصررررررري 

ات حي  أا الرئيس حسرررررررررررررنت مبرارك يرى أا الرئيس    للسرررررررررررررالمل 
  )أي دور حسنت مبارك(   السادات أوقع مصر ات ور ة وأا دورم 

 و نخراج ال لررررررد م   ررررررذم الور ررررررة لمجرد  واار اإلمكررررررانررررررات  
و و لعتقد أا  ذم اإلمكانات سرررتتواار خالل سرررنة    والمسرررتلزمات. 

 اإليرانية.   -   نتهاء الحرب العراقية ن واحدة م   
 اإلصرار اللبناني على الوحدة الوطنية 

علا رغم  عقيرردات الموقف ات ل نرراا اررإا التطورات    -  ثاالثاا  
  قتناع ن ويومات بعد آخر يتزايد    وحدة و نية.  حقيق   جام  ن  سررررير ات  

قتنراع أليرررررررررررررات  الفرقراء الل نرانيي  برأ ميرة الوحردة الو نيرة ويتزايرد اإل 
 بمحاذير التط يع الذي  سعا نسرائيط م  أجط  حقيق . 

سررررررتمرت المقاومة  إ  جام  حقيق الوحدة الو نية و ن وإذا صررررررمد    
الل نانية المسررلحة ضررد نسرررائيط اإا نسرررائيط قد  جد نفسررها  فيرط  

 نسحاب علا البقاء. اإل 
ا  ذم  ن   وقفة.   نلا المقاومة الل نانية ثمة حاجة    نلا   وبالنسررررررررربة 

ويكاد ت لمر     واضرع العمليات  ؤذي نسررائيط.   علا رغم   المقاومة 
وإذا حدث أا سقا يوميات قتيط نسرائيلت    يوم م  دوا وقوع عملية. 

  700وأصريب آخر اإا حصريلة عام كامط سرتكوا مقتط وإصرابة  
هالت علا نسررررررائيط  ومثط  ذا اممر ليس سررررر   عسررررركري نسررررررائيلت. 

  حمل . 
وعندما  تحقق الوحدة الو نية ات ل ناا لصرربئ الدور الل نانت  

للقرار العربت بدل أا لصرررررررربئ ع  ات علا  ذا    عنصرررررررررات مسرررررررراعدات 
 اآلا.   الحال   القرار كما  ت 

نننا نعيش منذ بيررررررعة أشررررررهر مرحلة لمك   سررررررميتها مرحلة  
و ذم المرحلة بالمؤشرررررررررررات التت أوردنا ا    "عقلنة القرارات العربية". 

لحمرط ات  يرا ر  حلم    1984اتراض برأا العرام   ارررررررررررررجع علا اإل 
 العربت التام.    فاق اإل 

 لحدث ذلك أو ت لحدث؟ 
 ولا م  مصلحة الجميع رؤية ذلك الحلم. للمرة ام  

 1983نيسان )أبريل(  16 –مجلة "التضامن". لندن 

     

 لماذا يقف السودان 
 العراق ضد إيران؟ مع 

باا ما سرررررررأوردم ات امسرررررررطر    وتت أم  المهم التوضررررررريئ 
التررراليرررة عبرررارة ع  قراءة ماكرررار الرئيس جعفر نميريل مع 

ننت سألخأل  أالرئيس ات   ستأذنت  نننت  أعتبار  امخذ ات اإل
حدى  نما دار مع سياد   م  نقاش خالل ءيارة  حية ل  ات 



35 

   أسابيع. ضواحت لندا ق ط بيعة
بريطانيا ات أعقاب ءيارة    نلارئيس نميري وصرررط كاا ال

سرررررفير السررررروداا ات  اعل اوقد  منيت  . واشرررررنط  نلاعالج 
ا ي لغ الرئيس رغ تت ات ءيررار رر  للتحيررة. ولم أ وقع ألنرردا 

لقراء سررررررررررررررمئ فير  الرئيس نميري   نلاا  تحول ءيرارة التحيرة أ
مناقاة حول أمر  نلالقاء التحية نا يتجاوء  قوس أللقاء ب

 . تمام  طورا  ... بط و فاعال  إع بأ اب
 خررذم الرئيس نميري نكرراا اممر يتعلق بررالموقف الررذي  

يراا نجرررانرررب العراق ات حربررر  مع  نلاوالخرررا  برررالوقوف 
 .  وعسكريات  سياسيات 
بالنسررررربة   ا مثط  ذا الموقف ت ي دو مفاج ات أرغم   اوعل

بمواقف كثيرة سررررررررررررابقة ل   الرئيس نميري وذلك قياسررررررررررررات   نلا
ا التوقيت الذي حدث في   أت نو تصرررررف بمواقف النجداتل 

 .ستفهام كثيرةن خاذ الموقف رسم ات اماق عالمات ن
عتبرارم ااكرار الرئيس  ن ا أحراول  لخيأل مرا لمك  أوق رط 

جد م  اليررررروري  أنميري ات موضرررروع الموقف م  العراق 
م  اتسرررر لة  ات عتبار ا نوعن  سررررجيط بعض النقا  التت لمك  

ا الرئيس نميري رد عليها. وم  خالل  أوالتسرررررررررراؤتت. ذلك  
 اكارم وبالتالت  لخيصها.  أالرد أمكننت قراءة 

  س لة والتساؤتت الماار اليها  توام
ا العالقات بي  العراق والسررررررررررررروداا لم  ك  م  ن  - وال  أ

 خذم.  نا يتخذ السررررروداا الموقف الذي أالنوع الذي لسرررررمئ ب
 . و نرالرك حمالت  أءم شررررررررررررررديرد الو رأة بي  الردولتي  اهنرالرك  ر 

 .لةمتباد  
بي  جزء  سرياسرت ات السرياق نفسر   نالك  حالف  -ا  ثاني

م  المعارضرررررررررة السرررررررررودانية وحزب البعث ات العراق. وات 
م نا القيادة القومية لحزب البعث  نالك العيرررو السرررودانت 

 ات  لك القيادة السيد بدر الدي  مدثر. 
م   عالميرة  ارررررررررررررركرط جزءات ن الرك منرابر ذلرك اا  نر  إلاو 

سرررررررررررررتمرار ناام الرئيس  نلي   هاجم ات نالتحالف المارررررررررررررار 
 نميري . 
بعض أصررررول اللعبة السررررياسررررية ات السرررروداا   نا -ثالثا  

خرى م  المعارضررررررررة السررررررررودانية غير  اررررررررجع ام راف ام  
جمعهررررررا  المتحررررررالفررررررة مع حزب البعررررررث ات العراق والتت  

 ابيرررع سرررنوات ل عل نلات  عود عالقابالجما يرية اللي ية 
ا ارسرال قوات سروداني   ن نارا ات أوسرا  الناس و قول    أا

يراا خطوة  اررب   لك نالعراق للمارراركة ات القتال ضررد   نلا
 خذ ا الرئيس )الراحط( جمال ع د الناصرررررررررررر نالخطوة التت 

ا أعندما أرسرط قوات مصررية  حارب ات اليم . وقد حدث 
بررالفعررط. وامرجئ انهررا لم  قررط مررا  قررالررت  ررذم ام راف ذلررك

قتترررال البرررارد ات لعبرررة نمرررا بررردوااع اإلإقرررالتررر  ع  قنررراعرررة و 
 .المعارضة
  ا قرار الرئيس نميري بمسررررراندة العراق سرررررياسررررريات ن -ا  رابع 

لم لأت نتيجة ضغو  شع ية داخط السوداا ناش ة   وعسكريات 
ا نانيي  وحلفرائهمل برط السررررررررررررررودع  الترأثير الفعرال للبعثيي  

لتقوا ات رد اعلهم اتولت مع المعارضري  السرودانيي  نء   ؤت
الرررررذي   ربطهم عالقرررررات برررررالجمرررررا يريرررررة اللي يرررررة  راوح بي   

ر ياحهم لقرار نعالا ع  عدم الصررررررررررررداقة والتحالفل ات اإل
نمرررررررا كرررررررط م  وجهرررررررة نارم. البعثيوا نالرئيس نميري... 

ا الخطوة سررررررررررررررتؤثر عرررط  وجهرررات  والحلفررراء عرررارضرررررررررررررروا م
 خروا عارضوا لألسباب التت أوردنا ا.  رضتهم. واآلمعا

كرذلرك اا القرار لم لرأت نتيجرة العالقرة ذات التميز بي   
ن  لم أام حسرررررررري  والرئيس جعفر نميريل ذلك  الرئيس صرررررررردَّ 

إلعتبارات  لك   نالك ات الماضررررت  ميز ات  ذم العالقات 
 .موضوعية

ا السررررررروداا ا القرار لم لأت مأوام م م   ذا كل   و 
قتصرررررادلة ويأمط م   ذم الخطوة الحصرررررول ناعب يواج  مت

اتراض ليس  ا مثرط  رذا اإلنعرط مسرررررررررررررراعردات م  العراق . 
ا لجعرررط م  جيارررررررررررررررر   أا الرئيس نميري ت لمك  م واردات 

ا العراق أع    قتصادلة ايالت نوسيلة  وظيف لحط مااكط 
ولا م  الحرب لم لعررد العراق الررذي لقرردم بعررد السررررررررررررررنررة ام  

 .بالحماسة التت كانت معرواة عن  ق ط ذلكالمساعدات 
ولا التت لقدم ايها الرئيس  نها ليسرت المرة ام  ن -ا  خامسا 
ط مثررط  ررذم المبررادرة. اهو قررام بمبررادرة م  أجرر   انميري عل

ردا وقام بمبادرات  ات ام 1970المقاومة الفلسرررررررطينية عام 
وخالل   1973ط مصرررر ات الفترة التت سررربقت حرب ج  أم  

بعرد را. كرذلرك قرام بمبرادرة م  نوع ممراثرط م   رذم الحرب و 
 .ط ل نااج  أ

ا أ نت  نرر  قررام بمثررط  ررذم المبررادرات م  ق ررط أوعررط رغم 
  ر.العراق تاتة للنا  نلامبادر   بالنسبة 

كررار أاعتبررارم ن شرررررررررررررررارة ق ررط  لخيأل مررا لمك  و بقا اإل
ا بي  أ  نلاالرئيس نميري ات موضوع الموقف م  العراقل 

جيش السررررررودانت خصرررررروصررررررية ات العالقة الرئيس نميري وال
ا أ جعط  ذا الجيش ينفذ قرار الرئيس بحماسرررررررررررررة م  دوا  

 اعتبار حساسيات القرار. لأخذ ات اإل
اكرررار الرئيس نميري ات موضرررررررررررررروع أعتبرررارم ن مرررا لجوء 

يراا لمك  نات حرب  ضررد  وعسرركريات  مسرراندة العراق سررياسرريات 
ما  أاالتأكيد علا   م  المهم  لخيصررر  باررركط نقا . و كرارات 
نما  ت أاكار الرئيس نميري  نسرررررررأوردم ات امسرررررررطر اآل ية 

 جابات مباشرة عط أس لة. نا بدت انها إو 
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   اكار علا النحو اآل تويمك   قدلم ام
وقفنررررا مع العراق م  منطلق اتلتزام بمقررات قمررررة  •

ايها بما   لتزاما لكوا اإلأوالذي ت لمك   .ااس امخيرة
يتفاوت   القيرررريةل بينماو يهم الكطل و و السررررطي  الحق 

 تمام ببعيرررررررها وم  أ م  العراق الحرب القيرررررررية. اإل
  بالنسربة لم   تن  لتزام بالكط الارامنا الموااقة  ت أذلك  

  . ؤتء  حفظ ل ولم لك  السوداا م  بي أو اعترض 

يراا بمختلف صرورم  إا الصرراع بي  العراق و نذلك   إلاو 
سرررررررررررالمت  نصرررررررررررراف بالجهد العربت كل  والجهد اإلنو  

 بعي  عما  و مطلوب م  حاد عربت  
 لمصلحة السطي  الحق والقيية.  تسالمن
لنردع م  يواصررررط العدواا  لقد دعمنا م  سررررالم علنات  •

سررررررررررتنزاف لدم ومال ن ت ات النهالة  أو يواصررررررررررط حربات 
ا أ ينبغت يررث ا لكوا حأسررررررررررررررالمت أولا برر  إعربت و 
  .سالمضد أعداء العروبة واإل موظفات لكوا 

رغم  ايراا علنجم نح  لم نقف مع العراق و و يهررا •
م ررات  جوم يتطلب  الدااع المسرررر ق. وقفنا مع العراق 

يرانية وبعد ا سرررررررررحب قوا   م  مجمط امرض اإلأبعد 
سرررررررررررررالمية كط ا اسرررررررررررررتنفدت الوسرررررررررررررا ات العربية واإلا

ا أ   دوا حد القائمي  بها مأجهود ال وخسررررررررررررارة حياة 
 .نجد ات  هراا سوى الراض والصد والعناد

عرد ت عرد را امخطرل و و ب  يرانيرة ب  ا للقيرررررررررررررريرة اإلن •
نمرررا م  إلمك  رؤيتررر  م  خالل أحرررداث الثمرررانينرررات و 

 فرراقيررة الجزائر بي  نخالل السرررررررررررررربعينررات حينمررا وقعررت 
 .بغداد و هراا

ا ن م  ل وبغض النار ع  كررررررط مررررررا قيررررررط يومهررررررا 
  سرررررررررررررر  ارات ح  بررإعتبرر ة المصرررررررررررررررالحررة كررانررت ماررررررررررررررروعرر 

و واير الجهد العسركري العراقت لمسراندة سروريال  لالجوار
 فررراقيرررة الجزائر ات الجرررانرررب المتارررررررررررررررردد منهرررا نا أ تن

حسررررراب  ايراال والجانب المتسرررررا ط منها علن بلحسرررررا
نمرا كرانرت ممهورة بخرا م عراقت واضررررررررررررررئ  و ن العراقل

الوحررردة الو نيرررة ات العراقل ومرررداوعرررة بهررردف عراقت 
  .الوحدة الو نية ات العراق  االحفاظ عل وواضئل  

ا اكراد العراق كرررانوا أا نترررذكر اآلا كيف أويمك   •
ذا جراء القول م  أجرط ن فراقيرة ملته ت المطرامئ ق رط اإل

ناررطار. و زيد الحماسررة ات نفوسررهم معادتت دولية اإل
يراا الارررررامل وسررررراحة ممتدة للتسرررررليئ نم  بينها مطامع 

 .ليات أيراا الاام نوالحركة  ت 

داعرر  العراق  بررا اررات   فرراقيررة الجزائر كررانررت ثمنررات نا ن  •
ا السررررررررررررررالم أعررط وحررد رر  الو نيررة. و كررذا نرى  حفرراظررات 

ماررررررررررررررارف  اعل  فراقل كرانرت دائمرات والحربل القترال واإل
 او مسررررررررررررررراومرة عل أ يراا  هرديردات إل بحر العربل مردخالت 

 .ة الو نية ات العراق ثم بعدم وما بعدمالوحد

ما وراء   نلانزلق أو نا أجد نفست بالفكر والتأمط   •
للوحردة  الهويرة العربيرة ايهرال سرررررررررررررريراجرات  نرتكراات سررررررررررررررنو 

  .الو نية ات كااة الكيانات العربية

 نلانزتق دماررق نضررد  كانت الهوية العربية سررياجات 
 اوية الصررررراع الطبقتل حي  شررررارف الحزب الارررريوعت 

 .1957السلطة سنة  اا لستولا علأ االسوري عل
كرررانرررت الهويرررة العربيرررة  ت  وق النجررراة وكرررانرررت  

 .ضمانها لالوحدة المصرية السورية
لمصررررررر ع د الناصرررررررل  كانت الهوية العربية خيارات  

 اوشرررررررررررررررق لعمرط عل  ا حريتر لبي  غرب لسرررررررررررررراوم عل
. وحي  سرررررررررررقا الخيار الغربت ات مصرررررررررررر سرررررررررررتقطاب ن

ل لحق ب  الخيار امممت 1956بالعدواا الثالثت سررررررنة 
ل وكانت الهوية العربية والوحدة العربية  ت 1958سنة 

  . السياج الواقت ات الحالتي  
وعنررردمرررا  فجرت ات العراق ثورةل كررراا السرررررررررررررربررراق  

نتمرررراء قومت يلتقت ات رحررررابررررة  رررراريخ  نبي   محمومررررات 
نحيرررررراء أممت يرررررردور العراق ات نل وبي  العراق ودورم

 .الك 
سرررررررررتقاللهال بدأت عط الفور نوعندما نالت الجزائر  

عدائ ل وعندما أ صرررررررار التعريب و نأحربها امخطرل بي  
ل القد طانتسررررررررررررتعمار ال ري حرر اليم  الجنوبت م  اإل

ا يتخط ع   ويت  العربيةل ولو أب ماررررو ات   حررات  اكا
ل ات كياا ت لملك وأمميات  يات ماركسرررررررررر  نتماءات نكاا الثم   
عل البحر والج ط مرا  و برالط يعرة ماررررررررررررررا  ت  نم  الثروة 

 والساحط الطويط.
لررذا رر  حتا ت  كوا الهويررة  ولقررد كرراا ذلررك مطلوبررات 

ا لكوا أاليم ل و  لتحام بي  شررررررررررطري  لإ  العربية مدخالت 
لخلق  يرررررررارات   مقصررررررررررررررودات  نتمررررررراء امممت عرررررررامالت اإل

 .الخصومة بي  اليم  الجنوبت وما حول 
واذا كاا المطلوب ات الخمسررررررينات والسررررررتينات ات 

 ررار  ويررة نا ت  لتحم الكيررانررات العربيررة ات أأوائلهررال 
نطالق ايها مجرد بدالةل نقطة اإل اا ذلك كاإعربيةل ا

 .1967عدواا يونيو )حزيراا( 
  ر برررراكرررراتإوبغض النار عمررررا قيررررط ع  ظروف و 

ضرررراعة الصررررحراء والمر فعات نات  1991رااقت حرب 
الحرب لم لك  اسررررررقا   نلاا الدااع المهم إواليررررررفةل ا

حلم الوحردة العربيرة الرذي سررررررررررررررقا مع  هراوي الطرائرات 
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نما الزحف إالعربية ات اجر ذلك اليوم المارررررررررررررؤومل و 
سرررررررررررررررقررا  مررا  بقا م  وحرردة الكيررانررات العربيررة بعررد إل

رقيرررة ودينيرررة ات قرررامرررة كيرررانرررات  رررائ يرررة وعإذلررركل و 
 .حساب الكيانات العربية القائمة ايها االمنطقة وعل

ا الهجمرررررة العسررررررررررررررركريرررررة م  الخرررررارج أننرررررا نرى ن •
سرررررررررررتهدات الوحدات الو نية ات الداخط. ولعط ذلك ن

يراا عررط العراق و ت ن و مكم  الخطر ات  جمررة 
رض العراق. وحتا أا  سرررتوعب أ جمة ت  سرررتطيع 

نها بالقطع إت العراق اسرتطاعت اسرقا  الناام انذا ن
راا نيل   يرررررررررررم  بديل . كذلك انها  جمة نالت م  

دعراء القردرة والتبرا ت براع شرررررررررررررررعرارات إو ج الردعوة و 
قتناع ومنطق وليسرت سرفك نا الدعوة  أسرالم. ذلك اإل

ايرررررررررط وليسررررررررت أدماء. كما اا الثورة  ع ير لما  و 
 .كتمط م  بناءنلما   قوييات 

يرانيررة  ت جزء م  المخطا الطويرط ا الهجمررة اإلن 
سررررررررررررتقر ات نالموضرررررررررررروع.  جمة م  الخارج  هز ما 

الررداخررط م   مرراسررررررررررررررررك الكيررانررات العربيررة.  جمررة ت 
نمرررا مكررراا العراق.  جمرررة ت إ سرررررررررررررررتهررردف العراق و 

 سرررررررررتهدف الهوية العربية للعراق م  حيث  ت  وية 
وقوميةل بط م  حيث  ت سررررررررررررياح وأماا وضررررررررررررماا 

العراق.  جمة   دو كما لو   للوحدة الو نية لسرررررررررررركاا
 ار القومت شررررررررررررررارة العد التناءلت لسررررررررررررررقو  اإلننها ن

 .الجامع وبدء الصعود الماؤوم لعصر الدويالت
ا العراق أط مواجهررة  ررذم الهجمررة نعتقررد وم  أجرر  

ا واج  أولقد سررر ق   .لحارب. ولهذا لسررراندم السررروداا
ما يواجه   السرررررررروداا علا مدى سرررررررربعة عاررررررررر عامات 

علا  ا لقررا رط حفرراظرات أ نلاضرررررررررررررررطر إو العراق اآلا. 
  ويت  العربية سياج وحد   الو نية. 

ا السرررررررررروداا ات العراق يدااع وت لحاربل وذلك ن  •
ت لقوم ات العراق نموذج قررررررابررررررط للتعميم ات  تك

المنطقررررة... ات كررررط دول المنطقررررةل بمررررا ات ذلررررك 
نهم علا أ  لانوا السرررررررررررروداا وغير السرررررررررررروداال مم  

ت شرررررررررررررررأا لهم بها اكلهم العراق البعد يتابعوا مباراة 
يراا ذا  مزقررررت. ثم كلهم إلنيراا نذا  فرق. وكلهم ن
 .ذا  فوقتن

 1983نيسان )أبريل(  23 -مجلة "التضامن". لندن 

     

د أميركا إزاء لبنان  جزاء تَردُّ
 وأزمة الشرق األوسط 

 نررالررك حررديررث ع  حرب لمك  أا  نارررررررررررررررب اجررأة ات  
يزداد  أءمات ات ل ناا. و نالك الاررق اموسرا و نالك وضرع 

مخاوف م  أا لصرررررررررررريب الخا الفلسررررررررررررطينت المرا بعض  
برررط  عود  ررردوي م  جرررديرررد شررررررررررررررعرررارات التطرف.الترررآكرررط و 

 وممارسات المتطراي .
وق ط ألام حدث لم نا السرررررررفارة امميركية ات بيروت ما 
لم لحردث لسرررررررررررررررائر مبرانيهرا ات العرالم. وات لحارات  حول 

ختلا الردم امميركت برالردم  إو  حطررام نلا ثالثرة أربراع الم نا
ختلطت الوثائق والخطا المرسرررررررررررررومة علا نالل نانت. كذلك 

 الورق بالتراب والحجارة.
وإذا جاء القول اإا السررررررررر ب الرئيسرررررررررت ات كط  ذا  و 
د الوتلررررات المتحرررردة والتت داعررررت جر اء  ررررذا التردد أو   ردُّ

 بامحرى جزاء  ذا التردد ثمنات با اات.
بيررررعة سررررطور سررررنورد ا ات امسررررطر اآل ية  ولعلنا ات 

 تمك  م   وضرررررررررررررريئ معررالم الوضررررررررررررررع الرا   ات المنطقررة 
 س لة كثيرة ات  ذا الصدد.أوبعض مالمئ أجوبة ع  

عندما بدأ المبعوث امميركت السريد ايليب ح يب    - أوال  
مهمت  ات ل ناا شررررررررررررررعر الل نانيوا الذي  أ ع تهم سررررررررررررررنوات  

يصرررررررررررررررة برالفعرط علا ل نراا الحرب أا الوتلرات المتحردة حر 
ط نخراج ب م  أج  وأنها  ريد أا  تدخط و  ذل المسررعا الطي   

 نعاش  اقتصادلات.إل ناا م  ويالت  لك الحرب و 
 نانيوا أا المبعوث امميركت لما ط ويتردد  لكتاف الإو 

وت لحسرررم ال دتيات. وات كط يوم كاا لسرررقا قتلا وجرحا  
 و حدث عمليات  فجير.

نرررر  سررررررررررررررمع المبعوث نام حيررررث ثم حرررردث مررررا  و أع
جتاحت القوات اإلسررررررررائيلية نامميركت وأحيانات  حت بصررررررررم 

بيروت وقصفت العاصمة كما لم   نلاجنوب ل ناا ووصلت 
 لحدث لعاصمة ات العالم م   ق ط.

حرردث كررط ذلررك والوتلررات المتحرردة باررررررررررررررخأل مبعوثهررا  
ايليرررب ح يرررب  مرررا رررط و تردد وت  عل  الموقف الرررذي م  

 ة.اسأليع حدات للمشأن  أا 
ات اإل ار نفسررررر  ونتيجة للتردد الذي رااق   ذم   - ثانيا  

نسررررررررررررررحرراب الردع الرردولت م  بيروت حرردثررت مررذبحررة  نالمرة 
صرررررر را وشررررررا يال. وعلا رغم أا المسررررررؤولية الكاملة  مخيمت  

 قع علا نسرررررررررررررررائيررط وعلا جهررات ل نررانيررة حليفررة لهررا اررإا 
  لوت التردد ات ذلك أن المسررؤول  و  ردد الوتلات المتحدةل
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اإلقدام علا الخطوة التت م  شررررررررررررأنها أا  حسررررررررررررم لما كاا 
 للمذبحة أا  قع.

حرردثررت عمليررة  فجير السررررررررررررررفررارة امميركيررة ات   - ثاالثاا  
درجة   نلابيروت ات وقت بلغ  ردد الوتلات المتحدة ذرو   

عتبررار الوتلررات المتحرردة مسررررررررررررررؤولررة  ن أنرر  بررات م  الط يعت 
 خريررب ات ل نرراا أو كررط  بسرررررررررررررر ررب  ردد ررا ع  كررط حررادثررة

 شخأل لسقا قتيالت.
أنهررا ليسررررررررررررررررت   وعلا رغم أا عمليررة التفجير ر يبررة نت  

 جديدة علا المنطقة عمومات وعلا ل ناا بوج  خا .
وقررد لكوا الل نررانيوا لكثرة مررا شررررررررررررررررا رردوا م  عمليررات 
التفجير  ذم ات السررررررررنوات السرررررررربع الماضررررررررية. وبالذات ات 

عت روا ن ت كمبعوث اممير الفترة التت بررررردأت ايهرررررا مهمرررررة ال
أنهم  عمليررررة التفجير عررررادلررررة أو علا امقررررط مررررألواررررة. نت

بالتأكيد وات أكثريتهم السرررررررررررررراحقة شررررررررررررررعروا بحالة نحبا  ت 
عالقرة للترأثر ايهرا. و رذم الحرالرة نراشرررررررررررررر رة ع  أا الل نرانيي   

ستمروا حتا لحاة  فجير السفارة امميركية يروا أن  علا ن
نب المبعوث امميركت اإا وجود رغم التردد المتعمرد م  جا

 م نراا  الردع الردولت بزعرامرة الوتلرات المتحردة لارررررررررررررربع اإل
ويبقت علا مارررررررررررررراعر اممرط ات نمكرانيرة نلجراد حرط لألءمرة 

 الل نانية.
وات السرررنوات العارررري  الماضرررية لم لحدث ات المنطقة  
العربية لسرررفارة أميركية ما حدث للسرررفارة ات بيروت. حدثت  

لك  لم  غتياتت و صرر يات لدي لوماسرريي .إ عمليات خطف و 
لحدث الذي حدث للسرررررررررررفارة امميركية ات بيروت. وخطورة  

نهررا  مررت ات ظررط وجود قوات أميركيررة ات أعمليررة التفجير 
 حول السفارة وات داخلها.بيروت و 

وإذا جاء القول اإا عملية  فجير السرررررفارة امميركية ات  
حتالل السررررررررررررررفرارة امميركيرة ات نبيروت  ت بخطورة عمليرة 

  . هراا مع اارق ظروف العمليتي  
عند حدوث عملية م  النوع الذي  عرضرررررررت ل   - رابعا  

م   السررفارة امميركية ات بيروت لكوا التسرراؤل امسرراسررت 
عتبرررار الجهرررة التت ن و رررط لمك   الرررذي قرررام بهرررذم العمليرررةل

ا صررررررررررلت  ا  يات لتعل  مسررررررررررؤوليتها  ت بالفعط الجهة التت 
 فذت العملية؟ن

والجواب ع  ذلك لسرررررررررررررتوجب أوتت  حديد ام راف التت 
سرتفادة لكوا  و نلها مصرلحة ات التفجير. والطرف امكثر 

 الغالب وراء العملية.
 اات بعد آخر.ولنعرض  ذم ام راف  ر 

ايررالت   الفلسررطينيوا ت لسررتفيدوا م   ذم العملية شرري اتل
ع  أا  نفيذ عملية م   ذا النوع لسررررررررررررتدعت  واار ظروف  

  حرك أايط لهم. وإذات اإا الفلسطينيي   رف مستبع د.
نذا كاا   السررررررررررروريوا ت لسرررررررررررتفيدوا م   ذم العملية نت  

كرررانرررت بيروت كمرررا  نلا نرررالرررك  خطيا م  جررران هم للعودة 
العاصررررررررررمة الل نانية  نلاالحال ق ط وصررررررررررول اإلسرررررررررررائيليي  

 ي  منها.يوإخراج المقا لي  الفلسطين
اإليرانيوا الموجودوا ات منطقة بعلبك متمرسررررررررروا ع  

 نلاالقيررام بعمليررات م   ررذا النوع لك  التحرك م  بعلبررك 
 داخط العناصر   نلابيروت ليس بذلك اممر السهط بالنار  

 والقوى و اابكها.
الارررررريوعية الدولية لها مصررررررلحة علا امرجئ ات  فجير  

اوضرررررا  انلالسرررررفارة امميركية علا أسررررراس أا ذلك يؤدي 
نثبات    نلاضررررررررطرابات  عود م  خاللها القوى الارررررررريوعية إو 

لك   واار المصررلحة لصررطدم علا امرجئ بتواار  وجود ا.
 المقومات.

الجما يرية اللي ية لها مصرررررررلحة وربما  تملكها ماررررررراعر 
ريرة لكرط ام راف الل نرانيرة المتعرا فرة معهرا ليسرررررررررررررررت م  أثر 

 النوع الذي يتق  مثط  ذم العمليات.
نتعاررررررررررررررررت عمليررا هررا م   هريررب  نيررا الرردوليررة التت المرراف

ومتاجرة بالمخدرات وبالسررررررررالح ات ءم  الفوضررررررررا والحرب 
ات ل نرراا كمررا لم  نتعش ات أي ءمرراا أو مكرراا آخر م  

لها مصرررررلحة. و ت مسرررررتعدة ما  فعط أي شرررررتء م   ق طل
وضررررررررررع  السررررررررررابق. و ذم المافيا قد  نلا اط أا  عيد ل ناأج  

ا ضرررررررررررررررب الردور امميركت ات أ -و رذا مؤكرد  - فترض 
ل نراا لارررررررررررررركرط الخطوة امكثر  قردمرات علا صررررررررررررررعيرد  ردف  

 ستعادة الفوضا.ن
بي  ام راف التت لها مصرررررررلحة أليرررررررات ات   - خامسااااا  

  نالك نسرائيط.  فجير السفارة امميركية ات بيروتل
ركرررا  يمأاهت علا رغم  ردد  وحيثيرررات قول ذلرررك كثيرةل

أنها   ءمة الل نانية نت   خاذ موقف حاسرم م  موضروع امنات 
 رى ات وجود القوات امميركيررة ومعهررا القوات الفرنسرررررررررررررريررة 

عتبرارم دعوة يوميرة لهرا لكت ن وال ريطرانيرة واإللطراليرة مرا لمك  
 نسررررررحب م  ل ناا ضررررررم  الصرررررريغة التت  كوا مق ولة م  
أ راف امءمة العرب وامجانب. و ت ت  نسررررررررررررررحب نت نذا 

 . حقق لها ما  ريد
نا نسرررررررررررائيط بدأت  جد نفسررررررررررها مرغمة علا  ذلك  إلاو 

نلجررراد حلول لمرررأءق  واجهررر . اهت ات ل نررراا  عيش حرب  
سررررررتنزاف حقيقية. و نالك يوميات أنباء ع  عمليات  تعرض  ن

لها القوات اإلسررررائيلية ويسرررقا ايها قتلا وجرحا قياسرررات بما  
كاا لحدث ات الماضررت ألام التواجد الفلسررطينت ات جنوب  

ائر البارية اإلسرائيلية م  العمليات الفدائية  ل ناا اإا الخس
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الفلسررررطينية كانت أقط م  الخسررررائر التت  حدث بمعدل مرة  
ات امسرررررر وع منذ أا وضررررررعت نسرررررررائيط يد ا علا الجنوب 

 وأخرجت الفلسطينيي  والسوريي  م  بيروت نفسها.
وم  خالل ما يتردد ات بعض اموسرررررررررررا  الدولية يت ي   

  نسرائيط وقد  عتمدم ات أي لحاة  أا الحط الذي  سعا نلي
سرتنزاف  و شر  حرب علا سروريا إلنهاء لمواجهة مأءق اإل

ورقة اليغا العربية امخيرة وإخراج السوريي  والفلسطينيي   
 ل ناا.كط م  

سرتكماتت للنقطة السرابقة اإا أي حرب لمك   ن - ساادساا  
حدوثها ل   كوا سرروريا  ت البادئة بها وإنما نسرررائيط. وات 

صررررررررررررار الرئيس ريغاا  ن قدير بعض اموسرررررررررررا  الدولية أا 
سررررررتمرارية ماررررررروع  لحمل  علا أا لكوا ضررررررد  ذم  نعلا 

 -الحرب ايررررررررررررررالت ع  أا  نررررالررررك بعض الود امميركت 
السرررررروري م  جهة وأا حربات نسرررررررائيلية ضررررررد سرررررروريا بوجود  

ميركية وال ريطانية  الردع الدولت ات ل ناا متمثالت بالقوات ام
والفرنسرررررية واإللطالية سررررريلقت ظالتت علا الموقف امميركت  

سررررررررررررررتمرار أكثريرة أوراق  نالرذي لحلم برأا  كوا بي  يردلر  ات 
 الحط.
ذلررك  نررالررك  حليررط خالصررررررررررررررترر  أا الرئيس ريغرراا  إلاو 

عالقة ذات    سرررررررررررراس ورقتي  أ جديد الوتلة علا   نلايتطلع 
يا ية )أندروبوف(. و ث يت  نوعية متميزة مع الزعامة السررررررررروف

 ماروع السالم ات الارق اموسا.
   وأي حرب نسرررررررررررائيلية علا سرررررررررروريا  ؤثر علا الورقتي  

السروفيا ت عالقات  وجب    اإل حادخصروصرات أا بي  سروريا و 
 خاذ موقف غير  قليدي ات حال  عرض  نعلا السرررررررروفيات 

 .سوريا للخطر
تادت أا عن ا نسرائيط التت أاتراض أليات بوقد لجوء اإل

 ارررررررررر  حربات ضررررررررررد العرب بمعدل مرة كط سرررررررررربع سررررررررررنوات  
إلجهاض نمو القدرات العسررررررررركرية  رى أا القوة العسررررررررركرية  

واآلا بارررررررررررررركرط برات م   1973السرررررررررررررروريرة نمرت بي  حرب 
مصررلحة أم  نسرررائيط نجهاضررها وأا التوقيت مناسررب لارر  
حرب اإلجهراض  رذم حيرث نا الوتلرات المتحردة مترددة ات 

سمة م  جهة وأا الفصط التقليدي للحروب  خاذ قرارات حان
 اإلسرائيلية  و الربيع الذي بدأ والصيف اآل ت. -العربية 
  دو عملية  فجير السفارة امميركية ات بعض   - سابعا  

  سرررررتهدات السرررررفينة امميركيةنجوان ها شررررر يهة بالعملية التت  
 .1967"لي ر ت" خالل حرب 

ت قامت بعملية  ا نسررررررررررائيط  ت التأوإذا سرررررررررلمنا جدتت ب
 فجير السفارة اإا العالقات بينها وبي  الوتلات المتحدة ل  

حررد حرردوث  الق.  ررذا نذا نح  اعت رنررا حررادثررة  نلا تررأثر 

سررررررررتناد نلي . وللتذكير نغراق سررررررررفينة "لي ر ت" مثالت لمك  اإل
ارإا العالقرات لم  ترد ور بعرد  لرك العمليرة وامرجئ أنهرا ل  

 السفارة. تد ور بعد عملية  فجير 
اتراض بأا عملية  فجير السرررفارة  م  الجائز اإل - ثامنا  

يرررة جزء م  بنود الصررررررررررررررفقرررة التقليررردلرررة التت   رمهرررا  ركاممي
نتخابات رئاسرية ات الوتلات المتحدة.  ننسررائيط لمناسربة كط 

رئرراسرررررررررررررررة   نلاوبمررا أا اتنتخررابررات  فرض علا الطررامحي  
 -خررررابيرررررة أميركررررا أا يتحملوا أي لطمرررررات م  القوى اتنت

اإا التردد امميركت  نا ناشرررررررئ   -واليهود قوة بالغة التأثير 
نتخرررابرررات   ررردو ندارة الرئيس ط اإلع   رررذا اممر. وم  أجررر  

ريغاا مسرررررررتعدة لتق ط كط أنواع اممر الواقع التت  فرضرررررررها  
نسررررررائيط بما ات ذلك التغاضرررررت ع  عملية  فجير السرررررفارة  

 ت وليس أحد بأا نسرررررررررررررائيط  ات بيروت.  ذا نذا سررررررررررررلمنا
 غير ا قام بالعملية.

حد مال   نلاأا ات قدرة نسررائيط  نلاو نا  جدر اإلشرارة 
نتيجررررة تيمنتهررررا علا ل نرررراال أا  حول دوا  نفيررررذ عمليررررة 
 فجير م   ذا النوع نذا كانت ليسررررررررررت  ت القائمة بها. أما 

نع غير را امعنا ذلرك أا خلالت صرررررررررررررر نذا كرانرت العمليرة م  
 ك يرات جدات ات مفاتيم امم  اإلسرائيلية لكوا حدث.

ير  اج  قت شررررررأا عملية  فجتسررررررتنننا كالمات كثيرات لمك  
سررورية   -السررفارة امميركية ات بيروت وات حرب نسرررائيلية 

أا  نالك أمرات مؤكدات و ت   ي دو أنها وشررررررررررررريكة الحدوث. نت  
 خرررررراذ مواقف نأا الوتلررررررات المتحرررررردة ت  زال مترددة ات 

حاسررررررررررمة نءاء الارررررررررررق اموسررررررررررا عمومات وأءمة ل ناا بوج   
 خا .

وقد لأ ت يوم  كاا الجزاء ك يرات كلما  التردد  نسررتمروكلما  
 لصبئ الجزاء عبارة ع  ثم  اادح.
 1983نيسان )أبريل(  30 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 المغرب يأخذ فرصته بتأييد من المشرق 

ي رردو أنرر  جرراء دور المغرب لكت لررأخررذ ارصررررررررررررررترر  ات  
"المغرب"  نا  برررررررررررررررر التعا ت مع القيررية العربية. وت لقصررد 

المملكة المغربية التت لقود ا الملك الحسررر  الثانت الارررجاع 
النارل وإنما نقصررررررد منطقة المغرب عمومات وبالذات  والبعيد

أمرررررا  ثالث دول  ت المملكرررررة المغربيرررررة و ونس والجزائر 
ا يرية اللي ية اإنها صاحبة موقف ت ينسجم مع النارة  الجم



40 

المعت مدة م  جانب الدول الثالث والتت  ت نارة متجانسة.  
وأما موريتانيا اإا وضرررعها أصرررالت ت لسرررمئ بممارسرررة الدور 
الذي لمك  أا  مارسرررررررررررررر  كط م  الدول امخرى ات منطقة  

 المغرب.
ي   وم  خالل نلقاء نارة سرررررررررريعة علا  طورات السرررررررررنت

 الماضيتي  لمك  أا نلتمس الحقائق اآل ية 
نا القيرادة الفلسررررررررررررررطينيرة أصرررررررررررررربحرت ات  ونس.   -أوال  

وبعررررردمرررررا كررررراا قرررررادة المقررررراومرررررة يزوروا  ونس نرررررادرات رغم  
خصررروصرررية العالقة بينهم وبي  المسرررؤولي  وبالذات الرئيس  
الح يب بورقيبة والسرررررريدة حرم  ورئيس وءرائ  السرررررريد محمد  

 نادرات. س نتَّ نبيعة أشهر ت لغادروا  و اإنهم منذ  مزالتل
وات  ونس  مارس القيادة الفلسررررطينية العمط السررررياسررررت 
والدي لوماسررررررررررت بكثير م  التأنت مسررررررررررتفيدة بذلك م   جربة  
العمط السررررررررياسررررررررت والعسرررررررركري المتاررررررررعب ات ل ناال وم  

 السل يات التت رااقت  لك التجربة علا وج  التحديد.
القادة الفلسرطينيوا شررقات وغربات وإليها وم   ونس ينطلق 

 لعودوا لتقييم مهمات وءيارات قاموا بها.
ومثلمرررا أا  ونس كرررانرررت المقر المنررراسرررررررررررررررررب المؤقرررت  

نتقالها م  القا رة اإا  ونس  ت نللجامعة العربية بعد قرار 
ضرررررررطرار نالمقر المناسرررررررب المؤقت للقيادة الفلسرررررررطينية بعد 

 انتقالها م  بيروت.
 ناررررا القيادة الفلسررررطينية مع مندوبت الدول وات  ونس 

امعيرراء ات الجامعة العربية. وع   ريق  ؤتء ت  نقطع  
 الفلسطينت. -العربت  لغة الحوار

سرررررررتثناء بيرررررررع عاررررررررات م  المقا لي  الفلسرررررررطينيي   إوب
الذي  يرابطوا ات منطقة قريبة م  الحدود مع الجزائر اإن  

ات كمرا كرانرت ليس  نرالرك ات  ونس السررررررررررررررطينيوا ومخيمر 
الحرال ات عمراا ثم ات بيروتل وذلرك ات أي حرال لخفف  

 م  العبء الملقا علا كا ط القيادة الفلسطينية.
وقد  كوا نقامة القيادة الفلسررررررررطينية ات  ونس مناسرررررررربة  

عتمرردم بورقيبررة  ن جيرردة لكت يتررأثر القررادة بررامسررررررررررررررلوب الررذي 
ستقالل و و أسلوب الحرب السياسية بدتت للحصول علا اإل

م  حرب التحرير. و  بعرررات للاروف الرا نرررة ارررإا أسررررررررررررررلوب 
 لفت بالغرض. االحرب السياسية جيد وكفيط بأ

كررذلررك قررد  كوا نقررامررة القيررادة الفلسررررررررررررررطينيررة ات  ونس  
ط أركرراا القيررادة ات أمر  مرر منرراسرررررررررررررربررة لمزيررد م   ررأمررُّ ك  ة الح 

 عالنها.ن المؤقتة التت  ال التردد ات شأا 
نعقررردت  ت أكثر القمم ننا قمرررة "اررراس" التت  - ثااانيااا  

العربيرررة أ ميرررة. وليس مصرررررررررررررررررادارررة أا القمرررة المق لرررة  ت 
ات "ااس" أليرات. كذلك ليس مصراداة أا  نعقادالمرشرحة لإ 

المسررررررررررؤولي  المغاربة  م أكثر المسررررررررررؤولي  العرب ات  ذم 
ترب لهرا  نعقرادالمرحلرة حمراسررررررررررررررة إل  نعقراداإلالقمرة التت نذا ك 

 ستتخذ قرارات ذات بعد مصيري.
ك  وكبار المسرررررتاررررراري  ملذي لحرك المغرب ويجعط وال

  ننعقادللعا ط المغربت ينارررررررررطوا باررررررررركط ملحوظ م  أجط  
ارسررررررررررررررة الردور العربت "اراس" الثرالثرة  ت الرابرة ات ممر  قمرة

س ات الماضرت ات دول الماررق والذي كاا الذي كاا لمار 
 حكرات علا بعض  ذم الدول.

د دورة  عنرردمررا قررت القيررادة الفلسررررررررررررررطينيررة عقرر   -ثااالثااا  
للمجلس الو نت الفلسررررررررطينت ات أعقاب ما حدث ات ل ناا 

 .نعقادختارت القيادة الجزائر مكانات لإ ن
ختيررار ررا  ررذا منسررررررررررررررجمررات مع الطموح أو التطلع نوجرراء  

ط ممررارسرررررررررررررررة الرردور الررذي كرراا ات المغربت عمومررات م  أجرر  
 الماضت حكرات علا دول المارق العربت أو علا بعيها. 

  كم أا  رررذم الررردورة ات الجزائر   ي ننعقرررادوبعررردمرررا  م 
ختيررار الجزائر كرراا ضررررررررررررررروريررات. علا امقررط للمقررارنررة مع ن

 أسلوب دول المارق ات التعامط مع المنامات الفلسطينية.
 و بقا مالحاتاا 

 ت أا المغرب العربت ت لمرررارس  رررذا الررردور  لامولا
م  دوا  أييد دول الماررررق ل . بط نا بعض جوانب الدور 

 تم بدعم و أييد كاملي   م  جانب معام دول المارق. 
اهت أا دول المغرب العربت ت  لأمررا المالحاررة الثررانيررة

 أخذ علا عا قها أمر التعا ت ات شررررؤوا القيررررية العربية  
 عوييرررررات ع   قصرررررير أو  سرررررديدات لديوا معنويةل وإنما ما 

ع ت ل حسد علي ل وإن  ات   نتاار أا يلتقا  نالمارق ات وض 
 لماارقة أنفاسهم ت بد م  أا  لهث أنفاس المغاربة.ا

لعرط وعسررررررررررررررا ت لقتصررررررررررررررر اممر علا ذلرك برط ي تكر  
 المغاربة بعض الصيغ التت  فيد قليالت أو كثيرات.

وات أي حرال م  حق المغرب العربت أا لمرارس دورم.  
 و ا  و لمارس  بلباقة وبإحساس قومت مسؤول.

 1983نيسان )أبريل(  30 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 حديث حول ثالث مفاجآت تاريخية
يومرات بعرد آخر يتزايرد الحرديرث ع  حرب محتملرة الوقوع 

 مر بة الصيحات. نلاات المنطقة. لك  الحديث لم لصط 
نارار المراق ي  امجرانرب  تطلع نحو  أسرررررررررررررر وعي  و أومنرذ 
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 -نزال اإلسرررررررررائيلية ل ناا علا أسرررررررراس سرررررررريكوا سرررررررراحة ال
 السورية الجديدة.

وقد  ل ت بعض الصحف امجن ية م  مراسلي  لها أا 
بيروت و ل ت بعض الدول م  دي لوماسرررررررييها    نلايتحركوا 

 .أا لكونوا لقاي 
ومنذ ألام ت لسرررررررررأل الدي لوماسررررررررريوا العاملوا ات ل ناا  
وبقية دول المارررررررق العربت نت ع  الحرب وكأنها واقعة ت 

 ت ذلك.شك ا
وبعد حادثتي   م  سرررررررررجيلهما وكانت سررررررررروريا وإسررررررررررائيط 

رت امسرررررررر لة. ومع مجتء وءير الخارجية الطراي  ايهما كث  
نقسرررررررم المراق وا بي   نالمنطقة   نلاامميركية جورج شرررررررولتز 

 متوقع لناوب الحرب وبي  مستبعد لها.
ات بيرع مالحاات لمك   لخيأل الموقف علا النحو 

 اآل ت 
اتراض أا شرررولتز جاء ليمنع حدوث  قد لجوء اإل  - أوال  

الحرب. لك  وجودم ت لعنت أا الحرب ت لمك  أا  قع.  
المبعوث امميركت ايليررب   دوعلا سرررررررررررررر يررط المثررال أا وجو 

ح يب لم لمنع نسرررررررائيط م  أا  ارررررر  علا نصررررررف بيروت  
 وعلا جنوب ل ناا أباع حرب ات  اريخ الحروب.

ا مهمة شولتز  اب  مهمة    لفترض بأ نالك م    -ثانيا  
الدكتور  نري كيسرررررنجر وءير الخارجية امميركت امسررررر ق.  
و ذا التارررر ي  غير دقيق  مامات ما كيسررررنجر بدأ مهمت  بعد  
حرب ولم ي دأ ا ق ط ناوب حربل بمعنا أن  وظف النتائج 

ات حي  أن  ليس ات أيدي ندارة  1973الناشرررررررر ة ع  حرب 
 جيت  ما  وظف .الرئيس ريغاا ممثلة بوءير خار 

ا سرررررررررررررروريرا ل    ردأ  أنطبراع السررررررررررررررائرد  و نا اإل -ثاالثاا  
الحرب وت لمك  أا   ررردأ رررا نذا كررراا نارررام الرئيس حرررااظ  
امسررررررررررررررررد ل  يتجررراوء القطيعرررة مع العراق الرررذي لارررررررررررررركرررط  

 حتيا ت التقليدي مي حرب  خوضها سوريا.  اإل
وليس واضررررررررررررررحررات نذا مررا كرراا  ررذا اممر لارررررررررررررركررط  مررات 

 القيادة السورية. نلالنسبة سترا يجيات بان
ر خالصررررت  أا سرررروريا سررررتواج  م   ناك  صرررروُّ  - رابعا  

علا امرض الل نرانيرة أي حرب  اررررررررررررررنهرا نسرررررررررررررررائيرط وأنهرا 
وسرريلة ضررغا م  جانب    إلاسررتنزاف و نحرب  نلاولها حسررت

الدول الك رى وات مقدمتها الوتلات المتحدة علا نسررررررائيط.  
عتبارات دوليةل ايررررالت  ولك  مثط  ذا اممر ليس متيسرررررات إل

الل نانية ت  سررررررررمئ بذلك. وم    -ع  أا العالقة السررررررررورية 
السرررررررررررررروفيرا ت ل  ير يررررررررررررررتل ومكثر م   اإل حرادالمؤكرد أا 

 أا  دور الحرب ات منطقة البقاع. عتبارلن 
أا أقصرررررررا ما لمك  أا لفعل     نلاو جدر اإلشرررررررارة  نا 

   نما ممارسرررررررة اليرررررررغا السررررررروفيا ت  و أحد أمري   اإل حاد
علا الوتلررات المتحرردة علا أمررط أا  ردع نسرررررررررررررررائيررط اال 
 عتدي علا سوريا وإما أا  حمت امراضت السورية. ويتردد  
أا أحد ال نود امسرراسررية ات جولة شررولتز  و   ريد امجواء 
بحيررث ت   رردأ الحرب. وإذا كررانررت نسرررررررررررررررائيررط ل    رردأ اررإا 

 التالت ل   حدث.الحرب ب
ذلك  نالك ات بعض اموسررررا   نلانضررررااة  -خامساااا  

 حديث ع  سيناريو  تلخأل نقا   باآل ت 
نسرحاب  بات الوضرع ات المنطقة لاركط مأءقات. ت اإل  -أ

نسرررررحاب القوات السرررررورية  ناإلسررررررائيلت م  ل ناا ممك . وت  
اررررررررررررريات اإليرانية  يوالقوات الفلسرررررررررررررطينية ممك . وحتا الميل

 الممك  سح ها. ات منطقة بعلبك م  غير الموجودة
ذلك أا عقد ن فاق سررررررالم بي  نسرررررررائيط ول ناا  و   إلاو 

 أليات غير ممك .
مام نسررررائيط سررروى شررر  حرب علا أنءاء ذلك ليس  -ب

ارض   -نذا  حقق ذلك   -سررررررررررروريا  أمط م  وراء كسررررررررررر ها 
اممر الواقع وعقد صررررررلئ مع ل ناا الذي لكوا اليررررررغا قد 

 خف علي .
مرا الوتلرات المتحردة  رأمرط م  وراء حردوث  زيمرة  أ -ج 

نتصررررررررررار ات الجانب السرررررررررروري أا نإلسرررررررررررائيط لقابلها عدم 
منطقة الجنوب و نسررررررررررحب القوات   نلا نسررررررررررحب نسرررررررررررائيط 

السرورية والفلسرطينية م  منطقة البقاع. كذلك  أمط الوتلات 
المتحدة ات أا  كوا  ذم الحرب  ت امخيرة التت  سررررررررررر ق  

 العربت امول.وتدة السالم 
أمرا لمراذا  رذم الحرب أخيرة ولمراذا السررررررررررررررالم  و امول. 

 م   ذا السيناريو. اإا اإلجابة ع  ذلك ات ال ند امخير
. وخالصرررررررررررررررة  رذا ال نرد أنر  ات حرال حردوث  رذم  . -د

الحرب ارإنهرا سررررررررررررررتوجرد حرالرة خلرط ات الميزاا العسرررررررررررررركري 
وسريصربئ بالتالت م  غير السرهط نعادة بناء القوة العسركرية 

نقيررررراء سرررررنوات. وات خالل  ذم الفترة لسرررررهط  حقيق  نق ط 
السررررررررالم العربت امول التت  كوا القمة العربية التت  أجلت  

لتز وضرعت أسرسر . و و سريكوا امول من  بسر ب ءيارة شرو 
نذا اسررررررتطاعت الوتلات  م  الصررررررعب أا لكوا النهائت نت  

السرررررررروفيا ت صررررررررفقة العصررررررررر  اإل حادالمتحدة أا  نجز مع 
 حراد  بحيرث  يررررررررررررررع يرد را برالكرامرط علا المنطقرة و ترك لإ 

 السوفيا ت منا ق أخرى ليست بعيدة كثيرات ع  المنطقة.
درات عربيرررات مطلعرررات قرررال أا مصرررررررررررررررر  نلا بقا اإلشررررررررررررررررارة 

ذا ن التنفيذ نت    نلا ذا السررررررريناريو ات  ريق   "التيرررررررام "  ل
 حدثت ثالث مفاجآت.

 وأوجز المصدر المفاجآت علا النحو اآل ت 
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 تخررذ مصررررررررررررررر قرارات  رراريخيررات بحيررث  نفض يررد ررا م   •
 و تحمط كط النتائج. "كامب دلفيد" يةن فاق
أنفسررررررررررررررهم متحرالفي  مع لعل  الل نرانيوا الرذي  وجردوا  •

نفسرهم  أنسررائيط أنهم قرروا ات لحاة صرحوة أا ي دأوا ب
د الل نرررررانيي   الحرب عليهرررررا لتحرير الو   و رررررذا يوحررررر   

 جميعات.
 قرر سروريا خوض حرب  حرير شرع ية ضرد نسررائيط  •

 اإل حررادبررالتحررالف مع الفلسررررررررررررررطينيي  وبتررأييررد  ررام م  
 السوفيا ت.

 1983مايو( أيار ) 7 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 الحكام العرب... وأسلوب تعيين الوزراء 
عندما  حدث  ارررررررركيالت وءارية ات أي دولة عربية اإا 

ثر ما لعنينا كصرررررررررحفيي  ات اممر ما لخأل الارررررررررخأل كأ
ذلرررك أا نوعيرررة وءير اإلعالم  ختير وءيرات لإعالم.أ  الرررذي 

الصرحفت العربت   دو أسراسرية جدات.. خصروصرات  نلابالنسربة 
الصررحفيي  الذي   دخط الاررؤوا العربية ضررم     نلالنسرربة با

دائرة عملهم و خصررصررهم. و ت أسرراسررية ما وءير اإلعالم 
 الصحاات العربت. نلا و المرجع بالنسبة 

يلتقت بر  أكثر م  لقرائر  برالوءراء اآلخري . وم  خاللر   
وأحيرانرات بحيررررررررررررررورم لجتمع برالمسررررررررررررررؤولي  الكبرار. وإذا كراا 

 صررررراتت بوءراء  نالصرررررحاات ناشرررررر مجلة أو صرررررحيفة اإا 
ط أا يترأكرد م  معلومرات. اإلعالم ت ينقطع. أحيرانرات م  أجر  

ط أا يتدخط لوقف مصرررررررررررررادرة  أو ات معام امحياا م  أج  
لفرررت نار الرقرررابرررة أو نمكرررانيرررة ممرررارسررررررررررررررررة بعض   عررردد أو

المرونرة. ويحردث أحيرانرات أننرا كصررررررررررررررحراايي  نفرح عنردمرا يتم  
 عيي  شرررخأل وءيرات لإعالم نعرف أن  قريب م  الذي  ات 

 القمة.
ارالوءير القريرب م  الحراكم يتميز بوضررررررررررررررع ت يتميز بر   

بمعنا أن  يلتقت بالحاكم ويسرررتمع نلي  وينقط نلي    اآلخروال
 ة نارم أو لعرض  حليالت للموقف.وجه

وعنردمرا يلتقت الصررررررررررررررحراات العربت بوءير نعالم م   رذا 
اإن  لخرج م   النوع ويكوا موضررع ثقت  ات شرركط أو آخرل

اللقاء بصرررررررورة كثيرة الوضررررررروح ع  موقف الدولة وربما ع  
  خاذ ا.ن حركات الحاكم أو ع  سياسات  و ات صدد 

عالم البعيد ع  وأكثر ما يربك الصرررررررررررحفت  و وءير اإل

 نلامجلسررررررررررررررر  أو  نلادائرة القرار والررذي ت ير رراح الحرراكم 
مثرط  رذا الوءير لاهر أمرام الصررررررررررررررحفت  اذلرك أ  حليال ر .

وكرأنر  ذلرك الاررررررررررررررخأل الغرامض برأمور الردولرة لكنر  يراض  
 الحديث ات أي شأا.

أن  لخرج ع  صررررررررررمت  ليقول كالمات   أحيانات  كذلك لحدث
لطرق أبواب مكا ب  الصررررررحفت  فييررررررطر ت لفت بالغرضل

مسرررررؤولي  آخري  ليعرف منهم ما لفترض ات وءير اإلعالم 
 .أا يوضح 

وات التررراريخ الحرررديرررث  نرررالرررك عررردة نمررراذج م  وءراء  
اإلعالم العرب.  نالك مثالت وءير اإلعالم الارررررررريك باررررررركط  
مباشر ات صناعة القرار مثط عيسا الكواري وءير اإلعالم 

 قطر. دولة الحالت ات
الة محمد حسني  تيكط الذي أميا بعض  ستثناء حإوب

الوقرررت ات أواخر ألرررام ع رررد النررراصررررررررررررررر وءيرات لإعالم ارررإا 
نموذج عيسررا الكواري يبقا اريدات م  نوع . ولو أا قيررية  

ة وجود جر اإلعالم ات دولرة مثرط قطر قويرة لكراا  رأثير را نتي
ءارة اإلعالم و شرخصرية شرريكة ات صرناعة القرار علا رأس 

 كثير ام مية.
ك  نرالرك وءير اإلعالم القوي ات موقعر  ل راعتر  ات  كرذلر 

 وضرريئ قيررية الناام وات القدرة علا المبادرة أحيانات. وات 
 ذا اإل ار اإا "محمد أبو القاسم الزوي" الذي شغط لبيع 
سررنوات منصررب وءير اإلعالم ات لي يا ق ط أا لصرربئ وءيرات  

 للعدل نموذج حت ع   ذم النوعية.
ذا ها وم  الذي  لمارسررروا منصررر هم  ويندرج ات النوعية 

حمد وءير  أسرررررررررركندر نالحالت وءير اإلعالم السرررررررررروري أحمد 
 اإلعالم العراقت لطيف نصيف جاسم.

وات أوسرررا  الحكام قناعة سرررائدة بأن  م  السرررهط نلجاد  
  وءراء اقتصاد و موي  وءراعة ومال و اقة و ربية و عليم...

وءير اإلعالم  نت أن  ليس م  السررررررهط نلجاد كثيري ل  )الخ(
 بدرجة الكفاءة المطلوبة.

وعند نجراء  اررركيالت وءارية اإا رئيس الدولة يترك ات  
ختيار وءير اإلعالم المناسرررررربل  نأغلب امحياا لنفسرررررر  أمر 

ختارم ليكوا رئيسررررات للحكومة نسرررربة  نويعطت الاررررخأل الذي  
 ختيار بقية الوءراء.نك رى م  ممارسة المرونة ات 

ديث للحكومات العربية ما لاررررررررررير  وليس ات التاريخ الح
أا وءير اإلعالم القوي أقيررط اجررأة أو شررررررررررررررملرر   عررديررط   نلا

 نلاات حي   نالك نشررررارات كثيرة  وءاري مفاجئ أو متوقعل
وءير اإلعالم القوي ارررررإنررررر    أا معام الوءراء يت ررررردلوا نت  

 يبقا.
وعندما لكوا رئيس الدولة صراحب عقلية نعالمية ويفقد  
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اجأة وءير اإلعالم عندم اإن  لاررررعر كم  اقد ننسررررانات عزيزات  
 جدات.

ماررراعر التأثر التت   نلاشرررارة وات  ذا اإل ار لجوء اإل
نتررابررت الرئيس جعفر نميري بعرردمررا بلغرر  نبررأ وءير نعالمرر  ن

ية مفاج ة  الكثير التميز عمر الحاج موسرررررررا نتيجة أءمة قل 
عتبار أا أكثرية  و و ات سرررررررررررررر  العطاء. ومع امخذ ات اإل

الحكرام العرب  م وءراء اإلعالم الفعليوا ووءراء الخرارجيرة  
أا الحكام عندما لكتاررررررررف الاررررررررخأل   نت   الفعليوا أليرررررررراتل

الذي لسرررررررتطيع أا لقرأ بأسرررررررلوب جيد أاكارم وماذا يريد اإن  
  م ناا.م  اإللاعر بالكثير م  الراحة والكثير المثير 

و ناك حاتت يندر أا لمر يوم دوا أا يتصررررط الحاكم 
أو يرد علا مكرالمرات  را  يرة م   رذا الوءير. كرذلرك  نرالرك 

جتمراع نحراتت ت يلتقت ايهرا الحراكم بوءير نعالمر  نت ات 
جتمررراع ت لحاا  رررذا الوءير مجلس الوءراء. وات  رررذا اإل

امصررررررررررررررررط  جتمررراع ليس اتبرررالتميز نذا كررراا  و خرررارج اإل
 متميزات.

ع  عقليررررة   ويحرررردث أحيررررانررررات أا لكوا اإلعالم عبررررارة
بتكار وعلا التخطيا والتطوير. و ذا نعالمية قادرة علا اإل

ب  ع ررد العزيز الررذي ت  مررا ينطلق علا اممير سررررررررررررررلمرراا
 قتصررر قو   اإلعالمية علا أن  الذي لعرف والذي لاررارك  

صررررررراحب ات صرررررررناعة القرار السرررررررعودي وإنما أليرررررررات من  
 منطق متميز.

نررر  مثلمرررا محمرررد نوات  رررذا اإل رررار م  الجرررائز القول 
النموذج  نلاظا رة اإلعالمية من    نلاحسرررني  تيكط أقرب 

ختالف  ناإا اممير سررررررررررلماا  و اآلخر أليررررررررررات ظا رة مع 
النوعية. لك  كال ما يتألق نعالميات خارج الموقع الرسرررررررررررمت 

 بط نا كط منهما لفيط ذلك.
راض أا اترة حكم ع رررررد النررررراصررررررررررررررر  اتوقرررررد لجوء اإل

وبالتحديد اترة حرب اليم  والحملة اإلعالمية ضرررررد المملكة 
العربية السررررعودلة  ت التت جعلت اممير سررررلماا خ يرات ات 

 ضطرار.شؤوا اإلعالم باإل
اتراض أا مسرررررررررألة كذلك ات الوقت نفسررررررررر  قد لجوء اإل

 تمام اإلعالمت عند اممير ناشررررررر ة ع  موتبة وشرررررررغف اإل
شرديد علا القراءة والمتابعة وسرماع ناررات امخبار  وحر 

 نارة بعد نارة.
 تمرام اإلعالمت العربتل  و نرا ت برد م  وقفرة  تعلق براإل

 و أا ظررررا رة ن مررررام الرررردول العربيررررة   والررررذي لمك  قولرررر ل
باإلعالم بدأت مع السرررررررررررنة الرابعة م   ولت ع د الناصرررررررررررر 

ك م  كتس ت أ مية خالل سنوات حكم .إو  الح 
تحظ معام الحكام العرب كيف أا ع د الناصرررررررررر  وقد

لخوض باإلعالم معارك  وكيف يربحها اقرروا أا يتقنوا ا  
ط أا ذلرررك أنررر  م  أجررر   اللعبرررة بينمرررا أخفق البعض اآلخر.

 نجئ لعبة اإلعالم ت بد م   واار قيررية... وقيررية لكوا 
 الموا    راات أساسيات ايها.

   ختباري  ننت بعد وت لصربئ وءير اإلعالم صراحب شرأا  
ختبرارات م  ق رط الحراكم اهو نذا سرررررررررررررر رط م  ق رط نأو ثالثرة 

الحاكم ع  معلومة ولم لجب علا الفور ورد بأن  سيستفسر  
اإا ذلك سررريحدث ات   عطائ  الجوابلثم يتصرررط بالحاكم إل

نفس الحرراكم صررررررررررررررردمررة أو خيبررة أمررط. أو أا  ررذا الحرراكم 
 الوءير.سييع عالمة غير بيياء أمام خانة  ذا 

كرذلرك ارإنر  نذا حردث أا  لرب الحراكم م  وءير اإلعالم 
 حليالت لنبررأ أو لموقف و بررا ررأ الوءير ات  قرردلم التحليررط أو 
 لعثم و و لقدم التحليط بحيث اختلطت الكلمات ببعيررررررررهال  

اررررإا مكررررانررررة  ررررذا  ختلا علا الحرررراكملنا اممر نوبحيررررث 
 ت  أ الوءير ل   كوا قويررة ات نفس الحرراكم. وقررد لفيرررررررررررررررط 

لسرررررأل  بعد ذلك ويصرررررغت آلخر أو آخري  لقدموا التحليط. 
ب  ذا اآلخر أو  ؤتء اآلخروا ات التحليط اإا اذا أصررررررر إو 

 اإلعالم. منصب وءير نلا ريقهم  صبئ سالكة 
والمررألوف ع  الحكررام العرب أنهم ات معامهم يريرردوا  
الجواب بمجرد  رح السؤال ويفيلوا سماع التحليط بمجرد 

  لب .
عادة بسررر ب ماررراغل  الكثيرةل ت يتابع   اا الحاكملوإذا ك

امنبررراء والتطورات ووجرررد أا وءير اإلعالم أليررررررررررررررررات ارررإنررر  
 و ات  ذات ننذا كانت حال  الماذا   سريتسراءل بين  وبي  نفسر ل

  ذا الموقع؟
ذلررررك أا وءير اإلعالم القوي  و الررررذي ت لقول  إلاو 

ك مللحراكم أو لمراكز القوى ات  الملف  لانأن  سرررررررررررررريعود  الح 
الفالنت ق ررط أا لجيررب. و و الررذي ت لطلررب منحرر  بعض  

 صرط الحاكم نذا حدث أا إ صرال الالءم. و الوقت إلجراء اإل
بالوءير وكاا جواب  بالارركط الماررار نلي  اإن  نذا عثر علا 

ا الحاكم نالجواب وا صررررررررررررررط الحاكم إلبالغ  ب  قد لقال ل  
ب ماررررررررررغولل وقد لكتاررررررررررف أا الحاكم حصررررررررررط علا الجوا 

 المناود م  غيرم.
سرماع التحليط المبسرا    نلاوالحكام ات معامهم لميلوا 

ختصرررررررررررررررررار ات عرض نبرررأ م  اإل إلاء اإلعالم و ام  وءر 
كتسررررررب مكانة  نختصررررررار كلما  امنباء. وكلما أجاد الوءير اإل

القوة. كرذلرك كلمرا  نلاات نفس الحراكم. والمكرانرة  وصررررررررررررررط 
 مكانة نلا ا.كتسب الناعتمد الوءير التبسيا ات التحليط 

العبرررارات  نلاوت لميرررط الحكرررام ات معامهم أليرررررررررررررررررات 
المتاررررابكة والكثيرة ويفيررررلوا نذا جاء القول أسررررلوب ما قط 
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  لعتمدم ويسرررر ب  علا م   ودل. و ذا امسررررلوب لعود بالخير
   ت يتقن  م  وءراء اإلعالم.نتكاس لم  بعض اإل

ويتبررررا ا بعض الحكررررام عررررادة بررررأا وءير اإلعالم ات  
وءير كهرذا علا أنر   نلاالنارام الفالنت جيرد وينار الحراكم 

 مثط العملة الصعبة نذا جاء التا ي .
ووءير اإلعالم القوي  و الرذي لسررررررررررررررتطيع أا يتق  الرد 

غير سررررررررياسررررررررية م  جانب   سررررررررتفسرررررررراراتإعلا أمور و حتا 
ات بعض الصررررررررررررررحف ذلررررك أا الحرررراكم لقرأ أحيررررانرررر  الحرررراكمل

والمجالت و سرررررررررتوقف  أحيانات أليرررررررررات بعض المسرررررررررائط غير 
عتاد أا لسرررررتفسرررررر م  وءير نعالم  ع  ن السرررررياسرررررية. ومن   

اممور السررياسررية اإن  لجد نفسرر  يتصررط بالوءير ليسررأل  ع  
أمر متعلق بحروب الفيراء أو جوائز اموسركار أو السرالح 

ليسررررررررررررت  مور النووي. وصررررررررررررحيئ أا عدم الرد علا  ذم ام
أسرررراسررررية وت  نعكس علا مكانة الوءير ات نفس الحاكم نت 

 أا الرد المقنع والمريئ لجعط مكانة الوءير أكثر رسوخات.
وصررررررررررررررحيئ أا الحكررام ات معامهم ت لح وا النقررد وت 

نراقرديهم نت أنهم ات الوقرت نفسرررررررررررررر  ت لميلوا  نلاير راحوا 
المبالغات ات ن راء شرخصرهم علا صرفحات الصرحف   نلا

و   أحتمررالي  نأحررد  نلالمجالت المتررابعررة لهم. و ررذا عررائررد وا
حتمررالي  معررات. اهم نمررا لكوا الملررط دخررط النفس لر ررابررة  لإ 

مررا ما امبنرراء أو أاراد إالكتررابررة المناررررررررررررررورة أو المررذاعررةل و 
العائلة عمومات أبدوا ضررررريقهم م   ذا امسرررررلوب. وقد لحدث 

ة لكن  ينتار  أا الحاكم نفسر  لارعر أحيانات بو أة  ذم الر اب
ذلرك أا مثرط  رذا  م  وءير نعالمر  أا يبرادر ويعيرد النار.
نعالمر ل لكنر  ل   اممر ت لمك  لحراكم أا لطلبر  م  وءير

 لعترض علي  نذا  و حدث وبمبادرة م  الوءير.
و نا  كوا مهمة وءير اإلعالم بالغة الصررررررعوبة و اررررررب   

طاع  ستنالسير اوق حط م  املغام. وإذا    ات بعض جوان ها
التصرررررف بلباقة اإا  صرررررا  سرررريكوا بالتأكيد موضررررع عدم 

سرررررتطاعة الوءير  أمي   غطية نعالمية  ننزعاج الحاكم وات ن
ض امثر الذي لمك  أا ينارأ ع  نعادة النار خارجية  عو   

 ات أسلوب اإلعالم الداخلت.
مناسرررررربة  ذا الكالم حول  نلاو بقا اإلشررررررارة ضرررررررورية 

   لمناسبة عبارة ع  مناس تي  الحكام ووءراء اإلعالم. وا
سرررررجط ات   ت أننت علا مدى عارررررري  سرررررنة أ    لولاام  

نطبررراعرررات ع  العالقرررة بي   مفكر ت الخررراصررررررررررررررررة بعض اإل
الحاكم وبي  وءير اإلعالم ات العالم العربت. وأليات العالقة 
بي  الصرررررررررحفت وبي  وءراء اإلعالم. وات العارررررررررري  سرررررررررنة  

ر م  وءراء  المارررررررررررررررار نليهرا ربطتنت صرررررررررررررررداقرات بعردد ك ي
اإلعالم العرب اممر الرررذي أمكننت وأنرررا للمرة امولا علا 

رأس مؤسرررررررسرررررررة صرررررررح ية أا أدرك مدى أ مية العالقة بي   
المؤسرررسرررة الصرررح ية العربية وبي  وءير اإلعالم. اإذا كانت  
 ذم العالقة جيدة أمك  المؤسرررررررسرررررررة أا  بقا ات منأى ع  

 رف واحرد   تزاءات وقرار جودة العالقررة ليس وقفررات علااإل
   معات.وإنما علا الطراي  

ونح  م  جان نا ات "التيرام " سرنكوا حريصري  علا 
أا نكوا الطرف الرررررذي ينار الطرف اآلخر نليررررر  بكرررررط 

 .نحترام
أما المناسبة الثانية اهت أا صدلقات نعتز ب  ونقدرم  سلم  
وءارة اإلعالم ات المملكة العربية السررررررعودلة و ذا الصررررررديق  

الذي نأمط أا  تعزء مع  العالقة الجيدة  و علت الارررررراعر  
بي  أحدث مؤسررررررسررررررة صررررررح ية عربية وبي  المملكة العربية  

القوميررررة  السررررررررررررررعودلررررة وقيررررادة الملررررك اهررررد ب  ع ررررد العزيز
 اآلمال. اقة عليه زاا والمعلَّ والمسؤولة والكثيرة اإل

 1983أيار )مايو(  7 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 أميركية... وليس حال  لعبة 
ميركية  ذا كتب للمسررررعا الذي قام ب  وءير الخارجية اإلن

سررائيط نلحط الذي  ر يري  اا ينجئ ويتحقق أجورج شرولتز 
 حاد ويق ط ب  ل ناا وت  عارضر  سروريا وت لعترض علي  اإل

كثرية العربية... امعنا ذلك السررررروفيا ت ويحاا بمباركة ام
ات الم ة  99ا أنور السررررررررررررادات بأا مقولة الرئيس الراحط  أ

وراق الحررررط بيررررد الوتلررررات المتحرررردةل انمررررا  ت مقولررررة أم  
 واقعية. 

 كط ذلك ممك ؟   ط أاولك  
 سرررررررائيط الحط الذي صرررررراغ  شررررررولتزنلكت  ر يررررررت  نن 

 راضت الل نانية. يرضا ل ناا ببقائها ات امأا امعنا ذلك 
ا  جلو جميع أولكت لق رررط ل نررراا برررالحرررط امعنا ذلرررك 

ا  بسرررا الاررررعية يد ا  أراضررري  و أالقوات غير الل نانية ع  
 كط المنا ق ات ل ناا.  اعل

نها  ريد اليمانات التت إولكت ت  عارض سوريا الحط ا
ي لحارة  أسرررررررررررررررائيرط  نقض علير  ات إل ت  جعرط منهرا  ردارات 

م  دوا الورقة ا  صرررربئ سرررروريا لوحد ا و أبعد  خصرررروصررررات 
م  دوا الورقرة  ليررررررررررررررات أالل نرانيرة التت  يررررررررررررررغا بهرا وربمرا 

 الفلسطينية.
ا الحرررررط ل حررررراد السرررررررررررررروفيرررررا ت عولكت ت لعترض اإل
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لمنطقة  اا  بقا مصررررررررالح  ات أن  سررررررررياررررررررتر  إميركت اام
عالقات   ات ةا محصرررررررور العربية ات مأم . ومصرررررررالح  اآل

الدلمقرا تل  و حالفات مع سروريا والجما يرية اللي ية واليم  
 حرراد  خراج اإلنلهررذم العالقررات التحررالفررات معنررام  ي  ررأثرأو 

السررررررررررررروفيا ت وباررررررررررررركط نهائت م  دائرة التأثير ات المنطقة  
 العربية.  

لجرب   ارإنر كثريرة العربيرة ولكت لحاا الحرط بمبراركرة ام
والسرروري والل نانت. ومثط  بالق ول الفلسررطينت  وتت ألحاا أا  

 ومات موضوعية. ذا الق ول مارو  بتواار مق
ا امكرانيرة حردوث  رذم المعجزة قرائمرة ات حرال واحردة  ن 

 حررررررراد ا  كوا  مرررررررت بي  الوتلرررررررات المتحررررررردة واإلأو ت 
السرروفيا ت صررفقة  تبادل بموج ها القو اا العامياا وبكامط 

 التفا م منا ق نفوذ ات العالم. 
. لعبرة  عردا ذلرك سرررررررررررررريكوا اممر مجرد لعبرة وليس حالت 

سرائيط  نا  أميركية  واارت لها بعض مقومات الوتدة نتيجة أ
 واق أمرررامررر  م  أا ل نررراا ليس أميركرررا ونتيجرررة حليفرررة م

ميركت. وبموجب  ذم اللعبة لكوا النجاة سرررررررررررروى الطوق ام
سرررررررررررررتنبا  الحط النهائت.  ن نالك  جميد للوضرررررررررررررع م  دوا  

 سررائيط الثم ومقابط  ذا التجميد سرتداع الوتلات المتحدة إل
سرررررتكوا عرضرررررة    البا ظ لك  ل ناا والمنطقة العربية عمومات 

 للتفجر. ي لحاة وربما عرضةأللمخا ر ات 
ميركت  ر يررررررررررت الحط امنسرررررررررررائيط قد  كوا نا أويبقا 

لسرررتمر  أسررراس أا   ا وعل نها ل   خسرررر شررري ات أسررراس أ اعل
 للوءراء. أما ل ناا اما  ت حيثيات ق ول ؟  بيغ  رئيسات 

ي حرررط  و أا أع  ذلرررك  و قرررد لكوا جواب البعض 
ط مي  الجمي  أا الرئيس  أايط لل ناا م  الوضع الحالتل و أا

  العربت  جا ي  سررررررررررتقصرررررررررراءات قام بها ات اإلنات ضرررررررررروء 
ن  ت مجال لحط نهائت للمسألة أب قتناعات نكثر أوالدولت بات 

ا العصر الذي نعيا   و عصر الحلول المؤقتة أالل نانية و 
بل ناا مرور ولك   نتهاءت إالصررررررري  و ب والقيرررررررالا العالقة بدءات 

ا أ . والررذي نتمنررام  وميركيررة وليس حالت ألعبررة  يبقا اممر
 .ما بقت م  ل ناا م   ذم اللعبة ينجو

 1983أيار )مايو(  14 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 الحكام وأساليبهم في تغيير الوزراء 
... وكمرا أا  نرالرك الكثير ممرا لمك  قولر  ع  العالقرة 

بي  الحكررام ووءراء اإلعالم اررإا  نررالررك الكثير الكثير ممررا 
لمك  قولرررررر  حول الحكررررررام وبقيررررررة الوءراء وحول الحكررررررام 

 ومستااريهم.
وعنرردمررا كت ررت ات العرردد المرراضررررررررررررررت ع  العالقررة بي   

  نطباعات وأوردتنالحكام ووءراء اإلعالم وسجلت بعض ات
بعض المقررارنررات ولم لخطر ات بررالت أننت سرررررررررررررررأ لقا  لررك 

  نتباملمات الها  ية والرسررررررررائط التت  لقيتها. والالات لإ االمك
أا المكالمات والرسررائط جاءت م  موا ني  لسررألوا بعفوية 
عما نذا كاا م  الممك  أا نناررررررررر ات "التيررررررررام " المزيد 
حول عرررالم الحكرررام وحول أسرررررررررررررررراليرررب  عررراملهم مع وءرائهم  

 ااريهم.تومس
وات نار  ؤتء الموا ني  نننرا عنردمرا نتحردث ع   رذم  
العالقة ونكتب ات  ذم الموضرررررررررررروعات اإنما نكاررررررررررررف ع  
أسرررار ات حي  أا اممر ليس أكثر م  عملية رصررد دقيقة  

 مساليب عمط وأساليب  عامط.
وي دو أا  ذا النوع م  الكتابات سررريكثر وسرررنجد أنفسرررنا  
بي  الحي  واآلخر نكترب ع  الحكرام واآلخري  وع  الحكرام 
وأسرررررررررررررراليرب ممرارسررررررررررررررتهم للحكم. وعلا  رذا امسرررررررررررررراس م  
اليررررروري التوضرررريئ بأا  ذم الكتابات ل   كوا مسررررلسررررلة 

سرررررر وع أو أسررررررابيع ت نناررررررر ايها شرررررري ات  أبمعنا أن  قد لمر 
ونكتب. و ذا  ت  ن. وربما ت لمر أسرررررررررررر وع حول الموضرررررررررررروع

 مر با بوقائع  ستجد اجأة. 
كذلك م  اليررررررررررروري التوضرررررررررريئ بأا الكتابة لمك  أا 
 كوا ع  أسرررررررررررلوب حاكم واحد وقد  كوا عبارة ع  بعض  

 المقارنات.
لام  أسرت اليوم أكتب ع  أمر عارنام ق ط بيرعة فوأجد ن

ع د  و عكس  فاصرررررررررررريط  ذا اممر أسررررررررررررلوب الملك اهد ب  
  (1982)يونيو المراضررررررررررررررت/العزيز ات التغيير. وات حزيراا

بويع اممير اهررد ب  ع ررد العزيز ملكررات بعررد وارراة شررررررررررررررقيقرر   
 ب  ع د العزيز.  اممير خالد

   غيير حرداثناتراض أا الملرك آثر عردم وم  الجرائز اإل
ات الحكومرة عكس مرا لحردث مع أي حراكم جرديرد. و و لم 

 طبرأا الخا سررررررررررررررليم وم  أجر   ءالتغيير ربمرا لإلحرا  نلايلجرأ 
ذلرك اال موجرب إلعرادة النار ت ات السرررررررررررررريراسررررررررررررررة وت ات 
الوءراء أو ربمرا منر  لفيرررررررررررررررط نجراء التغيير ننمرا بعرد اترة  

 خالد. الملك وليس مباشرة بعد وااة شقيق 
السررررررررررررررعودلرررة  ثم جررراءت التغيرات امخيرة ات الحكومرررة

 -و و نطباعات بأا للملك اهد أسررررررررررررلوب  ات التغيير ن عكس 
ما لمك   سرميت  "التغيير بهدوء". والالات  -نذا جاء القول  

يرات ات الحكومرة م  يأا الملرك اهرد بردل أا لعل   غ نتبراملإ 
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نوع التغييرات التت  جري ات معام الرررردول العربيررررة اررررإنرررر  
أحدث التغيير ننما علا مراحط وم  دوا ناسررررررررررررراح المجال 

 أمام ن الق الكثير م  التساؤتت.
دالرررة أعفا وءير اإلعالم الررردكتور محمرررد ع ررردم  ات ال ررر 
  بدتت من  الفريق أول علت الاررررررررررراعر وبعد ذلك لمانت وعي  

براتيم العنقري وءيرات للاررررررررررررررؤوا ال لردلرة والقرويرة وعي  ن  عيَّ 
 جتماعية.محمد الفايز وءيرات للعمط والاؤوا اإل

وعنردمرا نالحظ أا  نراك اترة قصرررررررررررررريرة بي   غيير وءير  
 عيي  وءير جرررديرررد لوءارة الاررررررررررررررؤوا ال لررردلرررة  اإلعالم وبي 

والقرويررة و عيي  وءير جررديررد آخر لوءارة العمررط والاررررررررررررررؤوا 
يت ي  لنرا أا اممر ليس مجرد صرررررررررررررردارة وإنمرا  جتمراعيرةلاإل

لعكس أسررررررررررررررلوب التغيير بمفهوم الملرك اهرد. ولقرد كراا م  
السرررهط اإلعالا مرة واحدة ع   غيير لارررمط الوءراء الثالثة  

آثر أا لحرردث التغيير م   اهررد علا مرا ي رردو نت أا الملررك
 دوا أا  رااق  ذم التغييرات  ساؤتت.

ا  غيير وءراء اإلعالم والاررررررررررررررؤوا ال لرررردلررررة والقرويررررة ن
جتمراعيرة معنرام  غيير لوءارات برالغرة والعمرط والاررررررررررررررؤوا اإل

ولا ات الحكومة الحسررررررررراسرررررررررية أو  غيير لوءارات الدرجة ام  
ا لسررررررررررمع بتغيير  ؤتء السررررررررررعودلة وم  حق الموا   عندم
ت برد أا  نرالرك أمرات مرا  الوءراء داعرة واحردة أا يتسرررررررررررررراءل 

 لما كاا لهذا التغيير أا لحدث. وإت  
ذلرررك أنررر  ق رررط أا لغير الملرررك اهرررد وءير اإلعالم  إلاو 

كاا السررعوديوا ات وضررع المنتاري  حدوث التغيير. وق ط 
سررررررتة أشررررررهر وءير الصررررررحة  تأا لغير الملك اهد ق ط حوال

الدكتور حسررررررررررررري  الجزائري كاا السرررررررررررررعوديوا ات وضرررررررررررررع 
 نلاعتمد بالنسبة ن المنتاري  حدوث التغيير لك  الملك اهد 

وءارة الصررحة   نلاعتمدم بالنسرربة ن وءارة اإلعالم ما سرر ق أا  
امسرررررلوب نفسررررر  بعدما   عتمدإ "التغيير بهدوء" و   و و أسرررررلوب

قرر  عيي  وءير جديد للارررؤوا ال لدلة والقروية ووءير جديد  
 جتماعية.آخر للعمط والاؤوا اإل

ث اإن  ربما ت  نقيرررررررت  دالتغيير الذي ح  نلا سرررررررتنادات إو 
ويكوا الملك اهد وبالكثير م   السرررررررررتة المق لة نت   امشرررررررررهر
ورة   رذا نذا كرانرت  نرالرك ضررررررررررررررر  ر وءراء آخري لالهردوء غيَّ 

وءراء منسررررررررجمي  أو وءراء   نلاللتغيير ناشرررررررر ة ع  حاجت  
ك ملسرررررتوع وا أسرررررلوب  ات  . و ذا القول مردم أا التغيير  الح 

"ارهرررررررديرير " برمرعرنرا أنرهرم  ارت برعرض جروانربررررررر  أ را بروءراء
ك ملسرررررررررتوع وا أسرررررررررلوب الملك ات ندارة  . وعلا سررررررررر يط الح 

د ر الملك اهد وءير الصررررحة اإن  أسررررنالمثال اإن  عندما غيَّ 
الدكتور غاءي القصررررررررري ت الذي لمثط الرمز  نلاالمنصرررررررررب 

التقنت لعهرررد الملرررك اهرررد والرررذي  حاا مبرررادر ررر  ات وءارة  

ر ر ياح م  جانب الملك وعندما غيَّ إالصرررررررررررناعة والكهرباء ب
الفريق أول  نلاالملك وءير اإلعالم اإن  أسرررررررررند المنصرررررررررب  

سررررررتيعاب أسررررررلوب الملك اهد ات نعلت الارررررراعر الذي يتق  
ك مة ندار   الملك. نلاوالذي خطو   سالكة  الح 

الصررررررررررررررحرة واإلعالم لختلف   ومرا لمك  قولر  ع  وءار ت  
التغيير اآلخر الذي شرررررررمط وءارة ال لدلات  نلاكليات بالنسررررررربة 

والاررررررررررررررؤوا وال لرررردلررررات القرويررررة ووءارة العمررررط والاررررررررررررررؤوا 
ولا الارررررررررخأل  ختار للوءارة ام  نذلك أا الملك   جتماعية.اإل

براتيم المنقري الررذي نجرردات منرر  ونعنت برر   لررذي كرراا قريبررات ا
كاا مديرات لمكتب اممير اهد ألام كاا وءيرات للمعارف والذي 
أصررررررررربئ بعد أا عمط اترة كملحق سرررررررررياسرررررررررت ات السرررررررررفارة 

   والسرررعودلة ات واشرررنط ل وكيالت لوءارة الداخلية ق ط أا لعيَّ 
 الملرررك لوءارة العمرررط خترررارإوءيرات لإعالم ثم وءيرات للعمرررط و 

جتماعية محمد الفايز الذي سرررررر ق ل  أا عمط والاررررررؤوا اإل
ك محرررااارررات ات كوكيرررط لهرررذم الوءارة ق رررط أا لعي  بعرررد ذلررر 

جتماعية والفايز  و اآلخر م  الذي  مؤسررررسررررة التأمينات اإل
سرررررتيعاب أسرررررلوب الملك اهد ن ط ق عليهم مواصرررررفات قدرة 

ك مات ندارة   .الح 
اهرد بالتغيير الذي أحدث  بالنسرررررررررررررربرة    كذلك أا الملر   إلاو 
وءارة ال لردلرات والاررررررررررررررؤوا القرويرة وضررررررررررررررع  قليردات برالغ  نلا

ام ميررة و و أا  ررذم الوءارة بررا ررت م  الوءارات التت لمك  
أا يتسرررررلمها غير اممراءل وات الماضرررررت كاا اممير ماجد 

 و وءير ال لردلرات  )أمير منطقرة مكرة اآلا( ب  ع رد العزيز
ب  ع د   ثم  سررلمها بالوكالة اممير متعب يةلوالاررؤوا القرو 
مر الملكت سررتمر ايها حتا  اريخ صرردور امنالعزيز والذي  

 براتيم العنقري وءيرات لهذم الوءارة.نبتعيي  
 احة المجال أمام غير اممراء لارررررررغط منصرررررررب وءير  إو 

ال لدلات والاؤوا القروية نقطة لمصلحة الملك اهد وأسلوب  
" ذلررك أا  ررذم الوءارة بررالغررة ام ميررة بررط ات "التغيير بهرردوء

نها  عادل ات أ ميتها وءارات السيادة مثط الدااع والخارجية ن
والداخلية اهت المسرررررررررررؤولة ع  قطاع الخدمات واإلسررررررررررركاا 
و حسري  المدا والقرى و طوير ا. وات ذلك  لتقت م  حيث  

جتماعية التت  اررررررف  ام مية مع وءارة العمط والارررررؤوا اإل
العمال والتأمينات اتجتماعية الخاصرررررررة بالعمط علا قطاع 

 جتماعت.ورعالة الطفولة واليماا اإل
و"التغيير بهررررردوء" ليس اعررررراتت نذا كررررراا الغرض منررررر  

متعاضرررررات شرررررع ية أو  هدئة ماررررراعر وحاتت  نمتصرررررا  ن
غيررررررربل لكن  اعال نذا كاا لسرررررررتهدف بناء الدولة باررررررركط  

ريخ  رأليف اعرال وواق قراعردة اريق العمرط المتجرانس وات  را
الحومررات و غيير ررا أو ات  رراريخ التعررديالت الوءاريررة أمثلررة 
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كثيرة  عكس حقائق أسررررررررراسرررررررررية و ت أا التعديط الوءاري أو 
متصرررررررا  حالة ضررررررريق  نالتغيير الوءاري عندما لسرررررررتهدااا 

 نتاررررر ات صررررفوف الموا ني  لكوا مردود ا سررررل يات أحيانات  
 بمعنا أنهما ت لحققاا حتا الغرض البسيا.

  قا أمرااويب
 و أا الملررك اهررد بررالتغيير الوءاري الررذي أجرام   لامول

حتا اآلا لعتمد أسرررلوبات جديدات ات العمط السرررياسرررت العربت 
قليلرة  وم  المؤكرد أا كثيري  لم  سررررررررررررررتوقفهم أكثر م  ثواا  

امنبراء التت أذلعرت ع  ذلرك التغيير ات حي  أا مرا حردث 
ك لارررررررررررررركرط وءارة ذلرك أا الملر   رأمرط. إلاوقفرة و  نلالحتراج 

جديدة ننما بأسررررررررررررلوب غير مطروق و و أسررررررررررررلوب "التغيير  
 .بهدوء" الذي أشرنا نلي  ات بدالة  ذا الكالم

و"التغيير بهدوء"  و نذا جاء التارررررررررررر ي  مثط نصررررررررررررالح  
عربة و ت  سريرل وقد ي دو التار ي  علا شرتء م  المبالغة 

 لك   ذا  و ما لحدث.
ي ردو مثرط مهنردس   اهو أا الملرك اهرد لأمرا اممر الثرانت

لعكف علا ننجاء  صررميم وما يريد أا ي دأ  نفيذ مع السررنة 
سرررررررررررتثنائية م  حيث ام مية نالثالثة م  وتيت  و ت سرررررررررررنة 

علا الصررررررررعيد العربت مهمة وعلا  دوعلا أكثر م  صررررررررعي
الصررررررررررررعيد الدولت مهمة وعلا الصررررررررررررعيد الداخلت أكثر م  

 مهمة.
وبدالة السررررررررررررنة الثانية  ولا  وبيننا وبي  نهالة السررررررررررررنة ام  

 شهر واحد.
 1983أيار )مايو(  14 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 لالفرق بين أنور السادات وأمين الجمي  
قد لكوا م  المناسررررررب أا نعرض  نا بعض المفارقات 

أنور  التت سرررررررررررررربقررت الزيررارة التت قررام بهررا الرئيس )الراحررط(
 -مرحلة م  الصررررررررلئ العربت  القدس مفتتحات  نلاالسررررررررادات  

  ن فاقاإلسررررررررررائيلت وبي  الاروف التت رااقت السرررررررررعت لعقد 
 بي  ل ناا وإسرائيط.

وم  شررررررررررررررأا  رذم المقرارنرات نعطراء اكرة عمرا لمك  أا 
 لحدث ات المرحلة المق لة.

مصررررالحة نسرررررائيط ات  نلاا الرئيس السررررادات جنئ ن •
ظروف أايررررررررررط بكثير م  الاروف التت لعياررررررررررها الرئيس  

ط ذلك أا مصرررررررررررررر كانت  جتاء ات ذلك الوقت مي  الجمي  أ

سرررررررررررتمرار حالة الالحرب  نقتصرررررررررررادلة ناشررررررررررر ة ع   نمتاعب 
والالسرررررررررررلم وكانت  عيش ظروف بالغة التعقيد ناشررررررررررر ة ع  

أا  ذم الاروف  بقا   نت   حتالل اإلسرررررررائيلت المسررررررتمرلإلا
ات أي حرال أايرررررررررررررررط م  الاروف التت لعياررررررررررررررهرا ل نراا 

قتصادلة غير قائمة ات المتاعب اإل والل نانيوا وصحيئ أا
ل نررراا و نرررالرررك بعض حررراتت الترف التت أارء هرررا الحرب 

سرررررتمرارل و نالك نام لية نت أا شررررربئ  ذم الحرب قائم ات 
قتتال لمك  أا   دأ  شرررعور لدى كط ل نانت بأا جولة م  اإل

 .ات أي لحاة

اإلسررررررررررائيلت لمصرررررررررر كاا بعيدات  حتاللذلك أا اإل  إلاو 
ع  التجمعرات السرررررررررررررركنيرة وع  المردا الك رى ات حي  أا 

حتالل اإلسررررررائيلت قائم ات ثالثة أرباع أرضررررر  وييرررررغا  اإل
 يوميات علا نرادة القرار الل نانت.

والتت  1973ا مصرررررر ات الفترة التت أعق ت حرب ن •
اتتئ بها الرئيس السررررررررررادات اسرررررررررربقت ءيارة القدس التت 

اإلسرائيلت كانت  عيش بعض  -الصلئ العربت مرحلة  
أن  ات أي حال م  نوع  ضررررررررطراب السررررررررياسررررررررت نت  اإل
ضرررررطراب الذي ت لقلق الحاكم وإذا كاا الحاكم مثط اإل

نتصرار مهما قيط إالرئيس السرادات الخارج م  الحرب ب
نتصار بالغ ام مية حقق   نات شأن  م  كالم يبقا أن  

السررررررررررادات وءيادة ات  الجيش المصررررررررررري بقيادة الرئيس
التوضرريئ أا الرئيس السررادات كاد ق ط أا يزور القدس 

اإلسرررائيلت لعيش و ج  -ويفتتئ مرحلة الصررلئ العربت 
نتصررررررررررار عسرررررررررركري بينما الرئيس أمي  الجميط لعيش  ن

وسررررررررررررررا  واجس الحرب ام ليرة التت أ رت ات سرررررررررررررربع  
أدخلت اليأس ات التت سرنوات علا امخيرر واليابس و 

 لل نانت.نفوس الاعب ا

ضررررررطراب السررررررياسررررررت الذي شررررررهد    وألات كاا حجم اإل 
مصر ات الفترة التت سبقت قرار الرئيس السادات ءيارة  
القدس اإن  ليس شرررررررررررري ات أمام و أة  واجس القصررررررررررررف 

غتياتت وعمليات العارررررررروائت والسرررررررريارات المفخخة واإل
الخطف التت  ارررررررررررررركط بعض رموء الحرب ام لية ات 

 ل ناا.
و و أمر ت لمك  الجزم ب   - اتا الرئيس السررررررررررادن •

 مامات لم لسررررررتاررررررر أحدات م  الحكام العرب ات موضرررررع 
كتفا برراإللحرراء الررذي ورد ات نالقرردس و و  نلاءيررار رر  

خطاب  أمام ال رلماا المصرررري وبحيرررور السررريد لاسرررر 
لمنامررررررة التحرير  ةعراررررررات رئيس اللجنررررررة التنفيررررررذلرررررر 

يترك    ط لمالفلسرررطينية وات حي  أا الرئيس أمي  الجمي  
حاكمات عربيات وكذلك حكام العالم نت وأحا هم بالاروف 
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التت  وجب علي  ننهاء الوجود العسرررررركري غير الل نانت 
 و شرررررخصررررريات أبلغ البعض و اررررراور   بالطريقة الممكنةل

والمبعوثوا والسرررررررررررررفراء واصرررررررررررررلوا   ءمعهم ورئيس الوءرا
 بتكليف من  ما كاا قد بدأم.

الم لحا  لجميعوإذا كراا الرئيس السرررررررررررررررادات اراجرأ ا
  أحردات منهم بمرا ينوي القيرام بر  مخراارة أا  ر برك خطتر ل

ر براك الخطا  نط وجرد نفسرررررررررررررر  مخراارة ارإا الرئيس الجمير  
 صرررررررررررط بهم ات  نيتصرررررررررررط بالجميع ويحيا أكثرية الذي  

ط أجواء مرا ينوي اإلقردام علير   مرامرات اعرط الرئيس الجمير  
 نقيض ما اعل  الرئيس السادات.

أمرررا علا  عربت والعرررالمتلو رررذا علا الصررررررررررررررعيرررد ال
 نلاط  جاوء التااور  الصعيد المحلت اإا الرئيس الجمي  

سرتفتاء بينما الرئيس السرادات لم لاراور أحدات ما لارب  اإل
 ولم لطلع القيادات الرئيسية ما ينوي اإلقدام علي .

 وعلا سررررررر يط المثال ت الحصرررررررر أا شررررررريخ امء ر 
اوجئ بأمر قرار الرئيس السرررررررررادات ءيارة القدس واوجئ  
أليررررات بطريرك امقبا  والمفتت وبقية العلماء وذلك ما 

مكتب  ات القصرر  نلاالرئيس السرادات لم لسرتدع  ؤتء  
 نلاط الذي دعا الجمهوري ويفعط ما اعل  الرئيس الجمي  

قمة روحية ات القصر الجمهوري و و بالطبع لم لستدع  
نر  يتمنا عليهم مسررررررررررررررانرد ر  وإنمرا نليقول لهم  رجرال دي 

ثم  لب المسرررررراندة ات    فاق سررررررتدعا م وناقش معهم اإلن
 ضوء القناعات.

أا الرئيس السررررادات  لب  نلاشررررارة  نا و جدر اإل 
القرردس   نلام  رجررال الرردي  ات مصررررررررررررررر  ررأييررد ءيررار رر  

واإلاتاء بصررررررررررررروابية ما اعل  بعدما كاا ءار و صررررررررررررررف  
 وصرح ووقع.

السررررادات لم لسررررتعد امرض و ت الخطوة  ا الرئيسن •
 -المصرررررررررررررري   فاق اإللجابية الوحيدة ات موضرررررررررررررع اإل
سرتق ط مناحيم بيغ   إاإلسررائيلت نت بعدما ءار نسررائيط و 

ات مصرررررررررر وبعدما كاا  سررررررررر ب لمصرررررررررر ات مقا عة  
ط لم يزر عربية وعزلة خانقة ات حي  أا الرئيس الجمي  

لك ت ي دو أا نسررائيط وت ي دو أن  ميرطر لزيار ها كذ
و لررك ات أي حررال نقطررة    فرراق الزيررارة شررررررررررررررر  لعقررد اإل
ط بمعنا أن  لملك القدرة علا ي  لمصررررررررررلحة الرئيس الجم

 أا لعيد النار نذا  طلب اممر ذلك.

نر  بعردمرا ءار نوءيرادة ات التوضرررررررررررررريئ لمك  القول  
الرئيس السرررادات القدس بات م  الصرررعب علي  العودة 

ن  سررررررررار حتا  إط ذلك اأج  ع  الخطوة التت بدأ ا وم  
النهالة ات موضروع الصرلئ مع نسررائيط علا رغم الجو 

العاصررررررف الذي أحدثت  خطو   و سرررررر  ت ات اليرررررررر 
الرئيس بعد الفادح لمصررررررررر وللمصررررررررريي  ثم لاررررررررخأل 

ط الرئيس الجمي   نلابالنسرررررررررررربة   ذلك. ات حي  أا اممر
مختلف حيث نن  لم يزر نسرررائيط وت ي دو أن  ميررطر  

 رذا حقق لر  مرونرة ات التحرك عربيرات ودوليرات لزيرار هرا و 
 ومحليات.

ا ورقة أعت ر ن م  الواضرررررررررررئ أا الرئيس السرررررررررررادات  •
الصررررلئ مع نسرررررائيط  ت التت  حط المارررراكط المتوارثة 

عت ر أا ن والمتراكمة ات مصرررر. كذلك أا الواضرررئ أن  
نتصررررررررررررررار الرذي حققر  الجيش المصررررررررررررررري ات حرب  اإل

الخطوة التت  مخرا ر لقير  و الرصرررررررررررررريرد الرذي  1973
دام عليها ثم   ي  ات ما بعد أا ورقة الصررررررلئ ققرر اإل

مع نسررررررررائيط لم  حط شررررررري ات م  الماررررررراكط أو بامحرى  
 ناك ماررررراكط  يررررراءل نسررررر يات حجم حد ها وات الوقت 

ايرررررررالت ع  أا  نفسررررررر   نالك ماررررررراكط جديدة نارررررررأتل
سررتمر كرصرريد  ننتصررار الذي حقق  الجيش المصررري اإل

لسرررتطيع أا لقت الرئيس السرررادات  للجيش و  ي  أن  ت
 مخا ر خطوة الصلئ مع نسرائيط.

ط ارإا الورقرة الرئيس أمي  الجمير   نلاأمرا برالنسرررررررررررررربرة  •
التت   ردو رابحرة بي  يردلر  و و لجرد نفسرررررررررررررر  ات أجواء 

مع نسررائيط والذي وضرع أسرسر  وءير الخارجية   فاق اإل
 ت ورقررررة نخراج ل نرررراا م  أجواء الحرب  لامميركيررررة

ووضرررررررع الل نانيي  ات أجواء م  الطمأنينة واتسرررررررتقرار 
لأ ت ذلك علا حسراب الم دأ أو علا حسراب   شرر  أت  

ط الحررد امدنا و ررذم الورقررة التت ات يررد الرئيس الجميرر  
العسررررررركري علا نسررررررررائيط  نتصرررررررار  ت بأ مية ورقة اإل

 التت كانت ات يد الرئيس السادات.
عتبار أا نذا كاا الرئيس السرادات قد أخذ ات اإلان   •

 د خررراذ موقف منهرررا نذا  و عقررر نات حرررال  -مصررررررررررررررر 
سررتغناء ع  العرب اإا صررلحات مع نسرررائيط  سررتطيع اإل

ط علا عكس ذلررررررك يرى كمررررررا  وحت  الرئيس الجميرررررر  
 حركا   وامقوال المنسررررروبة نلي  أن  ت قدرة لل ناا علا 

ا مصررررررررررلحت  ات أا يتخذ  نسررررررررررتغناء ع  العرب بط اإل
الخطوة التت  كوا موضررع الق ول العربت وامايررط نذا 
كانت الخطوة ات موضرررررررررررررع التأييد العربت وليس مجرد  

صررررررر الق ول  ذا مع مالحاة أمر أسرررررراسررررررت و و أا م
عرب. ولو أا  ت امخرى ت  سررتطيع اتسررتغناء ع  ال

 خررذ ات قمررة بغررداد كرراا حرراءمررات أ  م رردأ المقررا عررة الررذي 
 خرذت لكراا نوجرى التنفيرذ بردقرة لقرارات المقرا عرة التت 

أا  كمالوضررررررررررررررع علا غير مرا انتها نلير  ولكراا   ي  
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سرررررررررررتطاعة مصرررررررررررر نا ات أعتقاد الرئيس السرررررررررررادات بن 
يس ات محل  علا اإل الق.  اتسررررررررررررتغناء ع  العرب ل

اررررإا أكثريررررة الرررردول العربيررررة قررررا عررررت ناررررام   روللتررررذكي
الرئيس السررررررررررررررادات نت أا أقلية نفذت قرارات المقا عة  

قتصررررررررادلة. وليس  نالك دولة عربية  صرررررررررات  جام  اإل
المصريي  بما م  شأن  أا لير بمصالحهم علمات بأا 

اليرررررغا علا ناام الرئيس   نلااليررررررر كاا سررررريؤدي 
ا  نررالرك بعض الردول ومنهررا العراق ندات. برط السرررررررررررررررا

سررررررررررررررتق رررط بعرررد قرارات المقرررا عرررة المزيرررد م  ننفسرررررررررررررررر  
المصررررررريي  بينما الذي  كانوا ات امصررررررط داخط العراق 
لم لارعروا بأا شري ات ما  غير ات حيا هم. وما لقال ع  

 العراق لقال ع  دول أخرى كثيرة.
وعلا الرغم أا اممر مختلف بعض الاررتء بالنسرربة  •

ل نرررراا نتيجررررة أا الل نررررانيي  العرررراملي  ات الرررردول  نلا
العربية ت لارررررررررركلوا ع  ات علا أي دولة نت أا الرئيس 

ط يتهيرررب حرررالرررة الحرررذر التت لمك  أا  نارررررررررررررررررأ الجميررر  
و نعكس علا الل نرانيي  العراملي  ات الردول العربيرة نذا 

إل خرررراذ القرار الررررذي ت لحاا   ضررررررررررررررطر رررر  الاروفن
 موااقة التت ت لاوبها أي  حفظ.بالمساندة العربية وبال

ا الاروف نسرررتكماتت لألسرررطر السرررابقة لمك  القول  ن •
 .  دلت بحيث لم  عد مثط السررررررنوات الخمس الماضررررررية

)قمرة بغرداد   وإذا كراا الردول العربيرة عقردت مؤ مر قمرة
لمواجهرة الخطوة التت أقردم عليهرا الرئيس   (1978 عرام

اممر سرررررريحدث نذا السررررررادات اإن  ت ي دو أا مثط  ذا 
 و ات صرررررررررررردد  التت ط علا الخطوة أقدم الرئيس الجمي  

ا  ذم القمة مرشرررررحة ناإلقدام عليها بط قد لجوء القول  
م  أجرررط حمرررالرررة الخطوة الل نرررانيرررة وليس م   نعقرررادلإ 
ط ط ضرررررررررربها. وذلك علا أسررررررررراس أا الرئيس الجمي  أج  

يتحرك ضررررم  الحد امدنا الذي  ق ط ب  الدول العربية 
 ثناء سوريا والجما يرية اللي ية.ستإب
مع نسرررررررررررررررائيررط كرراا خرراليررات م  ال نود   فرراق لو أا اإل •

  لسررررتاررررير  ت  أالسرررررية لما كاا الرئيس السررررادات حر  
ات شرأن  أحدات ولما كاا حر  علا نحا ت  بما لارب   

حااالت   فاق امسررررررررررررالك الاررررررررررررائكة أو المكهربة ولك  اإل
عرط الرئيس  برالتعهردات وال نود السررررررررررررررريرة اممر الرذي ج

السررررررادات يتفادى مناقاررررررت  حتا مع الذي  لفترض في   
م  مرحلة   فاق أا لسررررررررررتاررررررررررير م ق ط أا ينتقط  ذا اإل

 مرحلة التوقيع. نلاالنوالا 

   فاقط اإن  وضع اإلالرئيس الجمي    نلاأما بالنسبة  
أمرام الردولرة وأمرام القيررادات الروحيررة وم   نررا ارإا كرط 

 . فاق ام راف  عرف ميموا اإل
أمري   امول  و أا  نلا رررذم المقرررارنرررات  م نخلأل 

التارررررررررررررراور خير م  المفراجرأة وأا الحصررررررررررررررول علا موااقرة 
ط يبقا  أ راف ت بررد م  موااقتهررا كمررا اعررط الرئيس الجميرر  

أايط بكثير م  وضع  ذم ام راف أمام اممر الواقع كما 
سررررر ق أا اعط الرئيس السرررررادات. الثانت  و أن  مهما كانت  

حتط اإلسررررررررائيليوا كط شررررررر ر م  ل ناا نا لو الاروف وحت
 آخر نقطة ات البقاع وآخر نقطة ات الاررمالل  نلاووصررلوا  

مع  ن فرراق اررإنرر  كرراا م  المسررررررررررررررتحيررط أا لفكر ل نرراا بعقررد 
بط قد لجوء القول نن  كاا م  المسررررررتبعد أا يتم   نسرررررررائيطل

حتا ولو كررراا  حرررت  هرررديرررد المحتلي   ن فررراق التوقيع علا 
لك  الخطوة التت أقرررررردم عليهررررررا الرئيس اإلسرررررررررررررررائيليي . و 

نسرائيلت جعلت م   -السادات وقيت بعقد صلئ مصري 
 الخطوة الل نانية أمرات ممك  الحدوث.

وت نردري مرا نذا كرانرت حرال ل نراا مع التوقيع سررررررررررررررتكوا 
أايررررررررررط م  حال مصررررررررررر. وحتا اآلا  عانت مصررررررررررر م  
ويالت الصرررررررلئ الذي عقدم الرئيس السرررررررادات مع نسررررررررائيط  
التت ت  ريد سرررررررررالمات وإنما  حقق مطامعها ات وضرررررررررع اليد 

 علا المنطقة.  
والفرق بي  ويالت الصرررررررررررررلئ وويالت الحرب أا ويالت  

أا ويالت الصررررررررررررررلئ  ات حي و رردمر و قتررط  الحرب  رردمت
الحد الذي  صرررررررررربئ في  ويالت   نلا يررررررررررغا علا الوجداا  

 الحرب أمرات م  الممك   حمل .
 1983أيار )مايو(  21 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 سنة  16وقفة سوفياتية... متأخرة 
يومرررات بعرررد آخر  ؤكرررد التطورات برررأنررر  مرررا دام ت مجرررال  

مع   فرراق ط ع   وقيع اإل نررانت أمي  الجميرر  لعودة الرئيس الل
نسرررررررائيط اإن  ت مجال أمام الرئيس السرررررروري حااظ امسررررررد 

  جام الرد علا ذلك بحرب.نلعدم الميت ق دمات ات 
 لك  السؤال  و ضد م   ستكوا الحرب؟

  ط ستكوا ضد قرار الموااقة الل نانت برموءم المتاعبة؟
ق ب  خطوة أكثر أم أنها سررتكوا ضررد نسرررائيط التت   حق

 -يع رقعررة الصررررررررررررررلئ العربت سرررررررررررررر  قرردمررات علا صررررررررررررررعيررد  و 
 اإلسرائيلت؟

 أم أا  ذم الحرب ستكوا ضد ام راف الثالثة معات؟
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بعض   نلانا اإلجابة ع  مثط  ذم التسرررررررررراؤتت  حتاج 
التأمط وقد لكوا م  شرررررررأا المالحاات التت سرررررررنورد ا ات 

 امسطر اآل ية  وضيئ معالم الجواب 
نا امسررررررررررباب الموجبة لكت   دأ سرررررررررروريا الحرب   - أوال  

 حتط لها بعض أراضيها و ت  ضد نسرائيط كثيرة. اإسرائيط
الفلسرطينيي  حقهم   طاءات حالة حرب معها و ت  راض أع

قامة دولتهم و قرير مصررير م و ت  هدد امم  السرروري نات 
 وامم  العربت عمومات.

عتردنرا  إ لحرب و عتردنرا علا نسرررررررررررررررائيرط   ردأ ان لقرد  -ثاانياا  
 علا الطرف العربت يرد علا العدواا.

  اتراضررررررررررررررراتنولك  التطورات الرا نرة  تيئ المجرال أمرام 
كثيرة منها أا نسررررررررائيط ربما ت   دأ الحرب اهط معنا ذلك 
أا سررررررررررررروريا نذا  ت دخلت ات حرب مع نسررررررررررررررائيط. ولك  
السرررؤال ل طرح علا أسررراس أا السررروفيات ت يريدوا لوااقهم 
مع الوتلرات المتحردة أا يهتز وت يريردوا لردور م المسررررررررررررررانرد  

د  للعرب  جرررراو ء نقطررررة العالقررررة المحرررردودة القررررائمررررة علا الحرررر 
 سترا يجية. امقصا م  التكتيك والحد امدنا م  اإل 

أما اآلا وات ضررررروء التطورات التت  ارررررهد ا المنطقة منذ 
أي مدى لمك    نلا اترة اإا السؤال الذي لمك  أا ل طرح  و   

السرررررروفيا ت ات   اإل حاد أا لسرررررراير ناام الرئيس حااظ امسررررررد 
 موضوع الحرب؟ 

يقية أسررررراسررررررية  و ذا السرررررؤال ناشرررررئ ع   واار مقومات حق 
السرررررررررروفيا ت لجد للمرة امولا نفسرررررررررر    اإل حاد خالصررررررررررتها أا  

جان ها كما لم    نلا ميررررطرات لمسرررراندة سرررروريا ومسررررتعدات للوقوف  
عتبارات  ن لقف م  ق ط معها أو مع مصر و و لفعط ذلك لعدة 

اإلسررائيلت سريكوا علا حسراب  وقد  - الل نانت   فاق منها أا اإل 
 خاذ القرارات  ن غا ات لعبة ل فقدم القدرة علا ممارسرررررررررررة اليررررررررررر 

الدولية. ومنها أليرررررات أا ما لحدث ات ل ناا وإسررررررائيط برعالة  
ط حالة ل راعة القيادة السرروفيا ية الجديدةل  الوتلات المتحدة لاررك   

  - الل نرانت   فراق اتراض برأنر  نذا  م اإل نر  م  الجرائز اإل ن حتا 
 اإل حاد   نلا اإلسرررررررررائيلت اإن  سرررررررريعنت  وجي  ضررررررررربة قاسررررررررية 

السرروفيا ت وأا  ذم اليررربة سررتكوا شررب  القاضررية علا نفوذم  
 ات المنطقة العربية. 

جواء قرار الحرب  لعب دورات أساسيات ات مسار أ نا    -  رابعا  
 ررذم الحرب اررإذا كررانررت  نررالررك رابررة جمررا يريررة للحرب اررإا  

 حتا نذا جاءت النتائج سل ية.  النتائج ستكوا نس يات جديدة 
وت ي دو أا الرابة الجما يرية متوارة بالارررررررررركط المطلوب.  

علا الغزو اإلسرررررائيلت لل ناا  ر ولو أا سرررروريا ردت ق ط أشرررره 
وضرررر ب الفلسرررطينيي  والقوى الحليفة لها بحرب ضرررد نسررررائيطل  
لك   رذا الرد أحردث  رأثيرات عميقرات ات نفس كرط موا   عربت.  

اإلسررررررررررررررائيلت بحرب لم   - الل نرانت   فراق ا علا اإل أمرا الرد اآل 
  حدث ق ط أشهر اإن  قد يتس ب ات  ر ح بعض التساؤتت. 

السررررررررررررروفيرا ت اآلا بطريقرة غير  اإل حراد كرذلرك أنر  لو وقف  
اإلسرائيلت    - الل نانت   فاق مألواة مع سوريا نذا  ت واجهت اإل 

ذا  نتَّ ن  بحرب اإا ذلك قد يتسررررر ب ات  رح  سررررراؤتت أليررررراتل 
الحد الذي لسررررررراعد سررررررروريا علا    نلا كانت الوقفة السررررررروفيا ية 

 نلحاق  زيمة بإسرائيط. 
وات  ذا الصررررررررررررردد لمك  القول نا قوة نسررررررررررررررائيط  ت ات  

سررررررررررتعمال صررررررررررواريخها  ن  فوقها الجوي. وإذا أمك  السرررررررررروفيات 
سرررررررررررررورية بطريقة    - المتطورة والمنصررررررررررررروبة ات منا ق ل نانية 

ذلررك كفيرررط  ا سررررررررررررررائيلت اررإ   حرردث خلالت ات التفوق الجوي اإل 
بإلحاق ضررررررررر اادح بإسررررررررائيط. و ذا اليررررررررر م  شرررررررأن  أا  

اتراض أنرررر  مررررا دام اممر  لحقق الغرض. بررررط قررررد لجوء اإل 
سررررريقتصرررررر عند  ذا الحد اإا الوتلات المتحدة نفسرررررها ربما ت  
 عترض علا أسررراس أا أي ضررررر يلحق بإسررررائيط م  شرررأن  

 مميركت. أا لغري سوريا علا  ق ُّط صيغة الحط ا 
أي مدى ي دو م  السرررهط   نلا  وات  ذم الحال ثمة سرررؤال  

علا الوتلررات المتحرردة أا  وظف لحسررررررررررررررراب الحررط امميركت  
ننجاءات حققت   سررروريا بمسررراندة غير مألواة م  جانب السررروفيات  

 م  دوا أا  كوا للسوفيات حصتهم؟ 
ويبقا أننرررا نكترررب  رررذم الكلمرررات بينمرررا   ول الحرب   قرع  

منر  اممر كرذلرك اقرد  حردث  و  سررررررررررررركرت أحيرانرات أخرىل أحيرانرات و  
مفاجآت م  بينها أا صرررررفقة ات السرررررر سرررررتجعط  ذم الط ول 
 سررررركت ومنها أا نسررررررائيط قد   دأ الحرب بيرررررربة ات شرررررمال  

 ل ناا بدل أا  يرب ات البقاع. 
نذا حردثرت  و كرارات نا النقطرة امكثر أ ميرة ات اممر  ت  

الرئيس حااظ امسررررررررد  أي مدى سرررررررريسرررررررراير ناام   إلا الحرب ا 
 السوفيات؟ 

علا ما ي دو    - ا السوفيات قرروا  أ نقول ذلك علا أساس 
الوقوف ببعض ثقلهم إلجهراض المحراولرة امميركيرة شررررررررررررربر    - 

المق ولرة عربيرات لتحقيق حرالرة شررررررررررررربر  سرررررررررررررالم ات المنطقرة و م  
ع المحاولة موضررررررررع التنفيذ   لخططوا إلجهاضررررررررها ما وضرررررررر 

 سيكوا علا حسابهم. 
هم يتخذوا  ذا الموقف المسررراند بقوة  ان فيات وماررركلة السرررو 

  - لدولة عربية متأخري  سررت عارررة سررنة الو وقفوا  ذم الوقفة 
لكاا  غيَّر التاريخ وربما  غيَّرت أليرات   1967عام    - المفتر ضة 
 جغراايتها. 

 1983أيار )مايو(  21 -مجلة "التضامن". لندن 
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 التوقيع... والوقيعة 
ط ذلرررك العرب علا ل نررراا و   الراض م  أجررر   عترررادن 

سرررررررررررررتغربوا  ذا التحول الذي حدث ل  حي  أصررررررررررررربئ ناإنهم 
 الو   ير يت اممر الواقع.

ط الجزائر ضرررررررد  العرب علا ل ناا يتاا ر م  أج   دعتان 
حد أا صرررورة ارنسرررا با ت    نلاارنسرررا ويسرررتمر ات التاا ر 
 با تة ات وجداا كط عربت.

ضررررد   ط مصررررريتاا ر م  أج   عتاد العرب علا ل نااإ و 
حد أا   نلابريطانيا وارنسرررا وإسررررائيط ويسرررتمر ات التاا ر 

التاا ر سررا م ات صررمود مصررر وراع الروح المعنوية عند  
 المصريي .

عترراد العرب علا ل نرراا يتاررا ر ضرررررررررررررررد حلف بغررداد  إ و 
عتادوا علي  يتاا ر ضررررررد حاتت إ ويسررررررا م ات نسررررررقا  . و 

حد أا التاا ر جعط   نلا القمع السررررررررررررائدة ات العالم الثالث
رد الفعط الذي لصرردر   نلاأنامة كثيرة  تنب  بعض الاررتء 

 م  ل ناا.
عتاد العرب علا ل ناا لسررررررررررتق ط الاالم العربت عندما  إ و 

عتررادوا إ مطرراردات. و   رردور عليرر  املررام ويصرررررررررررررربئ مالومررات أو
و علا المالوم العربت ويسررررتيرررريف  وينجدم  نأليررررات علي  لح

ل الحال ويصرربئ  ذا المالوم ات الوضررع الذي أا  ت د    نلا
 بلدم. نلامكاا آخر أو العودة  نلانتقال ت لجيز ل  اإل

عتاد العرب علا ل ناا أا لكوا أرضررررررررات يتصررررررررارعوا  إ و 
سرررررتمتعوا بمنات الحريات السرررررائد اوظفوم لمصرررررلحة إاوقهال و 

 ائرة بي  بعيهم.حاتت الصراع الد
عتاد العرب علا ل ناا يتاا ر حزنات علا ءعيم عربت  إ و 

 ستنكارات لمقتط شخصية سياسية معارضة.ن أو
عتاد الفلسرررررررررررطينيوا علا ل ناا لحتيرررررررررررنهم كارررررررررررعب  إ و 

نطالق والعمط. بط قد لجوء  ويسرررررررررررررهط لهم أمر التحرك واإل
ا الفلسرررررررررطينيي  أجروا ات خمس عاررررررررررة سرررررررررنة م  نالقول  

الوجود الفعررال ات ل نرراا  جرراربهم علا ممررارسرررررررررررررررة مهمررات 
ن  نذا كتب لهذم الدولة أا  قوم ات شررررركط أو نالدولة بحيث 

آخر اإا الكوادر الفلسرررررررررطينية وم  خالل الممارسرررررررررة علا 
ذلرك خالل الوجود الفلسررررررررررررررطينت ات ل نراا جرا زة لكت  ردير  

 الدولة.
وعارررري  سرررنة لم لقصرررر ل ناا ات حق أحد وات خمس 

م  العرب ت الررذي  ات السررررررررررررررلطررة وت الررذي  لجترراءوا ات 
بالد م ظرواررررات معقرررردة أو بررررالغررررة التعقيررررد. اررررالررررذي   م ات 

ك مالسرررررررلطة مدينوا لل ناا ق ط أا يتسرررررررلموا  ومدينوا ل   الح 
ك معندما  سرررررررررررلموا  سرررررررررررتمروا مديني  ل  بعد أا حكموا إو  الح 

ا إ ا ات بالد م ظرواررات معقرردة مرردينوا لرر  و والررذي  لجترراءو 
  فاو ت نسبة الدي .

وات خمس وعاررررررررررررررري  سررررررررررررررنررررة عرررراش ل نرررراا بماهر  
أنرر  ات الوقررت نفسررررررررررررررر  كرراا دولررة  ال ورجواءي أو الثري نت  

 مواجهة.
حتجاج ضررد ارنسررا ومع الجزائر بالتاا ر السررياسررت واإل

 .كاا دولة مواجهة
يا وإسررائيط حتجاج ضرد بريطانوبالتاا ر السرياسرت واإل 

كاا   1956وارنسرررررررررا ومع مصرررررررررر ألام العدواا الثالثت عام 
 دولة مواجهة.

حتجرراء الحريررات ات إوبرصرررررررررررررررد حرراتت القمع والالم و 
بعض دول العررالم الثررالررث كرراا دولررة مواجهررة. وبررالتاررا ر 

والكتابة علا الجدراا وات الصررحف  سررتنكارواإلضررراب واإل
 م  أجط نصرة بعض القيالا العربية كاا دولة مواجهة.

حتيررررررررررررراا الفلسرررررررررررررطينيي  كارررررررررررررعب وليس كالج ي   إوب
ومارررررراركتهم الحزا علا كط شررررررهيد لسررررررقا منهم كاا دولة 

 مواجهة.
بط قد لجوء القول نن  ات خمس وعاررررررررري  سررررررررنة دولة 

ل و قيم مثط الصررررمود والتصرررردي ق ط أا  تنادى بعض الدو 
و و باررررررررررررررعبر  وبرالعفويرة الو نيرة الكثيرة النقراء   رذا المحور

مارس  ذا الدور وحقق علا حسررررررررررراب أمن  الارررررررررررخصرررررررررررت 
ننجاءات كثيرة لآلخري  سررررررررررررواء للقيادات العربية التت  حكم  

ك مبارررررررركط  قليدي أو لتلك التت كانت ات  ثم دارت دورة    الح 
قيدل أو لتلك الزم  عليها وأصررربحت  عيش ظرواات بالغة التع

التت كرررانرررت  مرررارس دور المعرررارضرررررررررررررررررة ثم   ررردل الموقف 
ك ملمصلحتها وبا ت ات   .الح 

صرررررحيئ   وات اإل ار نفسررررر  لمك   رح السرررررؤال اآل ت 
أا حال الثورة الفلسرررررطينية اآلا غير جيدة نسررررر يات. لك   ط 
خطر ات البال أا نتصررررررور كيف سررررررتكوا حالها بعد الذي 

ا ل نررراا لم لفتئ ذراعيررر   لو أ 1970جرى ات امردا عرررام 
ويسرررررتق ط الفلسرررررطينيي  قياديي  ومقا لي ل ويقول لهم بالنوالا 

 . ذا ل ناا بة م  دوا أا  ر سررم الكلمات علا الاررفام الطي   
حاولوا أا  عوضرررروا م  خالل  واجدكم في  ما خسررررر موم أو 

 ما لم يتم  حقيق ؟
م  المؤكد أا حال الثورة الفلسرررررررررررررطينية كانت سرررررررررررررت دو  

أكثر ممررا  ت عليرر  اآلا علا رغم كررط الررذي حرردث  بررا تررة
سرررررررتقبال الثورة الفلسرررررررطينية م  جانب  نلها ات ل ناال ولك   

نعاش لهذم الثورة. وات خمس  نكاا بمثابة   1970ل ناا عام  
سرررررررررنوات م  التواجد ات ل ناا أمك  الثورة الفلسرررررررررطينية أا 

لوف م  أبنراء أ ردرب عارررررررررررررررات المقرا لي  و راع معنويرات 
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الفلسرررطينت و  نت كوادر سرررياسرررية جيدة و نارررا ات الارررعب 
 نتصارات الدي لوماسية المتالحقة.العالم و حقق اإل

ض بررأا القيررادة الفلسررررررررررررررطينيررة  ااتر وليس م  الجررائز اإل
ذلك أا  ذم   كانت  رى أا وضرررررررررررررعها ات ل ناا مسرررررررررررررتمرل

القيادة واقعية ومرنة  عرف   يعة الحسرررراسرررريات التت لمك  
 أا  ناأ عند الناس.

دور دولة  د مارس ل ناا ات خمس وعاررررررررررررري  سررررررررررررنةلق
المواجهة. وعندما وجهت نسررائيط نلي  اليرربة التت وجهتها  

ذلرك  و أا ل نراا دولرة مواجهرة وليس  نلاارإنمرا كراا الردااع  
 اقا ما الفلسطينيي   كاثروا وناطوا علا أرض .

ووجهرت نسرررررررررررررررائيرط أليرررررررررررررررات اليررررررررررررررربرة نلير  ليس ما 
ض منا ق الحدود وأ لقوا بعض  الفلسطينيي  ناطوا ات بع

القرذائف علا المسررررررررررررررتعمرات المقرامرة ات الجليرط وإنمرا منر  
 لمارس ق ط غيرم بسنوات دور الصمود والتصدي.

ا نوبرالمقررارنرة التت  عتمررد علا التبسرررررررررررررريا لمك  القول 
نتصررار أو الهزيمة المواجهة بالمفهوم الكالسرريكت  نتهت باإل

مرارسرررررررررررررر  ل نراا  ول  ات حي  أا المواجهرة برالمفهوم الرذي
خمس وعارررررري  سرررررنة كانت المواجهة التت ت  نتهت لمجرد 

بدليط أا  ذم   نتصررررررررررررررارات علا دولة عربيةلنأا لحقق العدو  
نتكاسررررررررررة  نالمواجهة كانت  زداد رسرررررررررروخات بعد كط  زيمة أو  

 عربية.
دور المواجهة ودور الصررمود والتصرردي  نلاضررااة وباإل

رائيط علا ل ناا  نالك دوااع عدواا نس  اللذي  لاكالا أبرء
 مع نسررررررررررررائيط بل ناا. وق ط أكثر م  سرررررررررررتي  سرررررررررررنة كاا 
وايزماا ليررررررغا علا بريطانيا ات سرررررر يط أا  سررررررهط لدولة 

علا  سررررررتيالءأمر اإل  -نسرررررررائيط علا أسرررررراس أنها سررررررتقوم 
جنوب ل نراا. كرذلرك  نرالرك السرررررررررررررر رب الرذي ت برد أا لرأخرذم  

عتبرررررار و و أا ل نررررراا كررررراا بعض الحكرررررام العرب ات اإل
سرررررررفنجة التت  متأل حاتت المعارضرررررررة التت  نارررررررأ ات اإل

الرردول العربيررة. وعلا رغم أا بعض المعررارضرررررررررررررري  العرب 
أا وجود م    كانوا يناررطوا ات ل ناا بارركط تات للنار نت  

 ول ك الحكام.يط ماكاا ات أي حال أات ل ناا 
عتاد العرب ن  لك  ت وبكثير م  اإللجاء الصرررررورة التت 

أا يرو ا ات ل ناا و   صرغير ينيرئ بالو نية وبالعروبة 
 وبالوعت وباإللماا العميق بالدلمقرا ية.

ارإنر  عنردمرا  تخرذ الردولرة ات ل نراا قرارات بعقرد   لوم   نرا
سرررررتهجاا كط ن  موضرررررعمع نسررررررائيط اإا  ذا لصررررربئ  ن فاق 

عربتل ذلك أن  ليس م  المعقول أا لصبئ الو   الرااض 
قابالت بهذم السررررررررررررررعةل وأا لصررررررررررررربئ الو   الذي أجزل ات 
عطاء القيررية الفلسررطينية مسررتعدات لوضررع اليد ات يد الذي  

اغتصررررر وا السرررررطي  ويرايررررروا التجاوب مع الحلول الدولية 
ولت  و قرير  التت  عطت الاررعب الفلسررطينت حق  ات نقامة د

 مصيرم.
جاء    فاق ولك  ثمة حقيقة أسرررررررراسررررررررية و ت أا  وقيع اإل

ع نفسررررررررررررررت قرا رل وجراء ات وقرت بردت جميع   نتيجرة وضرررررررررررررر 
سرررررررررررتمرار  ن ال دائط أمام صرررررررررررانعت القرار ات ل ناا سررررررررررري ة 

. عدم تءالقتال والقصررررررف سرررررر  نلاالعودة   ء.حتالل سررررررتاإل
ع كط اموراق ات يد الوتلتءالتفا م مع سرروريا سرر  ات . وضرر 

 .ءالمتحدة بينما حركة اليسار الل نانية ناطة جدات ست
ختار صانعو القرار الل نانت الحط امقط ضررات مع أن  إو 

الحط المحا  بمخا ر الوقيعة. وقيعة بي  الل نانيي  أنفسهم  
وبعض الررردول العربيرررة. ووقيعرررة بي  ماررررررررررررررررراعر العرررا فرررة 

 والوجداا الو نت وضرورات اممر الواقع.
ن  بدتت م  ممارسررررررررة اليررررررررغو  علا ل ناا  ومع ذلك اإ

 هررامرر  قررد لكوا م  امجرردى  رك الل نررانيي  لكتاررررررررررررررفوا إو 
 الحقيقة بأنفسهم.

كتاررررررررررف المصررررررررررريوا أا السررررررررررالم علا نألم لحدث أا  
 الطريقة اإلسرائيلية مجرد سراب؟

نا الل نانيي  لاررررررررررعروا أنهم داعوا حصررررررررررتهم وحصررررررررررة  
ومثط  يلت(اإلسرررررررائ -غير م ات ضررررررريبة )الصررررررراع العربت 

 ذا الارعور ناشرئ ع  أجواء الحرب. و و شرعور لم يزرع   
الحاكم ات نفوس الاررررررررررررعب كما اعط الرئيس )الراحط( أنور 

 جام الصرررلئ مع نالسرررادات الذي عبأ الارررعب المصرررري ات 
نسرررائيط وضررد العرب وإنما ناشررئ ع  أ وال عاشررو ا  وال 

 سبع سنوات.
 وا يرح وا  و م لفااعة ما عاشررروم ات سرررنوات الحرب با

درجة أنهم سرمعوا الكلمة ت لسرألوا ما  و  نلا ن فاق بكلمة 
أوتت ثم يناروا    فراق   وإنمرا يرح وا براإلومع م    فراق  رذا اإل

بعد ذلك ات ميرررررررررررررمون . كذلك اإنهم وبسررررررررررررر ب اااعة ما 
عاشرررررروم ات سررررررنوات الحرب با وا لحسرررررردوا أي أ راف ات 

علا   فاق اإل حتا نذا كاا  ذا العالم  توصرررط ات ما بينهال
 مسائط  جارية.

ا امكثرية  ناتراض  ذا اإل نلاسررررتنادات نوقد لجوء القول  
ق ط أا  طلع علا ميررررررررمون  و ت   فاق  نانية رح ت باإللال

حي  حدوث الصررررررررررررررحوة التت حدثت    نلاسررررررررررررررتتمسررررررررررررررك ب  
أن  م  الصررررررعب علا   عتبارمع امخذ ات اإل للمصررررررريي ل

الل نررانت مررا اعلترر  الطررائرات والمرردااع اإلسرررررررررررررررائيليررة برر  ألررام 
المااعر الناش ة ع    إلا ذم الحقيقة و   نلاستنادات إالغزو. و 

أا نسررررررائيط  غتصرررررب السرررررطي  و راض أا  كوا للارررررعب 
الذي   فاق اإا اإل الفلسرطينت دولت  وحق  ات  قرير مصريرمل
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ارررة بي  الل نانت وبي  عقل  ع  ل ناا سررريكوا موضرررع مناقوق  
وسرررررريت ي     .ووجدان  لمجرد أا لسررررررود الموقف بعض الهدوء

ختيار سرررريسررررتمر  ضررررطرار وليس باإلالذي  م باإل  فاق أا اإل
سررررررررررررررتمرار يبقت علا العالقرات ضررررررررررررررطرار ومثرط  رذا اإلبراإل

 نفجار ات أي لحاة.مرشحة لإ 
 ويبقا أمراا 

و و لعيش أقسا حالة   فاق  و أا ل ناا وقع اإل  لامول
حتالل أا لمك  أا  عيارررررها دولة م  جهة ووسرررررا وضرررررع ن

ايررررالت ع  أجواء الترغيب امميركية   عربت غير متماسرررركل
التت وعدت كما سرررررر ق أا وعدت م  ق ط مصررررررر م  دوا 

أن  علا رغم ذلك اإا المفاوض الل نانت   أا  فت بالوعد نت  
لحاة نقرار سرررررررتمر حتا اللحاة امخيرة أو بامحرى حتا ن

ختصرررررررررررررررار رقعرة التنراءتت وقرد حرالفر   نم ردأ التوقيع لحراول 
برررالترررأنت    فررراق الحظ ويمك   لمس ذلرررك نذا  مرررت قراءة اإل

 المطلوب.
بينمرا ثلرث ل نراا ات امسررررررررررررررر  ات فراقلكرذلرك أا  وقيع 
 م م  دوا  خراا ات الهم اإلسرررررائيلتلاإلسرررررائيلت وثلثام اآل

ا الميزاا لميط بنسررررررررربة  نط ب أا لكوا ميزاا القوى متعادتتل
اهت  حتط بينما    سرعة و سرعي  ات الم ة لمصرلحة نسررائيطل

ليس ات ل نراا جيش. و ت قرادرة علا البقراء بينمرا الل نرانت  
 يتذكر كط ثانية الجحيم اإلسرائيلت ألام الغزو.

كررراا م  الط يعت  وقع المزيرررد   فررراق وم  دوا  رررذا اإل
رقعة امسررر والمزيد م  الهمل وقد  قرر نسرررائيط    سرراعنم  

مر الذي لعنت أا  صرربئ حال الاررروع ب ناء مسررتو نات ام
 الجنوب مثط حال اليفة الغربية.

اهو أا الخوف م  المجهول كررراا  لالثرررانت أمرررا اممر
وسرررررررريسررررررررتمر قائمات   فاق قائمات ات ل ناا ق ط التوقيع علا اإل

ذلك أا التوقيع  وة العابرة.بعد التوقيع علا رغم حالة الصح
 جررام الوقيعررة أكثر منرر   ني رردو ات بعض جوانبرر  خطوة ات 

  جام السالم.نخطوة ات 
نهرا الوقيعرة بي  الل نرانيي  وبي  ل نراا وسرررررررررررررروريرا  نو كرارات 

 وبي  الل نانت ووجدان .
 1983أيار )مايو(  28 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 ميتران... واألماني العربية
ك مسررررلم الرئيس ارنسرررروا ميتراا   ا لكوا أم بللح و و  الح 

 العربت.اب السالم ات العالم عرَّ 
ا حيررراا كررراا ي ررردي بعض اليرررررررررررررريق مبعض ام وات

من    خطفا لأالرومانت نيكوتي  اررررررررراوشررررررررريسررررررررركو لحاول  
كثر أأن  مؤ ط  يرى ن  ات الوقت نفسررررررررررررر  كاا أ ال ريقل ات  

 الدور.م  غيرم لكت يلعب  ذا 
ام  جرغم محاوتت كثيرة قام بها  اررررررراوشررررررريسررررررركو    وعلا

ب ب   ر مرحَّ يا الرجط غأت  ناب السررررررررالم ممارسررررررررة دور عرَّ 
لكت لقوم بررررالرررردور  والرررردوليررررة م  بعض ات راف العربيررررة 

 لي . نالماار 
وكاا عدم الترحيب بالرئيس الرومانت لمصرررررررررلحة  أا ل  

 جديدة.ت نمكاناول  تواار للثانت امن  حيث لخفق أذلك 
ك م نلانجئ ميتراا ات الوصرررررررررررررول  وبعدما  و سرررررررررررررلَّم    الح 

ا لكوا أو و  ب رئاسرة الجمهورية بدأ لحاول  نفيذ ما لحلم 
سرررررراع  ن ااب السرررررالم ات العالم العربت والذي سررررراعدم علعر  

ا أموضرررررررررررررروع التنفيررذ  و  أحالمرر ا ليررررررررررررررع أالخطا ات 
يركيرة شررررررررررررررهردت الكثير م  التو ر امم -العالقرات العربيرة 

  ةوروبيررر ا مواقف بعض الررردول اما فررراقرررات دلفيرررد و ننتيجرررة 
  .مت باتء م  المراوغة  جام القيية العربيةن س

  ب  ررار كررانررت ءيررارة الملررك )الراحررط( خررالررد وات  ررذا اإل
فرسرررررت.  القتصرررررادي  ارنسرررررا ودعم الوضرررررع اإل إلاع د العزيز 

نررائررب رئيس   هررا ررذم الزيررارة وءيررارة تحقررة قررام ب بعقرراأ وات 
احالم الرئيس  بررردأت  لوءراء العراق السرررررررررررررريرررد  رررارق عزيز

ا أا علي   أالواقع. ووجد م  ميتراا  قترب بعض الاررررررررتء 
حلها   نلادول المغرب اسررررارع   نلانسرررربة  -شرررركاتت نلحط 

ا أا علير  أ صرررررررررررررراتت. كرذلرك وجرد واإل المتبرادلرةبرالزيرارات 
المملكة العربية السررررررررررعودلة ودول الخليج  اررررررررررأا معاللعزء 

  صاتت وبالزيارات . عزء ا باإلا
سرررائيط  بإشرركال المتصررط بعالقت  وات وسررا ذلك حط اإل

بارررررررررتء م   ال دالة سرررررررررتق لت اتناسررررررررررائيط   نلااقام بزيارة 
م   سرررررررتهجاا م  جانب العرب ثم خفف  و شرررررررخصررررررريات اإل
 .ة كثيرة راف عربيأ صاتت مع ستهجاا بالزيارات واإلاإل

عرَّاب  دور  سررت...ط الدور السررياوكط ذلك كاا م  أج   
  .السالم ات العالم العربت

سررعت ات  لاثف راا لكتشررهر بدأ الرئيس ميأومنذ بيررعة 
ا لحقق الحلم الذي يراودم منذ أا كاا مجرد ءعيم  أسررررررر يط 

للمعارضرررررة. وجند لهذا الغرض المسرررررتاررررراري  الذي   حركوا  
ط رصررررررررررررررد الخطوات التت  حقق  جر  أم   اإل جرا راتات كرط 

الورق سررريناريو   اشرررتراكت. ورسرررم  ؤتء علالزعيم اإل  موح
ت  حقيق الطموح الحلم اك م  شرررررأا  نفيذم المسرررررا مة   حرُّ 

عامهرا. وكلهرا متت لم لكاررررررررررررررف النقراب ع  وكرانرت محراو 
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يريررردم الرئيس   الرررذيمحررراوتت  صررررررررررررررررب ات بحر الطموح 
   .ميتراا

ا لحقق الرابة  أوالذي لسرررررررراعد الرئيس الفرنسررررررررت علا 
ا أالعربا  و    اب السررررررررررررالم ات العالما يلعب دورم عرَّ أات 

مق ول م   ن   و شرخصريات ا راف و ارنسرا مق ولة م  كط ام
 حاد السوفيا ت.  عتراض علي  م  جانب اإلن سرائيط وان  ت  ن
نهررا  رى فيرر  النموذج الجيررد للزعيم  إمررا الوتلررات المتحرردة ارر أ

بعض   خالل  ا  ذيب م أالسررررياسررررت اتوروبت الذي لمك  
الثلوج بي      لك الثلوج السررررررررياسررررررررية المتراكمةل خصرررررررروصررررررررات 

 .الوتلات المتحدة وبعض الدول العربية
 لامات ألام القليلة الماضررررية عاشررررت ارنسررررا ميتراا وات ام

لمراق ي  اا بعض أحرد  نلاصررررررررررررررعبرة م  القالقرط الرداخليرة 
سرقا  حاولة إلمضرطرابات الطالب نعتبار ن  نلابدوا ميالي  

سررررررررررررقا  الجنرال دلغول. ن ريقة عملية  االرئيس ميتراا عل
 ا صراتت وءيارات علنلك  ات الوقت نفسر  شرهدت ارنسرا 

اا دور ميتراا   نلاضاات بعض التأكيد أسياست الصعيد ال
 آخر.بعد  كعراب للسالم ات العالم العربت يت لور يومات 

لتقا وءير خرارجيرة الوتلرات المتحردة جورج  نافت براريس 
ذا كرانرت  إشررررررررررررررولتز مع وءير خرارجيرة العراق  رارق عزيز. و 

 رذا اللقراء ل   اهر ات القريرب   هراسررررررررررررررفر عنأالنترائج التت 
ا مجرد حردوث اللقراء  و ات حرد ذا ر  محراولرة نت  أالعراجرط 

ميركيررررة  ذابررررة الجليررررد المتراكم ات العالقررررات اممتقرررردمررررة إل
 .العراقية

لتقا وءير الدااع السررعودي اتمير سررلطاا نوات باريس 
لتقا بعرررد ذلرررك بوءير  نب  ع رررد العزيز برررالرئيس ميتراا ثم 

ا بتصررررريحات  سررررلطامير دلا امأميركت. وعندما الدااع ام
ا السرعودلة  ارجع  موح الرئيس  أ   أكد   اللقائي  حول  ذي  

 .للسالم ات العالم العربت ابات ا لكوا عرَّ أميتراا ات 
ولك   ررط  ررذا كررط شررررررررررررررتء ؟ ي رردو اا  نررالررك خطوات 

رابة الرئيس   نلاضرااات نخرى عط الطريقل وكلها  اركط أ  
ارنسرررررررررررررروا ميتراا ات اا لحقق الحلم الررذي يراودم منررذ ءم  

  اب السررررررالم ات العالم العربت مسررررررتندات ا لكوا عر  أبعيد ات 
حترام الجميع وانهرا برا رت  نا بالدم موضررررررررررررررع أ نلاات ذلرك 
 احتيرررراجررررات الكثيري  علإا  ل ت متطلبررررات و أ اقررررادرة عل
 العسكري والتقنت.    الصعيدي  
ئيس ميتراا يتفهم اتمرررررانت العربيرررررة وات دام الر  ومرررررا

ا العرب إمقردمتهرا الحرط العرادل للقيرررررررررررررريرة الفلسررررررررررررررطينيرة ار 
 سيحققوا ل  حلم  الك ير. 

ا اا كط ات راف  تصرف مع  بما م  شأن   وحتا اآل
 ا لحقق للرئيس ميتراا  موح .  أ

 امخيرة...ولك  م  المهم أت ينحاء ات اللحاة 
 1983أيار )مايو(  28 -مجلة "التضامن". لندن 

     

  تساع ظاهرة مصالحة إسرائيلإ
 تحت المظلة األميركية 

ضرررررررررررررطرارات مع نسررررررررررررررائيط  نالذي عقدم ل ناا   فاق أكد اإل
ت المتحرررردة م  جهررررة و زايررررد و ررررأة  نتيجررررة  رغيررررب الوتلررررا

اإلسرررررررائيلت م  جهة أخرىل ايررررررالت ع   اررررررابك   حتاللاإل
الوضررررررررررررررع العربت و عقيررردات العالقرررات العربيرررة... أمرات ات 
منتها ام مية و و أا مقررات مؤ مرات القمة ات معامها  

لتزام بهرررررذم أا المارررررررررررررركلرررررة  ت ات التنفيرررررذ واإل جيررررردة نت  
 المقررات.

ا المقررات صررررردرت  نوءيادة ات التوضررررريئ لمك  القول  
ات  1964ولا عررام رات القمررة برردءات م  القمررة ام  مؤ م ع 

  ررردو   1982نتهررراء برررالقمرررة امخيرة ات اررراس عرررام إالقرررا رة و 
لتزام أو بامحرى  نمقررات ات منتها ام مية لو كاا  نالك  

نلزام بررالتقيررد ايهررا. لك  الررذي لحرردث  و أا  ررذم المقررات 
 صرررررررررررررررردر ثم ت  لتزم بهررا بعض ام راف نتيجررة خالاررات  

 اجأة ات ما بينها. حدث 
لتزام نوم  المؤكررد أنرر  لو حرردث علا سرررررررررررررر يررط المثررال 

بمرا  1965برالميثراق الرذي أقر ر  قمرة الردار ال ييررررررررررررررراء عرام 
خذت     نلخأل الحمالت اإلعالمية و و أبرء المقررات التت  

ل الحمالت. لك  الرذي ات  لرك القمرة لمرا كراا  نرالرك لتبراد  
ة التت عقرردت حردث  و أا الحمالت  زايردت بعررد  لررك القمرر 

 خرراذ المقررات التت  وقف الحمالت نوات مقرردمررة أ رردااهررا 
شرررررررررتدت و أ ها ات السرررررررررنوات القليلة التت ناإلعالمية التت 

 القمة. ننعقادسبقت 
تزام نلحدث علا سررررررر يط المثال  كذلك م  المؤكد أن  لو

والقررائمررة  1969 خررذ هررا قمررة الخر وم عررام نبررالمقررات التت 
عتراف بها  للصرلئ مع نسررائيط وت لإ )ت  علا ثالثة تءات

لمرا كرانرت  نرالك  وت إلقرامرة العالقرات الردي لومراسرررررررررررررريرة معهرا(
نمكرررانيرررة لكت لفكر أي  رف عربت ات نمكرررانيرررة الخروج 

 علا  ذم الالءات ونقيها كما حدث مع مصر بعد ذلك.
لتزام نوم  المؤكررد أنرر  لو حرردث علا سرررررررررررررر يررط المثررال 

نوام ر  /غداد ) اري  الثانتبالمقررات التت ا خذت ات قمة ب
اإلسرررررررائيلت لما كاا  -لمواجهة الصررررررلئ المصررررررري  (1978
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 اإلسرائيلت أا يتم بسهولة. -الل نانت   فاق اإل
 نلتزام وم  المؤكررد أنرر  لو حرردث علا سرررررررررررررر يررط المثررال

بمقررات قمرة اراس امولا لمرا كرانرت سرررررررررررررروريرا والجمرا يريرة  
 جانب نيراا ضد العراق. نلااللي ية  قفاا 

لتزام بميثراق الجرامعرة العربيرة  نوم  المؤكرد أنر  لو حردث 
نفسر  علا رغم أا وضرع   م منذ سرنوات  ويلة وعلا رغم  
أا  نالك الكثير مما يوجب  عديل ل اإن  كاا لستحيط علا 

أا  هراجم برالسررررررررررررررالح دولرة عربيرة أخرى أو أا دولرة عربيرة 
 اررررررررررررررجع أ راارات معرارضررررررررررررررة ات  لرك الردولرة و مرد م برالمرال 

 والسالح.
ن  بسرررررررررررر ب عدم اإللزام اإا دوتت عربية  عل  ا ذلك  إلاو 

اجرررأة  مسرررررررررررررركهرررا بمقررات قمرررة نذا   ي  أا  رررذم المقررات 
 خذ   م  قيررررية مال ات حي   ن تماررررا مع موقف مسررررتجد 

بمقررات مؤ مر قمة أخرى نذا كاا ليس لها أنها ت  تمسررك 
 مصلحة ات  ذم المقررات.

اإلسرررررررررررررررائيلت   -الل نرانت   فراق ولقرد ظهرت بسرررررررررررررر رب اإل
الكثير م  التررأمررط اهنرراك  نلاأ راف عربيررة بمواقف  رردعو 

الطرف الذي لم ي د علا اإل الق ات الماضررررررررررت حماسررررررررررة 
دم  الذي عقر   فراق لمقررات قمرة بغرداد أعل  أا ل نراا خرج باإل

مع نسررائيط ع   ذم المقررات. و نالك الطرف الذي شرارك 
اإلسرررررررررررررررائيلت   -الل نررانت   فرراق ات قمررة بغررداد ويرى ات اإل

خروجات علا مقررات قمة بغداد م  دوا أا يرى ات الوقت 
نفسرررررررررر  أن   و شررررررررررخصرررررررررريات غير ملتزم بمقررات قمة ااس.  
 و نرالرك ام راف العربيرة الكثيرة التت نفرذت قمرة بغرداد علا

 ريقتهرا الخراصررررررررررررررة و رى أا م  امايررررررررررررررط التريرث حيرال 
  ط يق المقررات نفسها علا ل ناا.

أنرر  ات الوقررت الررذي يتزايررد   نلانصرررررررررررررررط م   ررذا كلرر  
الحديث حول ضرورة عقد قمة عربية  نالك مادة م  المهم 
أا  تصررررردر جدول امعمال و ت نلزام كط دولة عيرررررو ات 

علا أا ينأل    الجامعة بالمقررات التت  صرررررررررررردر ع  القمة
 علا ذلك ات ال ياا الذي يتيم  المقررات.

وات ضرروء ما حدث لمصررر بعد ذلك لل ناا ي دو اإللزام 
أكثر م  ضررررررررروري. أما نذا كاا ل  ي نأل علا اإللزام اإا 
أي قرار  تخذم القمة سي دو غير ذي جدوى علا أساس أا 

 الخروج علي  سيكوا سهالت.
اصرررررط. وبعد الصرررررلئ ا عملية التوسرررررع اإلسررررررائيلية  تو ن

اإلسررائيلت  ناك  -اإلسررائيلت والصرلئ الل نانت  -المصرري 
محطة ثالثة. والمالحظ أا عملية التوسرررررع  تم  حت المالة 

 امميركية.
وصرررررررررررحيئ أا  ناك حاجة قصررررررررررروى للقمة العربية التت 

 واجر   رذم المسررررررررررررررألرة. نت أا قمرة ت  كوا مقررا هرا ملزمرة 
السرررررررابقة. ولكت  تق ط الدول العربية  سرررررررتكوا بسرررررررل ية القمم 

 خذ نلزامية لفترض أا  لتزم بما سررررر ق أا إلم دأ المقررات ا
 م  مقررات ات مؤ مرات قمة سابقة.

وم  المؤكرد أا حردوث مثرط  رذا اممر سرررررررررررررريعنت وتدة 
موقف عربت ات غالة الصررررررررالبة و و كفيط بإنقاذ ما لمك  

 ننقاذم.
م   ا  ت علي ؟ ط لحدث ذلك أم  ستمر الحال علا م

باب اممط نتمنا حدوث ذلك وما أضيق العيش لوت اسحة  
 اممط.

 1983حزيران )يونيو(  4 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 القيادات الفلسطينية...
 والوضع الجديد في لبنان 

ات السررررررررررررررتينرات التت كرانرت م  أء ا سررررررررررررررنوات الحيراة  
جتمراعرات السرررررررررررررريراسرررررررررررررريرة العربيرة كنرا نترداول عنردمرا نعقرد اإل

التحريرية ات موضرررروع  دياا أخبار بلد عربت علا سررررائر  
نتيجة خالصرررتهال أا وضرررع   نلاال لداا العربية وكنا نصرررط 

 ذا ال لد والتفاعالت التت لعيارررررررررررررها وأثر ا علا الوضرررررررررررررع 
 ت التت  فرض نفسرررررررررررررها علينا كصرررررررررررررحاايي   العربت العام 

 اتجعلنا نهتم بأخبار  ذا ال لد.
هر كانت شوعلا س يط المثال ت الحصر مرت بيعة أ

ات صررحيفة "النهار"  نسرربة امخبار التت نناررر ا ع  مصررر
 ارررررررررررررركرط ثمرانيرة ات الم رة م  مجمرط أخبرار الردول العربيرة 

خبار مالمناورة ات الصحيفة وثالثي  ات الم ة م  مجمط ا
 العربية والمحلية.

ولم ينارأ ذلك أا مصرر  ت الدولة العربية الك رى وإنما 
ما الحركة السررياسررية نارريطة ات  ذم الدولة ايررالت ع  أا 

نتارررررررررت م  جهة وأا اامحداث الك رى بدأت ات مصررررررررر و 
الحاكم المصررررررررري ات  لك الفترة )الرئيس الراحط جمال ع د  

 مألوف. كاا شغط الدنيا باكط غير الناصر(
كانت مصرررررررررررررر  ت الدولة العربية   الناصرررررررررررررر ط ع دوق 

أحرداثهرا كراا أقرط وبرالترالت كرانرت   الك رى نتَّ أا ضررررررررررررررجيج
 تمرامرات الصررررررررررررررحراارة العربيرة وامجن يرة برامخبرار التت   رد  ن 

 منها أقط.

أصرررررررررررربحت    1975بعد الحرب التت بدأت ات ل ناا عام 
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الصررحف تت ا ذا ال لد الصررغيرة  تقدم غير ا ات وك أخبار
درجة أا ماررررررررراعر  نلاوإذاعات ومحطات  لفزيونات العالم  

نترابرت نفوس السرررررررررررررررامعي  والقرارئي . لك  علا نم  الر رابرة 
  ت امكثر أ مية. ستمرت  ذم امخبارنرغم ذلك 

نها أصبحت  مات ادليط علا كوا أخبار ل ناا مهمةل وال
 لثالثة أرباع الدول ذات الاأا ات العالم.

أصرررررررررررررربحرت  مرات للوتلرات المتحردة منهرا  ريرد أا   حقق  
 حاد السوفيا ت من  لجد  الحط امميركت. وأصبحت  مات لإ 

 نفس  خارج مسرح تع ت الحط. 
وأصرربحت  مات للدول اموروبية منها  عطف علا ل ناا  
م  جهة و ريد أا لكوا لها دور متواضررررررررررع ات لعبة نلجاد 

 الحط. 
عربيرة مع  براي   درجرات الهم. وأصرررررررررررررربحرت  مرات للردول ال

اهنررالررك الرردولررة التت وظفررت المررال الكثير ات ءم  الحرب 
و ريررد أا   جنت ثمررار التوظيف. و نرراك الرردولررة التت را نررت  
علا نهررالررة معيَّنررة ولم يتحقق الر رراا. و نرراك الرردولررة التت 

 نتكاسة لها.ن جد ات  غلُّب منطق علا آخر 
يرة بردءات م  سرررررررررررررروريرا  وإذا جراء القول ارإا لكرط دولرة عرب

نتهاء بجي و ت موقفات م  ل ناا ت يتاراب  مع موقف الدول إو 
 امخرى.

و كذا نجد أا ل ناا بات جزءات أسررررررررررررراسررررررررررررريات م  الحركة 
السرررررررررررياسرررررررررررية ات ثالثة أرباع دول العالم علا رغم أا ذلك 

 ينعكس ضجرات علا بعض الناس.
عتبارات سرررررررر  ها أا ن  ذم المقدمة كانت ضرررررررررورية لعدة 

حررررداث والتطورات الل نررررانيررررة مررررا ءالررررت حتا اآلا ورغم  ام
 جام أا ننقيررررراء ثمانت سرررررنوات علا الحرب  يرررررغا ات ن

 تمام الصرررحف ن  بقا أحداث ل ناا ات الصررردارة وموضررروع  
 واإلذاعات ومحطات التلفزيوا العربية والعالمية.

وإذات ارالمعرذرة مننرا نجرد أنفسررررررررررررررنرا دائمرات نكترب ع  ل نراا  
نفراج اا وسرررررررريسررررررررتمر حتا وتدة لحاة اإلو ذا نتيجة أن  ك

االحطل النقطة امكثر سررررررخونة. أليس الوضررررررع ات المنطقة  
 نفجار ت مثيط ل  بس ب ل ناا؟العربية مرشحات إل

كذلك نجد أنفسررررررنا اليوم نكتب ع  أمر حاولنا أكثر م  
مرة  فادى لمسر  بطريقة مباشررة لكثرة امشرواك المحيطة ب .  

صرررررررررررررررررددم متعلق بررررالمواقف والموضرررررررررررررروع الررررذي نح  ات 
والتصريحات التت يدلت بها بعض قادة المقاومة الفلسطينية  
ع  ل نرراا. وبعررد خروج  ؤتء م  بيروت وخروج المقررا لي  
الفلسرررررررطينيي  م  الجنوب صررررررردرت ع  بعض  ؤتء القادة 
 صررررررررررررريحات ت نعتقد أنها م ناسرررررررررررربة وقالوا ات مجالسررررررررررررهم 

 ق ُّل  بسررررررررر ب  الخاصرررررررررة كالمات ت نتصرررررررررور أا م  الممك   

 حساسية الوضع الرا  .
اإلسرررررررررررررررائيلت برردأ بعض  -الل نررانت   فرراق ولك  بعررد اإل

 ؤتء يدلوا بتصررررررررريحات ويقولوا ات مؤ مرات صررررررررحافية  
كالمررات ي رردو أنرر  يتنرراسررررررررررررررررب مع الرردقررة المتنرراتيررة للاروف 

الفلسررررررررررررررطينيررة بوجرر    -الل نررانيررة الرا نررة والعالقررات الل نررانيررة 
 التحديد.

التصرررريحات   نلاات العموميات نارررير ولكت ت نتحدث 
ات  (1983مررايو /ألررار 22 ثني إلالتت أدلا بهررا ق ررط ألررام )ا

مؤ مر صرررررحاات عقدم ات دمارررررق الصرررررديق امسرررررتاذ نالف  
  "الج هة الارررررررررع ية لتحرير السرررررررررطي " لحوا مة اممي  العام  

وات  ذا المؤ مر  الب حوا مة سرررروريا وبقية الدول العربية  
قتصررررادلة شرررراملة نبمعاقبة السررررلطة الل نانية وار ض مقا عة 

 -ط الحدود السورية "أا قف  نلاة ودي لوماسية مايرات وسياسي
قتصررررررررادلة الل نانية ضرررررررررورة  الل نانية ات وج  المصررررررررالئ اإل

 ورجواءيررررة حتميررررة اآلا حتا  رررردرك الحكومررررة الل نررررانيررررة وال
أا مصرررررررررررررالحها مع الدول   فاق الل نانية الراكيرررررررررررررة وراء اإل

   فاقالعربية وليسررت مع نسرررائيط. وأا  ذم المصررالئ بعد اإل
دة". -الل نانت   اإلسرائيلت با ت مهدَّ

"نن  ل  ينسررررحب مقا ط السررررطينت واحد م   ليررررات أوقال  
امراضرت الل نانية ق ط رحيط آخر جندي نسررائيلت م  ل ناا 

لف السرررررررررررطينت لقيموا ات أربعم ة أط  أمي  مصرررررررررررالئ وق 
المخيمات ات ل ناا وأا المنامة سرررررررررررتعمط م  أجط حمالة  

 مصالئ  ؤتء الفلسطينيي  وحقهم ات الحياة وامم ...".
نننا مع  قديرنا الارديد للصرديق امسرتاذ نالف وللماراعر 

 ذا الكالم ت نوااق  علا  نلاالو نية الجياشررررررة التت  داع  
س نتيجة  نفعاتت ناأت ات النفن ذم الحدة ات التع ير ع   

ونح  ت نوااق  لألسرررباب التت  الوضرررع المسرررتجد ات ل ناا.
 لمك  أا نوجز ا علا النحو اآل ت 

درجررة المطرررالبرررة  نلابهرررذم الحررردة ات التع ير ننرر   -أوال  
بفرض العقوبررررات وإقفررررال الحرررردود ي رررردو غير مسررررررررررررررتوعررررب  

الموا   الل نرانت مع  للمتغيرات التت حردثرت ات عمق  فكير
يررديولوجيي  ات إلبي  ا م )أي الصرررررررررررررررديق نررالف(أنرر  المتقررد

م المتغيرات عندما  حد ثل ومع أن  أليررررررات م   ميررررررمار اه 
ل م امرصررررررررراد  النوع الذي نذا جاء الوصرررررررررف لقرأ جيدات ات ع 

قواعد   نلاستنادات  نالسياسية شأن  ات ذلك شأا الذي  لقرأوا 
ل م امرصررراد الجوية بحيث لعراوا ما ن ذا كانت  علمية ات ع 

حوات أو نذا كانت الرياح شمالية ستمطر أو نذا كاا الجو ص
 أو جنوبية أو شرقية أو غربية أو خ يفة... الخ.

ب للمتغيرات مردم  والقول برررأنررر  أا  نلاغير مسررررررررررررررتوعررر 
الرررذي يلتقا امقوال ات عقرررط الموا   الل نرررانت ت  المركز
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 لتقا   ذم امقوال التت يورد ا الصديق نالف.نيتحمط 
نا الصررررررررررديق نالف حوا مة بالحدة التت لطالب   - ثانيا  

بهرا بفرض العقوبرات علا ل نراا وبرإغالق الحردود معر  ي ردو  
ناكرات أو شرررررررررررررب  ناكر  -وليعذرنا سرررررررررررررلفات علا  ذا القول   -

الجميط الل نانت. اهو ات عاررررررررررررر سررررررررررررني  م  الممارسررررررررررررة 
النيرررررررالية لقيررررررريت ل حصرررررررط م  ل ناا علا  سرررررررهيالت ت 

ك ات عليها ات أي بلد عربت. لقد  حر  لمك  أا لحصرررررررررررررط
السررررررررررررررراحرة الل نرانيرة وألقا عارررررررررررررررات الخطرب ات قصررررررررررررررر 

جتماعات العربيةل وعقد اإل "امونيسررركو" وات جامعة بيروت
ذ علا امرض الل نررانيررة بعض   ات العمررارات الل نررانيررة. ونفررَّ
العمليات ضرررد نسررررائيط. وكانت المطاعم الل نانية سرررلوام ات 
بعض السرراعات المر قةل ولم  بخط علي  الصررحااة الل نانية  

ر ررأى أا  كوا لرر  صررررررررررررررحيفررة ات نعلا اإل الق. وعنرردمررا 
ات مكرررا بررر  الكثيرة ات بيروت  بيروت كررراا لررر  مرررا أراد. و 

سررررررررررتق ط السررررررررررفراء والمبعوثي  السررررررررررريي  والعلنيي  ورد لهم ن
الزيررارات. وكرراا يتحرك ات موكررب أعلا م  موكررب وءير 
ل نرانت وأقرط م  موكرب رئيس وءراء ل نراا. وكرانرت  رائرات  

سررررررتمرت  طير بينما  نشررررررركة  يراا الارررررررق اموسررررررا التت 
ت التت  نقط الصديق   وقفت ع  العمط الطائرات امخرى  

بيروتل   نلاالخرارج و ت التت  عيردم  نلانرالف م  بيروت 
ولم لك  ذلرك نوعرات م  التكريم الخرا  بر  وإنمرا شررررررررررررررراءت  
الاروف أا  كوا الاررررررررررركة الل نانية الصررررررررررابرة والصررررررررررامدة 
بتصرررررف الصررررديق نالف وغيرم م  قادة الثورة الفلسررررطينية.  

ادة لو أا ولنتصررررررررررور أي ماررررررررررقة كانت سررررررررررتواج   ؤتء الق
الخطو  الجوية  - ائرات شرررررركة  يراا الاررررررق اموسرررررا  

الل نانيةل لم  ك  جا زة دائمات وحتا ات سررررررراعات القصرررررررف 
 نطالق م  بيروت والعودة نليها.إ العاوائت ل

ذلرك نا أجهزة ال رق وال ريرد كرانرت ات  صرررررررررررررررُّف   إلاو 
الصررررررررررررررديق نرالف وغيرم م  قرادة الثورة الفلسررررررررررررررطينيرةل وات 

اء الثورة م  الزعررررامررررات الل نررررانيررررة القويررررة  صرررررررررررررررُّف حلفرررر 
 ا.أوالمتوسطة وحتا اليعيفة ال نية والا

لقد كانت الرقعة التت  حرك ايها الصرررررررديق نالف وغيرم  
م  قادة الثورة الفلسرطينية علا مدى عارر سرني  والتت   دأ  
م  آخر الجنوب حتا آخر منطقرة بعلبرك وآخر منطقرة ات 

ا بمثابة الرئة وم  دونها الارررررمال متاخمة للحدود مع سررررروري
كاا م  المسررررررررتحيط التنفس. وعلا  ذا امسرررررررراس نقول نا 
عدم  ذكر  لك المكاسرررررررب نتيجة   دُّل قا ر ات اموضررررررراع 
ورا ع الصررررررررروت عاليات بالمطالبة بفرض قيود وإغالق الحدود 

 ننما ي دو نوعات م  أنواع نكراا الجميط.
يتم   نا الصرررررررررررررررديق نررالف حوا مررة  رك ق ررط أا - ثاالثاا  

"الج هررة الاررررررررررررررع يررة  ل رحيلرر  م  بيروت محرراءبي  ل نررانيي  
لتحرير السررررررررررررررطي " التت  و أمينهرا العرام و رك  الردلمقرا يرة

أليررررررات ات صررررررفوف سرررررركاا المخيمات عارررررررات امنصررررررار 
سرررررررتثناء  ن ذا التنايم. و ؤتء م  دوا   نلاوم ات المنتمي  

وب نسرررررررب متفاو ة لعانوا ويقاسررررررروا ويكتموا الديظ ويحاول 
كط منهم وبطريقت  الخاصرة ب  وواق المقتيريات والاروف 
والمنطقرررة التت يتواجرررد ايهرررا نلجررراد الحرررط الرررذي يواجررر  بررر  

سرتثناء لارعروا نالوضرع المسرتجد. و ؤتء جميعات وم  دوا 
أا كالم ءعيمهم الصررررررررررررررررديق نررالف حوا مررة ت يرمت ظمررأ  

ألام الماضررررررررت وت ي رد    نلالطفأ نار الارررررررروق  عطارررررررراا وت
و الكيررررد أو الثررررأر. بررررط نذا جرررراء التع ير نا  ررررذا الخطر أ

ك مالكالم لع ئ نفوس كثيري  ضررررررررررررد م. وإذاتل اما  ت  ة الح 
م   رذم الحردة ات ءم  ت مجرال فير  سرررررررررررررروى للكالم الرذي 

 شتعاتت.نل طفئ النار وليس للكالم الذي يزيد ا 
ننررررر  نذا كررررراا الغرض م   رررررذم الحررررردة ات  - رابعااااا  

ا الصرررررررررديق نالف حوا مة والتت التصرررررررررريحات التت أدلا به
أوجزنا ا ات امسررطر السررابقة  و حمالة الذي  لعيارروا ات 
المخيمات اإا مثط  ذم الحدة ت  اررررررررررررررك  ط مقومات حمالة.  
وإذا كاا الغرض مسررررررررايرة أ راف عربية اإا المسررررررررايرة  نا 

"الج هة الاررع ية  لرررررررررررررررر  ت علا حسرراب الم حاءبي  الل نانيي  
 امنصار والمنتمي  لهذم الج هة. " وعلا حسابالدلمقرا ية

ما نذا كاا الغرض  و  كثيف اليررغا علا الارررعية  أو 
مرا كرانرت علير  ارإا ذلرك   نلاالل نرانيرة م  أجرط نعرادة اممور 

 مستحيط الحدوث مسباب موضوعية.
ذلررك أنرر  نذا كررانررت المتغيرات الجررديرردة غير مقنعررة  إلاو 

وغير مق ولة م  أ راف كثيرة اإا الوضررع الذي سرراد ل ناا 
ات السرررررررررررني  العارررررررررررر الماضرررررررررررية لم لك  معقوتت ونعتقد أا 
الصرررررررررررررررديق نررالف حوا مررة بقرردر رر  ذات التميز علا الجرردل 

 وعلا التكتيك لقر ذلك ضمنات.
تت أدلا بها  م  المؤكد أا التصرررررررررريحات ال - خامسااااااا  

 سررمت بها أقوال  كانت  نالصررديق نالف حوا مة والحدة التت 
سررررررررررتترك أثر ا السررررررررررل ت لو أا  ذم امقوال والتصررررررررررريحات  
صررررررررررررررررردرت ع  رئيس اللجنررررة التنفيررررذلررررة لمنامررررة التحرير  
الفلسرررررررررطينية السررررررررريد لاسرررررررررر عرااتل الذي لم لقط ات أكثر 
اللحاات  عقيدات ما م  شررررررررررررأن  أا لاررررررررررررح  النفوس. ولك  

دور  لك التصررررررررريحات م  الصررررررررديق نالف حوا مة ت صرررررررر 
لعنت أنها ل   ترك بصررررما ها ات شرررركط أو آخر. اهو ءعيم  

د  مرموق ات حركة المقاومة الفلسررررررطينية و ؤتء لكوا رصرررررر 
كالمهم ومواقفهم ات غررالررة الرردقررة. وإذا كرراا الكالم م  نوع 

ف ات صرررررررررررررررددمل والمواقف م  نوع الموق  الكالم الرذي نح 
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والمسررررررتغر ب والمتمثط ات مارررررراركة عناصررررررر م   المسررررررتهج   
جانب اإليرانيي     نلا " ات القتال الدلمقرا ية "الج هة الارررررررررررع ية 

ضرررررررررد العراقيي  اإا الرصرررررررررد لكوا علا جانب ك ير جدات م   
د مثرررط  رررذم المواقف  رررأخرررذ م    الحرررذر. ومع الوقرررت نا  زايررر 

 مصداقية الطرح الثوري للصديق نالف. 
معراقبرة   نلا برالصررررررررررررروت العرالت ذلرك اكمرا أا دعو ر   إلا و 

ل ناا وإغالق الحدود مع  ايها شرررتء م  نكراا الجميط قياسرررات 
م  ل ناا ل  وللثورة الفلسرررررررطينية ات عارررررررر سرررررررني ل اإا   بما قدَّ

قناعهم بقتط العراقيي   إ نيراا و   نلا نرسرررال عناصرررر م   نايم  
اإليرانيرة فير  شرررررررررررررتء م     - الرذي  ل قرا لوا ات الج هرة العراقيرة 

م  العراق ل  وللثورة الفلسررررررررررطينية  ميط قياسررررررررررات بما قد ج ال نكراا 
  العراقت والل نرانت.  عمومرات.  رذا مع الفرارق الك ير ات الموقفي  

 خذم امردا  ن ءاء الموقف الذي  ن ويمك  قول الارررررررررررتء نفسررررررررررر  
 . 1970ل ناا عام    نلا بعدما  م  رحيل  
 ويبقا أمراا  

امول  و أننا مع الصرررررديق امسرررررتاذ نالف حوا مة ات أتَّ  
يلقت سررررررالح  وأا يواصررررررط الدااع ع  قيررررررية يؤم  بها لكننا 

عتبرار بعض ال ردتيرات والكثير م   نتمنا علير  أا لأخذ ات اإل 
 الحقائق. 

 لك التصررررريحات التت أدلا بها   نلا وقد  كوا بي  الدوااع  
ق أا الصرررررررديق  ات المؤ مر الصرررررررحاات الذي عقدم ات دماررررررر 

 . 1982- 1970بيروت   نلا امستاذ نالف لقاست مكابدة الاوق  
أما اممر الثانت اهو أا صريحة المطالبة بفرض العقوبات  

ط مي  الجميررر  أ وإقفرررال الحررردود  نطلق ات وقرررت ي رررذل الرئيس 
 واء ا ات   المسررررررررررررتحيط م  أجط أا لحقق التواءنات المطلوبة  

أمي  الحررد المعقول م   ا ات  رر حتالل. و واء   قليأل و ررأة اإل 
الطمأنينة والحركة السررررررررررياسررررررررررية للجميع بما ات ذلك ام راف 
الفلسرطينية شرر  أا  ؤم  بالاررعية وات خيارا ها. و واء ا ات  

 العالقة مع ام راف العربية. 
 والمسرألة اآلا ليسرت مسرألة "بورجواءية ل نانية راكيرة وراء 

نالف  كما جاء ات  صرررررررررريحات الصرررررررررديق امسرررررررررتاذ  "  فاق إل ا 
حوا مة ات دماررررررررررررقل وإنما  ت مسررررررررررررألة محاوتت م  جانب 
الرئيس أمي  الجميررررط إلعررررادة بنرررراء الرررردولررررة الل نررررانيررررةل و ت  

 محاوتت أكثر ماقة م  السعت إللجاد الدولة الفلسطينية. 
م  الصررررررررررديق امسررررررررررتاذ نالف حوا مة نذا   والمعذرة  كراراتل 

ات  ذم كانت بعض كلمات  ذم المقالة ت  نسررررررجم مع مزاج  
 الاروف الصعبة علي  وعلينا جميعات. 
 1983حزيران )يونيو(  4 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 حرب صعبة وأكثر من رومل واحد 
علا رغم  ذا السرررررياق النارررررا بي  الحرب والسرررررالم ات  
المنطقرة ارإا  نرالرك أكثر م  دليرط علا الترأكيرد برأا الحرب 

سرررررتكوا صرررررعبة علا التت سررررريكوا مسررررررحها سرررررهط البقاع 
 الجميع.
صرررررعبة ات ل ناا الذي سررررريجد اجأة أا سرررررهط البقاع  •

سرررريصرررربئ مثط صررررحراء العلمي  وسرررريتواجد علا سرررراحة  
رومرط السرررررررررررررروري ورومرط   الحرب أكثر م  رومرط واحرد 

السررررررررررروفيا ت ورومط اإلسررررررررررررائيلت ورومط الفلسرررررررررررطينت.  
الرومرررط الوحيرررد الرررذي ل  يتواجرررد  و الرومرررط الل نرررانت.  
و ت حرب صرررررعبة علي  منها قد  فقدم ننجاءات متقدمة  

مواقع   نلانها أليررررررات قد  نقل  سررررررتقرار وإلعلا  ريق اإل
م   ايالت ع  أنها قد  جعل  أكثرل المواجهة مرة أخرى 

مات بأا المخا ر لم لأي مرة قريبات م  مخا ر التقسرريم ع
  زل  مامات.

و ت صررررررررررررررعبرة علا سرررررررررررررروريرا ما الحرب  عنت أا   •
سررررررررررررررترا يجيرات ات موضرررررررررررررروع عالقتهرا مع ن حردث  غييرات 

لعود    تأسرترا يجت معنام السروفيا ت. والتغيير اإل اإل حاد
 ات اإلمكاا ممارسة بعد التواءنات بأساليب  كتيكية.

صررررررررعبة عليها أليررررررررات منها  واج  حربات  كوا ايها و 
)بكسرر   اة اة )بفتئ حرف الزاء( بدل أا  كوا مسرتنز  مسرتنز  

 ات أرض الغير.   ذا الحرف( 

و ت صررررررررررررعبة علا الثورة الفلسررررررررررررطينية منها  عنت أا   •
الحرب سرتعطط خا التعامط السرياسرت م  دوا أا  سراعد  

 علا  نايا خا العمط العسكري. 

و ت صررعبة علا نسرررائيط ما الحرب قد  كوا شررر ات    •
ت قدرة لها علا الفكاك من  حتا نذا  ت لم  هزم بالارررركط  

أا  تحول    نلا التقليرديل بمعنا أا الحرب قد  يرررررررررررررطر ا 
حتالل م  دوا أا لحقق ذلرك السرررررررررررررلم  رف دائم اإل  نلا 

السرررروري    - ايررررالت ع  أا التحالف السرررروفيا ت  ل المطلوب 
لعطت مردودات ل  صرررررررررفة المفاجأة علا  الفلسرررررررررطينت قد    - 

صررررعيد العمليات الحربية ولمصررررلحة المتحالفي ...  ذا نذا  
 كاا  حالفهم استرا يجيات. 

السررررروفيا ت   اإل حاد و ت صرررررعبة ات الوقت نفسررررر  علا   •
نتكاسرررررررررررررة نذا حدثت الحرب ن الذي ت لمك  أا يتحمط أي  

دة  نتكاسرة لقيا جانب سروريا. ااإل   نلا سرترا يجية ن  خذ وقفة إ و 
ك م أنرردروبوف التت برردأت  قليلررة قررد  عنت   ق ررط أشرررررررررررررهر  الح 

السرقو  ات الداخط وقد  عنت أليرات  آكط الهيبة السروفيا ية  
ات الخرررارجل ات حي  أا  حقيق نصرررررررررررررر نسررررررررررررر ت لعنت  
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المنطقة ويعنت أليرررات   نلا اإلصررررار علا عودة السررروفيات 
ات  رراريخ   نثررارة الثررأر الترراريخت مكثر عمليررات  رد النفوذ 

ول العاما و ت عمليرة  رد الخ راء السررررررررررررروفيرات التت الرد 
 نفذ ا الرئيس )الراحط( أنور السادات. 

 اإل حررراد و ت صرررررررررررررعبرررة علا الوتلرررات المتحررردة ما    •
السروفيا ت  و وحدم سريجنت ثمرة خروج سروريا م  الحرب 

نتصررررررررررار نسرررررررررر ت. و ذا ات الوقت نفسرررررررررر  معنام أا  إ ولو ب 
حرط امميركت الرذي  الرئيس رونرالرد ريغراا لكوا اقرد ورقرة ال 

لحلم بتحقيقررررر  ايرررررررررررررالت ع  الورقرررررة التت  لع هرررررا اإلدارة 
امميركية منذ سرررررررنوات والتت  سرررررررتهدف  وثيق العالقة مع  

الحد الذي ينهت الرئيس حااظ امسرررد ذات يوم   نلا سررروريا 
الوجود السررررررررررررروفيرا ت ات المنطقرة العربيرة. و رذا الوجود ات  

ا  و ءال م   عتقررررراد  لرررررك اإلدارة يزول م  المنطقرررررة نذ ن 
 سوريا. 

واليرر درجات. و ت   . كط ام راف متيررة م  الحرب 
ليسرت سرهلة علا  رف وصرعبة علا  رف. وقد  ذكر كتب 
التاريخ بعد خمسررررررررررري  سرررررررررررنة ما لفيد أا حرب سرررررررررررهط البقاع 

 الصعبة علا الجميع كانت أكثر الحروب اااعة... وغرابة. 
 1983حزيران )يونيو(  11 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 ستهانةالجدية... بدل اإل
 رذا الكالم  رابع لكالم نارررررررررررررررنرام ات العردد المراضررررررررررررررت.  
وللتذكير اإا خالصررررررررررة الكالم الماضررررررررررت  ت أا مؤ مرات  

ئ عنررردمرررا ينأل ات بيررراا لحمرررط  وقيع  القمرررة العربيرررة  نج
  قررات التت  صرردرلجميع علا أا  ؤتء ملزموا بتنفيذ الما

 ع  القمة.
بالسرررعت   -مثط الكالم السرررابق   -لق عوالكالم الجديد مت

المسررتجد والحثيث لعقد قمة عربية  نار ات التطورات التت 
  حدث ات المنطقة.

جتماع الملوك إوما لحدث بالغ الخطورة وعدم مواجهت  ب
   والرؤساء لعنت أحد أمري  

ث متفرررا م ات  أا مرررا لحرررد نلاا  ؤتء مطم نوا أنمرررا 
مطلعوا علا الخطو   -ن  وأنهم أي الملوك والرؤسررراء  أشررر 

العامة للسررررررريناريو الذي يتم  نفيذم وأن  ليس  نالك ما يدعو  
 جتماعات.عقد اإل نلاالقلق وبالتالت  نلا

جتماع ما  جربة اإل نلاوإما أا  ؤتء ليسوا متحمسي  

السابقة ت  اجع. وأن  ات ضوء ذلك  تصرف   جتماعاتاإل
 كط دولة أو كط مجموعة بالطريقة التت  را ا مناسبة.

والمالحظ م  خالل متررابعررة التطورات والتفرراعالت التت 
 ارررهد ا السررراحة السرررياسرررية العربية أا اممر امول مسرررتبعد  

 م ناا لما كاا القلق الذي نبعض الاتء. الو كاا  نالك 
ام العالم العربت علا الخطورة التت  و لسرررررررررررررراور معام حك

عليهرا. برط قرد لجوء القول نا معراتهم برالسررررررررررررررينراريو الرذي 
 نفرذم الردول الك رى ات المنطقرة  قتصررررررررررررررر علا القليرط م  

جررررررردات م   رجتهرررررررادات والكثيالمعلومرررررررات والكثير م  اإل
 التمنيات.

 خاذ القرار الموحد  و إجتماع والتاررررراور و ل يبقا اإلوإذات 
 الذي ت مفر من .اممر 

جتمرراع ويحرردث التاررررررررررررررراور ويتخررذ  ط أا يتم اإلوم  أجرر  
د لفترض أا  كوا  نالك قناعات وأا لحيررررر  القرار الموحَّ 

مؤ مر القمة و و ات غالة الحماسررررررررة  نلاالملك أو الرئيس 
وليس كما لو أن  شررا ر سرريف  يريد أا يواج  ب  ءمالءم ات 

ك م بي   ؤتء أو . وذلرررررك لعمق الخالف الرررررذي بينررررر  و الح 
 بعيهم كط حسب نوع الخالف وأسباب .

وعلا رغم  ذا امسرراس اإن  م  اليررروري ننارراء لجنة  
ا نللتوايق بي  المتخاصرمي  ت  قول لأل راف المتخاصرمة  

مصررلحة اممة  قتيررت أا  تفا موا و يررعوا اليد باليد وإنما 
 طلرب  رذم اللجنرة م   لرك ام راف التفرا م و يررررررررررررررع اللوم 

رف الررذي يتحمررط مسررررررررررررررؤوليررة الخالف القررائم بي   علا الط 
   أو أكثر. راي  

قمة  ومثط  ذم اللجنة  كوا ااعلة شررررررر  أا لقر مؤ مر
م دأ  أليفها وم دأ منحها صررالحية الحسررم و حديد المسررؤول 

  أو أكثر. أي أنر  ت ع  حرالرة الترأءم أو الخالف بي   راي  
 والثقررة المطلقررةلبررد م  منئ  ررذم اللجنررة التفويض الكررامررط 
لزاميرررة نم ررردأ  نلا مرررامرررات مثرررط مرررا  و مطلوب برررالنسرررررررررررررربرررة 

 المقررات.
ا  حردث مسررررررررررررررراعت التوسررررررررررررررا بي  ام راف آلوحتا ا

العربية واق قاعدة  طييب الخوا ر والمسرررررايرة علا أسررررراس  
ملك  أو رئيس  م  دوا   نلاأا الذي يتوسا يهم  أت لعود 

نهررالررة  و أا أا لحقق الحررد امدنا. لك  مررا لحرردث ات ال
المبعوث الرذي لعود ات ال ردالرة مطم نرات لصرررررررررررررراب بعرد ألرام 

ءداد  رد ورات بي  أ راف  وسررررررررررررررا  نبخيبرة أمرط ما الموقف 
بينهرررا بررردل أا  هررردأ حررردة الصررررررررررررررراع والخالارررات بي   رررذم  

 ام راف.
ع ام راف العربيرة التت  فرقهرا الخالاراتل  سررررررررررررررتطيوت  

لفترض نناررررررراؤ ا  ن  ت جدوى م  اللجنة التتنالقول سرررررررلفات 
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بقرار قمرررة لحرررط الخالارررات مرررا داموا لم لجربو رررا م  ق رررط.  
المقررات الالءمة   نلاوالاررتء نفسرر  لمك  أا لقال بالنسرربة 
 التت لم لجربو ا م  ق ط م دأ  نفيذ ا.

لقد جربوا أسرررررلوب الوسرررررا ات ذات الطابع الارررررخصرررررت  
وجربوا أسررررررررررررررلوب الوسررررررررررررررا رات التت لقوم بهرا اممي  العرام 

العربيرةل وإذا كرانرت بعض وسرررررررررررررررا رات المبعوثي   للجرامعرة
الاخصيي  نجحت ات بعض المرات ولدى بعض ام راف 
اإا الوسرررررررررررا ات التت قام بها اممي  العام للجامعة العربية 
لم  ثمر ات معامهرا علا رغم أا اممي  العرام ي رذل جهردات 

درجة أن  ت لمر   نلامخلصرررررررات ويتحرك بديناميكية ملحوظة 
أا لكوا ات مهمرررة واق قررراعررردة التحرك  شررررررررررررررهر م  دوا 

المكوكت التت دخلت ات مفردات القاموس السرررياسرررت بعدما  
 بدأ الدكتور  نري كيسنجر جوت   الاهيرة ات المنطقة.

وللترردليررط علا أ ميررة  ررذم اللجنررة لمك  القول نا قمررة  نعقررد  
ات ظررط الاروف العربيررة الرا نررة ل   كوا مثمرة مررا دام بعض 

و و متأ ب سرلفات لمالقاة آخري  وقد أشرهر سريف  الحكام لارارك 
 الكالم أو سيف المبارءة. 

النأل ات بيررانهررا علا نلزاميررة   نلا وإذا كررانررت القمم  حترراج 
اللجنررررة التت  واق بي    إلا المقررات التت  صررررررررررررربئ ارررراعلررررة و 

تخاصرررررمة ق ط أا  نعقد بط م  أجط أا  نعقد اإنها م ام راف ال 
الماررررراركة    نلا  حتاج لكت  كتسرررررب مصرررررداقية الموا   العربت 

جتمراعيرة بمعنا أت لقرا ع أحرد وأا  كوا الماررررررررررررراركرة علا  اإل 
  كاا لسررررررررررتحيط  ت م  كاا علا مرض أو م  ن مسررررررررررتوى القمة 

 علي  مغادرة ال لد بالفعط بس ب مااغط ذات بعد مصيري. 
مة  ت اجتمراع الملوك والرؤسررررررررررررراء العرب وليسرررررررررررررت نا الق 

جتمراع الملوك والرؤسررررررررررررراء أو م  لمثلهم. وحتا اآلا لم  نعقرد  ن 
القمة العربية بالملوك والرؤسرررراء العرب كاملي . وإذا كانت القمة  

كادت  نعقد بالاررركط المثالت المارررار نلي  نت    1964امولا عام  
اقية الموا   نعقدت بأشرررررركال ت  كتسررررررب مصررررررد ن أا بقية القمم 

  ينوب عنهم كرررانوا  العربت ما الرررذي  لقرررا عوا أو يواررردوا م  
كثيري . وحتا الرررررذي   غي وا بحجرررررة المرض كررررراا يت ي  أنهم  
قادروا علا السفر منهم كانوا بعد ألام أو أسابيع م  مقا عتهم  
للقمة لقوموا بزيارات رسررمية لدول أخرى أو لغادروا ال الد ات  

 ءيارات خاصة. 
جتماعية  عطت سرررررلفات القمة أ مية قصررررروى اإل ماررررراركة ا ال ن 

جتمراع علا جرانرب نطبراعرات ات نفوس الموا ني  برأا اإل ن و ترك 
جتمررراع م  دوا  حقيق  إل نتها ا ن ك ير م  الجررردلرررة. وحتا نذا 

نتها بخالاررررات اررررإا الماررررررررررررررررراركررررة  ن النتررررائج المرجوة أو حتا 
 جتماعية  بقا امساس. اإل 

لثالث  م الذي  يتصررررررررررفوا  وليس صررررررررررحيحات أا قادة العالم ا 

ذلك أا حكام  جتماعات ات ما بينهمل لتزام بحيرررررور اإل بعدم اإل 
جتماعات التت  نعقد  مجلس التعاوا لدول الخليج لحيررررروا اإل 

علا مسرررررررررررررتوى القمم ات ما بينهم بدقة. ومنهم لفعلوا ذلك اإا  
 جتماعهم مصداقية حتا نذا كانت ات الحد امدنا. إل 

أن  نذا كانت الخالاات   التسررررراؤل  وات اإل ار نفسررررر  لجوء 
والخالاات العميقة ت  وجب المارررررررراركة اإلجماعية اما  و نذا  

 الذي يوجب المااركة؟ 
وق ط ألام شرررررهدت وليامزبرا ات الوتلات المتحدة قمة للدول  

وبريطانيا   الصرررررررررررررناعية الك رى ات الغرب و ت الوتلات المتحدة 
ا. ولم نسرررررررررمع أا الرئيس  وارنسرررررررررا وإلطاليا وألمانيا وكندا واليابا 

  نلا مميركت ا س الوارد  أ رونرالرد ريغراا أوارد نرائبر  جورج بوش ليتر 
 ذم القمةل من  متوعك الصررررررررررررحة وت لحب السررررررررررررفر. كذلك لم  

ات بريطانيا حالت دوا سفر   نتخابية نسمع أا  موم المعركة اإل 
وليامزبرا للمااركة ات القمة. كذلك    نلا السيدة مارغريت  ا ار 

لم نسمع أا الخالف الذي بي  الوتلات المتحدة وارنسا والناشئ 
ع  صررررررررررررراعات مريرة بي  الدوتر والفرنك  فوق ات مرار ها أي  

 . حمط الرئيس ارنسررررررررروا    عربيتي  خالف سرررررررررياسرررررررررت بي  دولتي  
علا التخلف ع  المارررررررررررررراركرة ات قمرة وليرامزبرا وذلرك   ميتراا 

 لتفادي مواجهة بين  وبي  الرئيس ريغاا. 
وم  ق رررررط ذلررررك يترررررذكر الكثيروا وت بررررد كيف أا الزعيم  
السروفيا ت الراحط ليونيد بريجنيف كاا علا رغم و أة المتاعب 

منها لحر  علا الماررراركة ات مؤ مرات   الصرررحية التت لاررركو 
ات ن ار حلف ارصرررروفيا ويحر  علا القيام  القمة التت  نعقد 

  ينوب عترذارم القيرام بهرا أو نرسرررررررررررررال م  ن برالزيرارات التت يرى أا  
نطباع يوحت بعدم الجدلة. وات بعض ن عن  م  شررررررررررررأنهما  رك  

المرات كرراا ينزل م  الطررائرة و و يتكئ علا أكترراف المرااقي   
   العاري . نب جتماعات ويناقش وكأن  وكاا لاارك ات اإل 

مرررا بررردأنرررا بررر   رررذا الكالم و و أا لجنرررة عربيرررة   نلا نعود و 
 تحرك عندما  دعو اليررررورة لمواجهة خالاات  نارررأ بي  الدول  
العربية ننما  و مطلب أسررراسرررت لأمط الموا   العربت م  القمم  

 التت يتزايد الحديث ات شأا عقد ا أا  حقق . 
و ت لجنة حكماء  طلب وت  تمنا ويسررررررررتجاب لطل ها علا  

سررررررررتجابة أمر قومت واجب التنفيذ وليس قيررررررررية  أا اإل  أسرررررررراس 
 مسايرة اقا. 

سرتهانة بالقمم العربية  و كذا  حط الجدلة شري ات ااري ات محط اإل 
 وبمقررا ها. 

 1983حزيران )يونيو(  11 -مجلة "التضامن". لندن 
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 كلمة حق في قيادة أبو عمار 
لوجرررب   لو أنررر  لم لك  عنرررد الحكرررام العرب أبو عمرررار

ط نلجرادم. اليس أمرات عادلات  واار عليهم أا لسررررررررررررررعوا م  أجر  
القائد الفلسررطينت الذي  و ات الوقت نفسرر  ذلك المزيج م  
نكهرة المحراااي  ونكهرة الثوريي  م  دوا أا لارررررررررررررركرط  رذا 

 المزيج النكهة الثالثة.
وإذا كراا الفلسررررررررررررررطينيوا علا حرالرة الترويض التت  م  

ط ما جرى ويجري لهمل اإا عليها منذ سرررررررنوات علا رغم ك
أبت عمرار.  نلاالفيررررررررررررررط ات ذلك لعود ات الدرجة امولا  

ط قيرريتهم ولم لحرضررهم علا اهو عبأ الفلسررطينيي  م  أج  
العرب. أما عندما كانت  صرررررررردر عن  بعض التصررررررررريحات  

نفعرراليررة اررإنرر  كثيرات مررا كرراا يترك  نالتت ت  خلو م  لهجررة 
 مثط  ذا الكالم عن .نطباعات بأن  يؤاخذ نفس  علا صدور ن

وحتا علا رغم بعض الخالاات التت كانت  حدث بي   
سرررررررررررررطينت  لذلك القائد الف سرررررررررررررتمر أبو عمارن  الحي  واآلخر

 أا لجمع القادة العرب علا الحد امدنا. القادر
وليس المبررالغررة القول نا الغيرررررررررررررررب العربت م  بعض 

  ر ياح العربت لقيادةالممارسات الفلسطينية كاا لصطدم باإل
 أبت عمار.

اتراض برأنر  لو وقف أبو عمرار بعرد الرذي وقرد لجوء اإل
بسر ب الثورة الفلسرطينية ووج  رسرالة    حدث ات بيروت ولهات 

اممة لعل  ايها قرارم بالتنحت ع  القيادة الفلسررررررررررررطينية    نلا
لكرررراا مررررا حرررردث معرررر  مررررا سرررررررررررررر ق أا حرررردث مع جمررررال 

النرراصررررررررررررررر عنرردمررا قرر أا يتنحا ات أعقرراب  زيمررة   ع ررد
1967. 

ات ذلك الزم   مسررررررررك الجميع رعالا وأصرررررررردقاء وحلفاء 
ليس عمالت بقاعدة أا الذي  الناصرررررررر ع د وخصرررررررومات بقيادة
ات وجداا  الناصرررر ع د ر الذي  رك  قرار عرا ل وإنما لألث

 الناس.
وات الزم  الذي نعيارر  كاا الجميع سرريتمسرركوا بقيادة  
أبت عمار لو أن  وقف وأعل  أن  سرررررررررررريتنحا. وات لحاات  

 ي ت  كقائد للثورة الفلسرررررطينية    الحصرررررار التت  عرضرررررت لها
عربية   كانت امناار متجهة نحوم وكانت  نالك ماررررررررررررراركة

 ت .صامتة ل  ات محن
وإذا كاا  اريخ الثورة الفلسرررررطينية سررررريورد ات صرررررفحا    

أا الوتلات المتحدة التت ت   نلا بعض امسررطر التت  اررير
 عترف بمنامة التحرير الفلسررررطينية والمقا لي  الفلسررررطينيي   
المحاصررري  ات بيروت م  القوات اإلسرررائيليةل اإا التاريخ 

 اإل حادالتت  وضرررئ كيف أا   نفسررر  سررريورد بعض امسرررطر

الحصررررررررررررار العربت الذي بدأ   1983السرررررررررررروفيا ت أوقف عام 
كقائد للثورة الفلسررطينية. كما أا  ذا   لطوق  يبة أبت عمار

والمتمثط ات  نتبامالتاريخ سرريوضررئ ذلك التناقض الالات لإ 
اصررررررررررررريلة الثوريي  العرب  عرض    نلاأا أبا عمار المنتمت 

بت المحرررااظ لمحنرررة م   ؤتء أنقرررذم منهم ءعيم التيرررار العر 
 العزيز. الملك اهد ب  ع د
 ويبقا سؤال 

 ما الذي لجعط  ؤتء لفعلوا ذلك؟
 و ط  ت مجرد وقفة مع رجط  اريخت ات محنة؟

قرررد لكوا الرررذي  أنقرررذوا حيررراة أبت عمرررار وكرررذلرررك الرررذي  
ع   يبة قياد   وات   نجد   واك الحصررررررررررررار  نلاسررررررررررررارعوا 

عيم مقررررردمتهم الملرررررك اهرررررد ب  ع رررررد العزيز م  جهرررررة والز 
السرررررروفيا ت أندروبوف م  جهة أخرى. وقد لكوا كط  ؤتء 

أبت عمار علا رأس القيادة الفلسررررررررطينية   سررررررررتمرارنيريدوا 
ما ت حررط م  دونرر  وت حررط مع غيرم. ومثررط  ررذا اممر 

لمحاوتت محاصرررررررررة   مفهوم وواضررررررررئ ويكفت لوضررررررررع نهالة
 القيادة الفلسطينية.

آلخروا والكلمررررررة اآلا للفلسررررررررررررررطينيي  بعررررررد أا قرررررال ا
 كلمتهم...

 1983حزيران )يونيو(  18 -مجلة "التضامن". لندن 

     

وبداية   العد التنازلي لنهاية "حرب السيادة"
 "حرب السالم" 

خرى م  القترال بي   يتزايرد الحرديرث منرذ ألرام حول جولرة أ  
العراق وإيراا. وعنردمرا يتزايرد الحرديرث امعنا ذلرك أا الجولة 

الحديث ي دو كما لو أن  الدخاا. وكط نار ا نسررررتقع. حتا 
 لها دخاا.

وقياسرررررررررات بالسرررررررررنوات الثالث الماضرررررررررية اإن  ات كط مرة  
يتزايرد الحرديرث حول جولرة جرديردة م  القترال ارإا  رذم الجولة 

 كانت  تم ويندلع القتال ويراق المزيد م  الدم.
الجانب اإليرانت لمنا بالهزيمة. لك   وات اسررتمرار كاا

ك كراا الطرف المهزوم ت لقر برالهزيمرة ويع ئ  علا رغم ذلر 
 ستعدادات لجولة جديدة م  القتال.نقوا   م  جديد 

نيرانيرررة   -وللحرررديرررث المتزايرررد ع  جولرررة قترررال عراقيرررة 
ارر   جومات علا عدة تا نيراا سرر أجديدة  فاصرريط م  بينها 

نقا  ات مقا عة ميساال و و القا ع نفس  الذي دارت في   
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الماضرررررررية ثالث معارك أ مها علا   خالل امشرررررررهر السرررررررتة
"الفكة" التت حارررررررررررد اإليرانيوا ات سررررررررررر يط   اإل الق معركة

لف مقرا رطل والتت أشرررررررررررررراد أم رة  إلا حقيق نصررررررررررررررر ايهرا حو 
ام حسررري  بها. م  التفاصررريط أليرررات أا الهجوم  الرئيس صررردَّ
اإليرانت المتوقع سررريعتمد علا حارررد ك ير م  البارررر وعلا 

  الماضررررررريي  وأسرررررررلحة هري  أسرررررررلحة  سرررررررلمتها نيراا ات الاررررررر 
 شتر ها م  السوق السوداء.ن

وم  التفاصرررريط أليررررات وأليررررات أا الطرف العراقت متنب   
لألمر ومسرررررتعد للتصررررردي للهجوم وأن  علا بينة م    يعة  
الهجوم المر قب وحجم الحارررد البارررري الذي سررريارررارك في .  
كذلك أا  ناك سرررررررررررالحات جديدات لم لسرررررررررررتخدم حتا اآلا ات 

اإليرانيرةل قرد لسررررررررررررررتخردمر  العراق ات  رذم   -اقيرة الحرب العر 
 المعركة.

 ط معنا ذلك أا الهجوم اإليرانت المر قب   وثمة سؤال 
 و الهجوم الحاسم وأا نحبا   ذا الهجوم لعنت أن  سيكوا 

 رررررررذا الهرجروم   رررررررط أا الهرجروم امخيررل أي بمرعرنرا آخر
بررالنتيجررة المتوقعررة لرر  سرررررررررررررريكوا آخر جوتت الحرب التت 

 لة جوتت المفاوضات م  أجط نلجاد حط؟ س ق بدا
اتراض ذلك علا رغم أا النتائج التقليدلة  نم  الصرررعب  

لعمليرات الهجوم اإليرانيرة ت  نتهت لمصررررررررررررررلحرة المهراجمي . 
ا جولرة القترال الجرديردة التت يتزايرد  نولك  الرذي لمك  قولر  

عنها  تم ات وقت شررهد بعض المتغيرات. االعالقة اإليرانية  
ليسررررررررررررررت برالجودة التت كرانرت عليهرا م  ق رط. السرررررررررررررروريرة  -

اللي ية ليسررررت بالدفء الذي كانت علي   -والعالقة اإليرانية 
   عثُّرالسرررررررررررررروفيرا يرة  نتقرط م   -م  ق رط. والعالقرة اإليرانيرة 

 آخر. نلا
العراقية مرشررحة ات   -ا العالقة السررورية نوات المقابط 

أا  ارررررررررررررهد بعض   نلاضررررررررررررروء التحرك العربت المسرررررررررررررتجد 
العراقية مرشرررررررررررحة أليرررررررررررات وات  -راج. والعالقة اللي ية نفاإل

نفراج. أا  ارررررررررهد الكثير م  اإل  نلاضررررررررروء التحرك نفسررررررررر  
السرررررررررررررروفيررا يررة  جرراوءت منررا ق الحررذر  -والعالقررة العراقيررة 

ودخلرررررت ات مررررردار التفهم م  دوا أا لكوا ذلرررررك علا 
 حساب عملية  صحيئ مسار العالقات العراقية امميركية.

ام حسررررررري  علا أا صررررررر نذلك نا    إلاو  رار الرئيس صررررررردَّ
لطرح ات كط مناسبة عرضات لوقف القتال والتفا م مع نيراا 
باتل علا رغم الراض المستمر م  جانب آلة هللا الخمينت  

  م  جانب دول العالم ايرررررررررالت ع  الدول ل  موضررررررررروع  نبُّ 
اتراض بأن  ق ط العربية واإليرانيي  أنفسرررررهم. وم  الجائز اإل

ام حسررررري  العرض الجديد  ألام قليلة م  نعالا الرئيس صررررردَّ
لوقف القترررال كرررانرررت أ راف عربيرررة ودوليرررة كثيرة  توقع أا 

 كوا  نررررالررررك مبررررادرة جررررديرررردة م  جررررانررررب الرئيس العراقت 
ما  لمناسربة بدالة شرهر رميراال وكاا العراقيوا يتسراءلوا 

 المرة؟ م و نوع المبادرة التت سيعرضها الرئيس لا  رى  ذ
اممور لم  ك  متواارة ات المراضررررررررررررررت وجرت  وكرط  رذم 

 جوتت القتال م  دونها.
  ط أاةل بمعنا أ واار ا لارررررركط عنصررررررر مفاج  هط أاا

المرونة  عتمادن   نلا ذم المتغيرات التت أشررنا نليهال نضرااة 
ام حسررررررري  و طوير ال سرررررررتعجط ات  م  جانب الرئيس صررررررردَّ

 وضع نهالة للحرب العراقية اإليرانية؟
ا نتيجرة الجولرة الجرديردة المتوقعرة م  القترال سررررررررررررررتلعرب  ن

دورات ك يرات ات  حديد معالم الجوابل خصرررررررررروصررررررررررات نذا حقق  
السرررررالح الجديد الذي قد لسرررررتخدم  العراق أثرم وأكد المقا ط 

اء ررر  ات  رررذم الجولرررة كمرررا أكرررد رررا ات الجوتت العراقت كفررر 
قتنعت بعض ام راف العربية بأن  قد آا امواا إالسررابقةل و 

موقف نلجابت ولمصررررررررلحة وق ف   نلالوقفة مع النفس  ؤدي 
 الحرب.

حرررديرررث ع  جولرررة م   نلاا حرررالرررة شرررررررررررررروق نو كراراتل 
اإليرانية  رااق  زايد   -المفاوضرررررررررات إلنهاء الحرب العراقية 

 ع  جولة جديدة م  القتال.الحديث 
  بعد الجولة الجدلة المر قبة سررري دأ العد التناءلت  هط أنا

لنهالة "حرب السرررررررررررريادة" وبدالة "حرب السررررررررررررالم" ات منطقة  
 الخليج؟

 1983حزيران )يونيو(  25 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 اللبنانيون... وذكرى أبشع عدوان 
عتداء اع حاتت اإلنعيش  ذم املام الذكرى امولا مب
عتداء ليسررررررررررررررت أكثر اإلسرررررررررررررررائيلت. وإذا كانت حالة  ذا اإل

عتداء التت أصررررررابت الاررررررعب اااعة وبارررررراعة م  حالة اإل
اإنها  ارررررررب  ات بعض جوان ها  لك  1948الفلسرررررررطينت عام  

 الحالة.
ض لها الاررررررعب عتداء اإلسرررررررائيلت التت  عرَّ نا حالة اإل

حتالل    دو أكثر إو  الل نانت ق ط سرررررررررررررنة و مثلت بغزو ل ناا
عتداءات اإلسرررررررائيلية التت أصررررررابت بارررررراعة م  حاتت اإل

الارررعب المصرررري والارررعب السررروري والارررعب امردنت و ت 
عتداء التت  صررررررررررريب  أليرررررررررررات أكثر باررررررررررراعة م  حاتت اإل

سررررررررررررتمرار آلة هللا الخمينت ات نالاررررررررررررعب العراقت م  جراء 
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ي ذلها وسرررررطاء عنادم ورايررررر  التجاوب مع المسررررراعت التت 
 الخير لوقف الحرب.

وم   نا اإا الدااع وراء  ذا التأييد م  جانب قطاعات  
الررذي أبرمترر  الرردولررة مع   فرراق عرييرررررررررررررررة م  الل نررانيي  لإ 

زو وليسررررررررررررررررت غنسرررررررررررررررائيررط  و الررذكريررات المرة ع  ألررام ال
القنرراعررات. والرردليررط علا ذلررك  و أنرر  لوت ذلررك الغزو ومررا 

عررة علا الل نررانيي  لمررا كرراا عتررداء بررالغ الباررررررررررررررران رااقرر  م  
 أا يرد ات أذ اا الناس.  فاق لإ 

نرر  لو  حرردث الموااقررة لكررانررت نسرررررررررررررررائيررط أوم  المؤكررد 
سررررتعاود القصررررف وبطريقة  فوق ات بارررراعتها الطريقة التت 

 عتمد ها ق ط سنة.ن 
ومناسررررررررربة  ذا الكالم  و أن  ت ضررررررررررورة لهذا التخوف 

 لل نانية وإسررررررررررررائيط.الذي  م بي  الدولة ا  فاق العربت م  اإل
ات منها ن فاقذلك أا ماررررررركلة نسررررررررائيط ليسرررررررت ات  حقيق 

سررررررررررررررتطراعرة الردولرة القويرة ونتيجرة الاروف ندولرة قويرة وات 
ات التت  ريررد ررا. نا  فرراقرر الرردوليررة التت  خرردمهررا أا  حقق اإل

ماركلة نسررائيط  ت ات ارض التط يع بينها وبي  اآلخري . 
حتالل بينمرررررا اإلوأي  ط يع  رررررذا الرررررذي لمك  أا لحررررردث 

 والذكريات المرة ع  ألام الغزو ماثلة ات امذ اا. مستمر
ات مع مصرررررررررر لكنها أخفقت ات  ن فاقلقد حققت نسررررررررررائيط 

سيحدث. ويومات    حقيق التط يع. وت ي دو أا مثط  ذا اممر
وارد   فاق بعد آخر يت ي  أا التط يع مسررررررررتبعد وأا نلغاء اإل

 الحدوث ات اللحاة المناسبة.
ا كاا مثط  ذا الموقف م  جانب الاررررعب المصررررري وإذ

لحدث م  دوا أا لكوا أبناء  ذا الاررررررررررررعب ذاقوا مرارة ما 
ذاق  الاررعب الل نانت اكيف نذات سرريقر الموا   الل نانت م دأ 
 التط يع مع الدولة التت اعلت ب  ما لم لفعل  معتد أو غاء.

أا الفرنسرررررررررررررريي   نلاايهرا  و نرا ت برد م  وقفرة ناررررررررررررررير
ريطانيي  ما ءالوا حتا اآلا يتعاملوا مع املماا بارتء  وال 

م  المسررررررررررررايرة نتيجة ما اعل   تلر بهم ات الحرب العالمية 
الثانية. و نالك عارررررررررررات الفرنسرررررررررريي  وال ريطانيي  يزوروا  

ات براملمراا وبرألمرانيرا وإنمرا بر ألمرانيرا يوميرات لكنهم ت يزوروا ح
اك عارررررررررررررررات  اقا لمجرد التعرف علا بلرد جرديرد. كرذلرك  نر 

لمراا الرذي  يزوروا بريطرانيرا وارنسررررررررررررررا يوميرات نت أنهم ت ما
 لاعروا ات  ذم الزيارات بأنهم مع أصدقاء.

ومثط  ذا اممر ينط ق علا الجيط الاررررررراب. أما الجيط 
 االذي عاش ويالت القصرررررف املمانت ألام الحرب اإن  عل

رغم مرور أكثر م  ربع قرا علا  لك الحرب ت يزال كلما 
المالجئ  نلاذكر لحاات القصرف وألسرنة اللهب والهرولة   

حتماء بها م  ويالت القصف. كذلك كلما  ذكر ألام م  لإ 

بتعرادات نءداد نالجوع علا رغم قلتهرا وبكراء ام فرال... كلمرا 
لمراا الحراليي  ت ذنرب لهم ات ما األمراا علا رغم مع  ا

 ما اعل   تلر.
التط يع بي  مصررررر ا الذي حال دوا حدوث نوقد لقال 

وإسرررائيط  و أن  لم لك   نالك بي  المصررريي   يار يتعامط  
مع نسرررررررررائيط مثلما  ت الحال ات ل ناا. أو أا الذي حدث  

عقد صرررررررلئ مع نسررررررررائيط اأيدم   ر أىنا رئيس مصرررررررر أ و 
ا نسررائيط  أملحوظة. وبعدما شرعر الارعب ب الارعب بأكثرية

بتعد وبات أمر التط يع ات نمخادعة وت  رغب ات السررررررالم 
ضرررررروء ذلك مقتصرررررررات علا رئيس دولة وبعض السررررررياسرررررريي   
وبعض الصررررحفيي . و ؤتء الذي  سررررايروا الرئيس السررررادات 

غتيال السررررررادات واممط بحدوث  ن ات  وجها   لعيارررررروا بعد 
 التط يع حالة مريرة م  عذاب اليمير.

مر لختلف علا أسراس أا مل ناا اإا ا انلأما بالنسربة 
 نالك عناصررر ل نانية متحالفة مع نسرررائيط وت  سررتطيع اك 

 ر با .اإل
وقد  كوا  ذم الحالة  ت الثغرة امسرررراسررررية ات الموقف 
الل نانت نت أنها ليسرررت بالصرررورة التت  خيف أو  قلق. ولوت 

 القوات نلانضرررررررررررررراارة  لأا  نرالرك  واجردات لقوات غير ل نرانيرة
اإلسررائيليةل لما كاا لهذم الثغرة أا  سرتمر. وم  المؤكد أا 
منطق المجموعة الل نانية المتحالفة مع نسررررررائيط سررررريصررررربئ  

وت  أثير ل  عندما لقتصرر التواجد العسركري ات  با تات  مامات 
حتالل اإلسررائيلت. ومثط  ذا اممر قد يتحقق  ل ناا علا اإل

ر. وات العادة أا ات ن ار صرررفقة دولية علا مسرررتوى الكبا
 يداعوا ثم   ذا النوع م  الصفقات. الصغار

سرررتنكارات عربية  إلقد حفلت املام الماضرررية بصررريحات و 
 تعالاسرررررررررررتنكارات و كثيرة. وم  الط يعت أا  حدث  ذم اإل

الصررررريحات. لك  نقطة اليرررررعف ايها  ت أنها أعلا وأشرررررد 
سررررررررررررررتنكررارات التت حرردثررت ألررام الغزو م  الصرررررررررررررريحررات واإل

مت ل يروتل أو و لت لل ناا وألام القصررررررررررررررف الهجاإلسرررررررررررررررائي
نهررا ت  حقق  إ حررديررداتل لنصررررررررررررررف بيروت. وم  أجررط ذلررك ارر 

 حتالل.الهدفل وت ي دو أنها ستنهت حالة اإل
وإذا كراا ل نراا لم يلق المسرررررررررررررراعردة المطلوبرة م  جرانرب 
الدول العربية لوقف الحرب  وال ثمانت سررررررررررنوات. ولم يلق  

اإلسرررررائيلت عن   وال شررررهر  المسرررراعدة المطلوبة لرد الغزو
كرامرط. اعلا امقرط  نرالرك واجرب لمسرررررررررررررراعرد ر  م  أجرط أت 

 حد التط يع. نلا صط الحال ب  
أما كيف لكوا شرررررركط المسرررررراعدةل اإا الجواب  و عند  
الملوك والرؤساء الذي  يدركوا أبعاد اللعبة ويعراوا   يعة 

 المساعدة المطلوبة ومدى  أثير ا.
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سرترخاء وم  دوا  ذم المسراعدة اإا بيغ  سريواصرط اإل
 سترخا شتاء. و كذا.نصيفات ات ل ناا بعدما 

قطع الطريق علا نسررررائيط وخصررروصرررات ق ط دخول ن ط 
نتخابات الرئاسررررة  نالوتلات المتحدة مدار مسرررراومات معركة 

 مع نهالة الصيف؟
 لعط وعسا لحدث ذلك.

 1983( تموز )يوليو 2 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 هل تصبح القاهرة  
 عاصمة العمل الفلسطيني؟ 

م الرئيس  غتيال الرئيس أنور السررررادات و سررررلُّ ا ات أعقاب 
حسررررررررنت مبارك منصررررررررب رئيس الجمهورية ات ن ار عملية 
دسررتورية ت أثر ايها للصررراعات كما حدث بعد وااة الرئيس  

خالصررتها  بة جمال ع د الناصرررل سررادت مصررر مارراعر  ي   
مكانها ومكانتها ات العالم العربت.    نلاسرررررررتعود  رأا مصررررررر 

وات الوقت نفسرررررررر  سررررررررادت الموا ني  العرب مارررررررراعر م  
الفرح ما ءوال عهد السرادات وبدالة عهد جديد مع الرئيس  

 إلامكانها و   نلاحسرررررررررنت مبارك سررررررررريسرررررررررهط عودة مصرررررررررر 
 مكانتها.

ذلك أن    صرررررطدمت الماررررراعر بمأءق.نذلك الوقت   منذو 
مكانتها اإا المفروض  إلامكانها و  نلا عود مصرررررررررررررر  لكت

خلو   نلاحدوث   و أا  عيد النار ات امسرررررباب التت أدت 
المكرررراا والمكررررانررررة. أي بكالم أكثر  حررررديررررداتل لفترض ات 

ات أبرمها سرررررررررلف  الرئيس  ن فاقالرئيس حسرررررررررنت مبارك نلغاء  
 السادات.

وعلا رغم أا  رررذا اممر كررراا ات نار الكثيري  ي ررردو  
سرررتمروا يتمسررركوال ات نأا  ؤتء   دات بعض الارررتءل نت  معق

سررررررررررررتعادة  نالمارررررررررررراورات التت دارت وراء الكواليس م  أجط  
ية  ن فاق  مصرررل بيرررورة أا يلغت الرئيس حسررنت مبارك أوتت 

"كامب دلفيرد" ق رط أا ي ردأ أي حديث بهردف عودة مصررررررررررررررر 
 مكانتها ات العالم العربت. إلامكانها و  نلا

تارررررررررررراور التت  عرف "التيررررررررررررام " وات نحدى حاتت ال
بعض  فاصيط ما دار ايها م  مناقااتل قال  رف عربت  
لح ذ  سرررررررهيط عودة مصرررررررر لطرف عربت لعاند أمر العودة 

يرة "كرامرب دلفيرد" م  جرانرب الرئيس  ن فراقر با برإلغراء ننت نذا  
حتا نذا قام اجأة ات مصررررر   ما خالصررررت   حسررررنت مباركل

حكم ثوري متطرف أو حررالررة مارررررررررررررررابهررة لتلررك الحررالررة التت 
ارررإا ال الا رقم واحرررد  1952 يوليو) موء( 23حررردثرررت يوم 

ك ملهذا     نحترامأو  لك الحالة سررررييررررم  اقرة  نأل علا   الح 
 نلاوالمعرا ردات المعقودة وسرررررررررررررريطم   امجرانرب  ات فراقر اإل

 أموالهم وممتلكا هم وحيا هم.
بت المح ذ  سرررهيط عودة والكالم للطرف العر   -... وأن  

م  امايررررط  رك اممور اآلا  تفاعط ومسرررراعدة  -مصررررر 
ك م المصرري علا أا لعود م  دوا شررو  مسربقةل وإن   الح 

ات  فراقر "كرامرب دلفيرد" وغير را م  اإل يرةن فراقم  المؤكرد أا 
 ل   بقا عندما  تواار صيغ أايط للعمط العربت الماترك.

ذا المفهوم  مرررت  وقرررد لجوء اتاتراض أنررر  ات ن رررار  ررر 
ءيارة السيد  ارق عزيز نائب رئيس الوءراء ووءير الخارجية 

القا رة  ذا امسررررررررر وع. وصرررررررررحيئ أا الزيارة   نلاات العراق 
اإليرانيةل نت أا ذلك ت  -ارضرررتها ظروف الحرب العراقية 

لعنت أا حررردوث  رررذا اللقررراء كررراا لجرررب أت يتم مرررا دامرررت 
 ."كامب دلفيد" يةن فاقمصر ت  لغت 

سرتكماتت لتوضريئ عودة مصرر ليرع نقا  لمك   نو بقا 
  سجيلها علا النحو اآل ت 

خذ ات     ننا قرار ننزال عقوبات ات حق مصررررررررر   -أوال  
ظروف معينة وقد  رأت متغيرات جذرية وموضررروعية علا 
 ذم الاروف اممر الذي لحتم نعادة النار بعض الارررررررتء 

 ات المفاتيم.
لم  تخررررذ   1978اد عررررام نا قرارات قمررررة بغررررد -ثاااانياااا  

سرررررررتعادة مصرررررررر نط ذلك اإن  م  الممك   باإلجماع وم  أج  
 حد ك ير. نلابامكثرية. وامكثرية متواارة 

نا كوا العراق  و الرذي قراد حملرة اليررررررررررررررغا   - ثاالثاا  
علا مصرر إلقناعها بعدم سرلوك مسرلك "كامب دلفيد". و و 
الذي لسررررررراعد اآلا ات نلجاد مخرج لعودة مصرررررررر م  دوا 

ن  أا لسرررهط  أ"كامب دلفيد". م  شررر  يةن فاقلارررتر  نلغاء    أا
 اممر أمام أ راف كثيرة لكت  حذو حذو العراق.

نا الموقف المصري الرا   جيد قياسات بالموقف  -رابعا  
  ية معقودةن فاقالذي كاا ألام الرئيس أنور السررادات.  نالك 

نت أنر  ليس  نراك  ط يع برالمعنا   يرة كرامرب دلفيرد(ن فراق)أي 
 الكامط.

نا   يعة التعامط قائمة اآلا بي  مصررررررررررر    - خامساااااااا  
ورقة  ات بعض جوان ها  -نذا جاء القول   -وإسرائيط  اكط 

سرررررررررتعمالها نضرررررررررغا علا نسررررررررررائيط لمك  أا  فيد ات حال  
سررتطاعة مصررر أا  قول إلسرررائيط  نبارركط جيدل بمعنا ات 

بررأنرر  ل  لكوا  نررالررك  ط يع للعالقررات مررا دمتم ت  طبقوا  
القرارات الدولية التت  عطت الارررررررعب الفلسرررررررطينت الحق ات 
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  قرير مصيرم.
 ت عاصرررمة وإذا سرررارت التطورات باررركط با ت في  القا رة 

العمط السررررياسررررت الفلسررررطينت ومقر منامة التحرير الفلسررررطينية  
   ن اإا ورقة اليرررررغا المارررررار نليها  صررررربئ قوية. وللمناسررررربة اإ 

ليس باممر المسررررتبعد أا نسررررمع ذات يوم بأا القا رة عاصررررمة  
العمط السرررياسرررت الفلسرررطينت. وبا ت أليرررات مقر منامة التحرير  

لحاة المناسررررررربة وتدة حكومة الفلسرررررررطينية الذي  عل  من  ات ال 
ات العمط    - لكنها الطلقة التت  صررررررررريب   - المنفا كطلقة أخيرة 

السرررررياسرررررت الفلسرررررطينت. والقول بأا ذلك ليس باممر المسرررررتبعد  
نفجار.  سرررررررررر ب  أا اليررررررررررغا عادة وات معام امحياال يولد اإل 

ولك  اليرررغو ات علا الاررررعية الفلسرررطينية والتت  تزايد لحاة 
 نفجار. لد ما  و أكثر م  اإل بعد لحاة قد  و 

نوام ر  /  اررررررررري  الثانت   4)  ويبقا أن  بعد ظهر يوم السرررررررر ت 
فيمرا الملوك والرؤسررررررررررررراء قطعوا    - غرادرت مطرار بغرداد  ( 1978

 ائرة عراقية    - ات العاصررررررررمة العراقية  جتماعا هم ن شررررررررو ات ات  
الرئيس أنور السررررادات ليطلب من     نلا خاصررررة  حمط واد القمة  

"كامب دلفيد" علا أا يتعهد الملوك والرؤساء  ية ن فاق العودة ع   
بتأمي  المسرتلزمات التت  مك  مصرر م  مواصرلة النيرال. ولم  

حينرررذاك الررردكتور  ا م  رئيس وءراء ل نررراا )المكوَّ  لكترررب للوارررد 
عيرررررررو مجلس قيادة الثورة   سرررررررليم الحأل والسررررررريد  ارق عزيز 

العراقت والسررررررررررررريررد أحمررد خليفررة السرررررررررررررويرردي وءير خررارجيررة دولررة  
أا ينجئ  سرركندر وءير اإلعالم السرروري( ن مارات والسرريد أحمد  إل ا 

ات مهمت . و و لم ينجئ لسرررررر ب بسرررررريا و و أا حاكم مصررررررر  
إا الذي لحكم مصرر  و  كاا الرئيس أنور السرادات. أما اليوم ا 

 الرئيس حسنت مبارك. 
بأا لكوا    ئ ولقد كنا نتمنا لو أا الوضرررع العربت كاا لسرررم 

 و   1983 )يوليو(   موء   3يوم امحرد  مصرررررررررررررر   نلا الرذي  وجر  
واد مماثط  صرف بمرونة مع الرئيس حسنت مبارك. لك  الذي  
سرريحدث ات شرركط أو آخر وأغلب الا  أا مزيدات م  الطائرات  

العراق بعد الخطوة العراقية التت    نلا الخاصررررررة سرررررريتوج  العربية 
 مثلت بزيارة السررررررررريد  ارق عزيز للعاصرررررررررمة المصررررررررررية. وات  
المقابط سرررريكوا  نالك المزيد م  المبعوثي  المصررررريي  الذي ت  

 بد سيردوا الزيارات والتحيات بأحس  منها. 
  وربمرررا ت لحررردث ذلرررك علا الفور لكنررر  ات نهرررالرررة اممر 

ي ت لفعط ذلك وت لقر  بالحقائق الجديدة لكوا ت  سرريحدث. والذ 
 يريد لمصر حسنت مبارك أا  عود. 

 .... ومصر حسنت مبارك عربية كثيرات 
 1983تموز )يوليو(  9 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 صراع القوى داخل حركة "فتح" 
ر التسررررراؤل ات شرررررأا خالف داخط قوى لم لحدث أا كث  

 نلامتصررررررررررارعة ات العالم العربت كما  ت الحال بالنسرررررررررربة 
الخالف الردائر ات صررررررررررررررفوف حركرة "اتئ". وسرررررررررررررر رب كثرة  
التسرررررررررررراؤل  و أا الخالف لحدث ات وقت قد لكوا مالئمات  

أنررر  غير مالئم علا اإل الق   م راف عربيرررة ودوليرررة نت  
وا حركة التمرد علا للطرف الفلسرررررررررطينت وحتا للذي  لقود

 قيادة السيد لاسر عراات.
عر الموا   العربت بحالة نحبا  كتلك شررر ولم لحدث أا  

مرررا قرأ المزيرررد م  امخبرررار ع   رررذم  لالتت لاررررررررررررررعر بهرررا ك
التطورات وكلما سررررررمع بالمزيد م  التفاصرررررريط ع  الصررررررراع 

ي  الارررررررررررررررعية والمجموعة المتمردة. وشررررررررررررررعور  ذا ب  الدائر
و و جيرد  .ا  علا رغم خطورة الحرالرةالموا   بحرالرة اإلحبر 

سرررررطينية  عني ل و عني  أليرررررات لعلا أسررررراس أا القيرررررية الف
 رموء  ذم القيية.

سرتمرار وم  خالل متابعة التطورات التت  ارهد ا  نوات 
"اتئ" و قليب صرررررفحات المرحلة الماضرررررية م  العمط  حركة

 توالد مالحاات و سرراؤتت قد لكوا م  المفيد  الفلسررطينتل
 ها علا النحو اآل ت  سجيل
 نرالرك حزنرات داينرات ات النفس العربيرة علا مرا  اا - أوال  

لحدث. وات الوقت نفسررررر   نالك رابة ات نفس كط موا   
نرالرك م   م  عربت لكت لقول وبرالصرررررررررررررروت العرالت. ليس 

 -بعرد الل نرانيي   -ضررررررررررررررد أنفسررررررررررررررهم وضررررررررررررررد قيرررررررررررررريتهم 
 كالفلسطينيي .
حركررة التمرد  ت   ا الحلقررة امكثر أ ميررة اتن -ثاانيااا  

أنها  تم علا أرض ليسرررت "أرض عراات"ل نذا جاء القول. 
ا  ذم الحلقة  ارررررررررررررركط عنصررررررررررررررر قوة للمجموعة نوبقدر ما 

المتمردة اإنها بالقدر نفسررررر   اررررركط عنصرررررر ضرررررعف لقيادة  
 عراات.

اتراض أا مثط  ذا التمرد كاا سررريحسرررم  وم  الجائز اإل
ة ولمصررررررررررررررلحرررة عرارررات لو أنررر  حررردث يوم كرررانرررت المقررراومررر 

الفلسررررررررررررررطينيرة ات بيروت الغربيرة وات جنوب ل نراا أي يوم 
شررررررررمال ...    نلاكانت "أرض عراات"  متد م  جنوب ل ناا 

 بقرراعرر . والرردليررط علا ذلررك  و أا التمرد لم لحرردث نت   نلا
الحد الذي لصرررعب    نلابعدما ضررراقت رقعة "أرض عراات" 

 في  التناور.
ذلررك  نررالررك حلقررات أخرى كثيرة ضرررررررررررررررعيفررة ات  إلاو 

نفصرررررررررررررال لحدث ات ءم  المجموعة المتمردة منها أا اإل
م  الجرررررائز  الوحررررردة. وات  رررررذا اإل رررررار نلاالحررررراجرررررة 
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ما الذي لمنع عراات م  أا يتصررررررررررررف كما   التسررررررررررراؤل 
 نفصال؟إلالناصر ألام وقوع ا  صرف جمال ع د

نفصرررررررررالل إلنا مجموعة أبو موسرررررررررا قررت ا - ثالثا  
وليس اممر مجرد خالف أو  برررررررراي  ات الرأيل و ت 
مسررررررررباب موضرررررررروعية متصررررررررلة بالقوى التت  سرررررررراند ا ت 

الممك    سررررتطيع أا  عود ع  القرار بمعنا أن  م  غير
ما كانت علي  بي  أبو موسرررررررررا وم   نلاأا  عود الحال  

نذا كرانرت سررررررررررررررروريرا  نت   معر  وأبو عمرار وبقيرة قرادة "اتئ"
 ولي يا  ؤيداا ذلك.

إءاء  ذم الحقيقة ت جدال ات شررررررأنها   دو مسرررررراعت و 
 التوايق التت لقوم بها البعض غير مجدلة.

ولعط عراات لعرف أكثر م  غيرم  فاصررررررررريط ما كاا 
نضرررررررررااة قرار نرسرررررررررال  نلاالناصرررررررررر القيام ب   ينوي ع د

سررررررررررررررروريررررا للترررردخررررط وضررررررررررررررررب المجموعررررات  نلاالقوات 
ل  ات  نفصرررررررالية. كذلك قد لكوا الرئيس الراحط وروى إلا

 ذا الارررأا الكثير وحدث  ع  ماررراعرم عندما عاد و لب 
عودة القوات التت كانت سررررررررررررتتدخط وآثر أا يتحمط جرح 

نفصرررررررررررررررال بكرط العرذاب المعنوي والقومت. ونح  نقول اإل
غير وضرع  عتبار أا وضرع عرااتذلك مع امخذ ات اإل

ت لسرررررتطيع أا يرسرررررط قوات وت دولة  ع د الناصرررررر. اهو
أن  لسررررررررررررررتطيع   الناصرررررررررررررررل نت   حال ع د عندم مثلما  ت

"حرب  نفصررررررررررررررراليرة ويحول دوا إلاإلقرار بحقيقرة الحرالرة ا
 اتئ"  اركات للرأي العام الفلسطينت أا لقرر وأا لحسم.

وريا ولي يا داخط "اتئ" كانت ات ا حصررة سرر ن - رابعا  
قليلررة. ومررا لحرردث منررذ بعض الوقررت  و أا  سرررررررررررررررتمرارن

  أخذ ا حصررررررررررتهما وشرررررررررري ات م  حصررررررررررة غير ما. الدولتي  
"اتئ" كمرا كرانرت  لكنهمرا أخرذ را را ات وقرت ولم  عرد حركرة

 م  ق ط.
 ومحور الصرررررررررراع اآلا ليس عودة اللحمة بي  جماعة

أي مدى لمك  أا  نلانقسرررررررررام حدثل وإنما إل"اتئ" ما ا
ا ن لع ها سررروريا ولي يا. و كرارات    كوا "اتئ الجديدة" ورقة

 الرأي العام الفلسطينت  و القادر أا لحقق الطريق.
ات اإل ار نفسرررر  م  الجائز القول نن  لو  - خامساااا  

لم لك  عراررات وءع قوا رر  علا عرردد م  الرردول العربيررة 
و جمعررت  ررذم القوات ات مكرراا واحررد  و بعض منررا ق 

مع سررررررررروريا لكانت   البقاع وقرى بعلبك القريبة م  الحدود
ما سرررر ق أا  نلانتهت "اتئ" ن"حرب اتئ" حدثت ولكانت  

 لفلسطي . اانتهت نلي  الهي ة العربية العلي
بو عمار و و البارع أ  ط أا وقد لجوء التسراؤل  نا 

 خرذ ق رط مغرادرة بيروت قرارم الرذي يتسرررررررررررررررم نات التكتيرك 

)و و  سررررررررررترا يجت والتنب  لما لمك  أا لحدثلبالوعت اإل
 كوا قوا   منتارة ات أكثر الدول   ارار الذي قيا بأالق

 نلامعلومرات أو  نلاسرررررررررررررررتنرادات ن العربيرة نذا أمكنر  ذلرك(
   معات؟اممري   نلا حليط أو 

ويبقا أنر  علا رغم قسررررررررررررررراوة بعض  رذم المالحارات 
منتاررار أا لقول ناررإنرر  م  المفيررد  سرررررررررررررررجيلهررا ات  ك   الح 

 العادل كلمت  الحاسمة.
مو ذا  ك  حالة     و الرأي العام الفلسرررطينت بحالتي    الح 

 ار.الذي  داخط الجدراا وحالة الذي  داخط امسو
 1983تموز )يوليو(  16 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 األدنى  الملك فهد... والحد
 من الحد األقصى القادر عليه

ات المراضررررررررررررررت كرانرت الزعرامرة العربيرة القويرة  لرك التت 
ط ط  حقيق الوحردة بي  الردول العربيرةل وم  أجر   عمرط م  أجر  

 أ لها. نلانعادة السطي  
بالتطورات التت رااقت   التذكيرولسرررررررررنا اآلا ات صررررررررردد 

حالة الصررررررراع العربت حول الزعامة ات المرحلة الماضررررررية. 
ولك  ما نريد قول   و أا ما كاا ات الماضررررررررررررررت لارررررررررررررركط 

الموا   العربت الحالة امقصرررررررا أصررررررربئ ات  نلابالنسررررررربة 
سرررتعداد ما لعت ر  ننارم اآلا لاررركط المسرررتحيطل وأن  علا 

 حدوث . نلاة ذروة ما لطمئ ما كاا يرام الحد امدنا بمثاب
لقد كاا الموا   العربت يرى ات أواخر السررررررررررررتينات أا 

ق الوحدة ممك  وضرررررررروري وأن   بعات لذلك م  الممك  ي حق
أ لهررا. أحالمل أم  منيرراتل أم  عليق   نلاعررادة السررررررررررررررطي  ن 

 آمالل أم مجرد أحاسيس ناش ة ع  معاناة؟
ة كلهررا ذلررك...  ررذم اممور مجتمعرر  نلاقررد لكوا الرردااع 

أو أحررد ررا. والمهم ليس  حررديررد الرردوااع بقرردر مررا  و القول 
نحسررررررت ات السرررررني  العارررررر امخيرة  نبأا المطالب القومية 

درجررة بررات معهررا الحررد امدنا أمرات ات منتها ام ميررة  نلا
نذا  و  حقق. وإذا جراء القول ارإا الحرد امدنا ينحصررررررررررررررر 

 و  امول   ات الزم  الرا   الرررررذي نعياررررررررررررررررررر  ات أمري  
المتخاصررررمة. والثانت  و  مصررررالحة بعض ام راف العربية
 عدم  اتيت الارعية الفلسطينية.

ا لواء الزعامة العربية سررررررريكوا  نوبكالم أكثر وضررررررروحات 
  ارت قررررررردر ررررررر  أا لرجرعرررررررط ام رراف الرعرربريرررررررة مرعرقرودات لرمر  



67 

المتخاصررررررمة  تعالش مع بعيررررررهال ويجعط بعض ام راف 
فلسرررررررطينت ات حال ل نذا العربية  ترك ما  بقا م  الوجود ال

 حال أايط. نلاكانت ل   ستطيع نقل  
ذلك ممك  أم أن  علا شرررررتء م     ط أا وثمة سرررررؤال 

 ستحالة؟اإل
و رط  نراك الطرف العربت الرذي لمكنر  أا لحقق الواراق 

ما وصررررلت نلي    نلاوالتعالش بي  الجميع اال  صررررط الحال  
 ما لمك  أا  صط نلي ؟ إلاو 

الرررذي لمكنررر  أا لقول ات   و رررط  نررراك الطرف العربت
ن  م  غير المق ول ضررررررررررررررب الاررررررررررررررعية  اشررررررررررررركط أو آخر 

 الفلسطينية؟
ولعط الجواب ع  ذلك  و أا المملكة العربية السعودلة 

سررررررررتطاعت  ومسررررررررباب ن ت الطرف العربت الوحيد الذي ات 
موضرررررررررررررروعيررة أا لفض الخالاررات ويحقق التعررالش العربت 

ت ات جررررردار حرررررداث الثغرانبرررررالحرررررد امدنا. ويحول دوا 
الارررررررعية الفلسررررررطينية. وأ م امسررررررباب الموضرررررروعية  و أا 

بررة بجميع  صررررررررررررررالت  ي    االمملكررة العربيررة السررررررررررررررعودلررة عل
 ام راف و ساند ات شكط أو آخر  ذم ام راف.

ل  ةا كالمات كثيرات  ردد ات شرررررررررررأا عقد مؤ مر قمة عربين
جتمررراعرررات و حركرررات  نعقرررد و حررردث  حرررت مالرررة نو نررراك 

 العربية أو  نقية  ذم امجواء. لطيف امجواء 
عة ثناا ات أا الحط ليس ات القمة الموسررررررررررَّ نلختلف   وت

وت ات لجنرة  نقيرة امجواءل وإنمرا  و ات قمرة ربراعيرة يردعو  
عقررد ررا ات المملكررة العربيررة  نلاالملررك اهررد ب  ع ررد العزيز 

ام   السرعودلة ويارارك ايها الرئيس حااظ امسرد والرئيس صردَّ
 حسي  والسيد لاسر عراات.

ثنرراا ات أا العالقررة التت بي  الملررك نكررذلررك ت لختلف 
وبالذات الجانب الارخصرت م    -اهد وكط م  قادة الثالثة 

اتراض بأا التفا م سرررررررررررررريحدث نذا  لب   جيز اإل -العالقة 
ملك اهد حدوث  سرررررررررواء بالتمنت أو باإلصررررررررررار وإذا أوحا ال

سررررررررررم الطرف الذي ت يلتزم  نالملك اهد بأن  سرررررررررريعل  لألمة 
لتزام اإن  ل  لكوا ات بمبادئ التفا م وظروف رايرررررررررررر  اإل

 اإلصرار. نلاالتمنت وت  نلاحاجة ت 
عرررردا ذلررررك اررررإا التفررررا م المطلوب بي  بعض ام راف 

ة العربيررة السررررررررررررررعودلررةل وأا العربيررة  و مسررررررررررررررؤوليررة المملكرر 
مسررررررررررؤولية عدم حدوث  ذا التفا م  قع ات شرررررررررركط أو آخر 

 علا عا ق المملكة أليات.
الرخرلريرج  نلراومر  الرمرؤكرررررررد أا كرثريررير  مر  الرمرحريرا 

يتسررراءلوا ات مجالسرررهم وات معرض حديثهم الذي  خالط   
الحسرررررررررررررةل حول حالة التردي التت  عياررررررررررررها اممة. ما دام 

يز ات الوضررررررررررررررع الرذي لجعلر  قرادرات العز  الملرك اهرد ب  ع رد
علا أا لحقق التفا م العربت وأا يبقت الارعية الفلسطينية  
ات مرررأم ل امرررا الرررذي ينتارم لكت لخطو الخطوة الفعرررالرررة 

 وامكثر  قدمات ات  ذا الميمار؟
المطلوب  حقيقر   و الحرد  قصرررررررررررررراما الحرد انو كراراتل 

سررررررررررباب  سررررررررررتطاعة الملك اهد أا لحقق  لأل نامدنا مما ات 
 ثناا علا أ ميتها.نالموضوعية التت ت لختلف 

اهط نسمع ات أي لحاة ع  ماروع الملك اهد لتحقيق  
التعالش العربتل أم أا العا ط السرعودي ما ءال علا شرتء 

ما بعض ام راف العربية لم  سراند بالحماسرة   م  اليريق 
المطلوبة وات الوقت المناسرررررررررررب مبادر   لتحقيق التسررررررررررروية 

مءمة الارررررررررق اموسررررررررا اقرر ات ضرررررررروء ذلك أا   المعقولة
 لعامط مؤقتات  ذم ام راف بالمثط؟

ات أي حال أا القمة الرباعية أكثر م  ضررورية. اهت  
ط  حقيق التعررررالش اقا وإنمررررا م  أجررررط ليسرررررررررررررررررت م  أجرررر  

 الصمود... ومواجهة التردي.
 1983تموز )يوليو(  30 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 الدائر داخل حركة "فتح"..  قتتالاإل
 نتحار إلقراطية او أو ديم 

ما  عتدنا أا نرددم أو نسررررررمع   و ن القول الاررررررائع الذي  
"اتئ" وايها  أشرررب  اليوم بالبارحة ولك  نءاء ما لحدث لحركة
ما أبعد أا " لصرررررررررربئ القول الماررررررررررار نلي  معكوسرررررررررراتل و و 

لحرررردث اليوم ومنررررذ بعض الوقررررت عمررررا كرررراا لحرررردث ات 
والبارحة  نا بمعنا الماضررررررررت... والماضررررررررت غير  البارحة"
 البعيد. 

وم  خالل بعض المقررارنررات وبعض مررا  سررررررررررررررعفنررا برر   
 س ذلك بكثير م  الوضوح.الذاكرة لمك   لم  

ك  عربت ماررررررررررررتر   -ات الماضررررررررررررت كاا أي بياا عربت 
لحر  ات شرررررررركط أو آخر علا أا  تيررررررررم  نحدى اقرا    

تأكيد علا النأل علا دعم الكفاح الفلسرررررررطينت المسرررررررلئ وال
أا منامة التحرير الفلسررطينية  ت الممثط الارررعت والوحيد 

 للاعب الفلسطينت.
قتترال الجراري بي  أ راف حركرة "اتئ" ارإا اليوم وبعرد اإل

ال يانات العربية الماررررررررررررتركة  تفادى النأل علا  لك الفقرةل  
وحتا الرردول العربيررة الحريصرررررررررررررررة علا حركررة "اتئ" اررإنهررا 
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ك الذي لصررردر علا نثر محادثات   تمنا ات ال ياا المارررتر 
النفس   بي  واود منها علا أا  يررررررررربا أ راف حركة "اتئ"

و سررررررررررررروي الخالاات ات ما بينها بما لصررررررررررررروا وحدة العمط 
 مررامررات مثررط الررذي كررانررت  فعلرر  بعض الرردول  الفلسررررررررررررررطينتل

والصررررررغرى علا السررررررواء عندما لاررررررتد الصررررررراع بي    ى الك ر 
ئيط  كوا  ت ا نسررررررررررراأنسرررررررررررائيط ودول عربية. وعلا رغم 

ارإا  رذم الردول ت  المخط رة أو المعتردلرة أو سرررررررررررررر رب التو ر
 قف ضررررررررررررررد ا وإنما  دعو ا و دعو الدولة أو الدول العربية  

 ضبا النفس. نلاات وقت واحد 
وات الماضرررررررررررت كانت الحرب اإلعالمية بي  نسررررررررررررائيط  
ومنامرة التحرير الفلسررررررررررررررطينيرة واصررررررررررررررائرط حركرة المقراومرة 

 هرامرات  قرال بطريقرة كثيرة  نعلا الفلسررررررررررررررطينيرة عمومرات  قوم 
نها منامة )المخربي (  نالحدة. نسرررررررائيط  قول ع  المنامة 

و طلق عليها وعلا قاد ها ومقا لت اصررررررائط حركة المقاومة 
كثيرة م   ررذا النوع. و رد المنامررة علا ذلررك بررالقول  نعو ررات 

نها اغتصررررر ت حقوق  انا نسررررررائيط دولة عنصررررررية وااشرررررية و 
ضررررر  و زج بأبناء  ذا الارررررعب ات شرررررعب واسرررررتولت علا أر 

 السجوا.
"اتئ" لم  قتتررال الجرراري بي  أ راف حركررةاليوم وبعررد اإل

لعد أحد يتذكر ذلك الكالم وحلت محل  عبارات قذف وشررتم 
م  نوع بالغ الحدة. أبو عمار وم  مع  لقولوا ع  سررروريا  
ولي يررا وع  المجموعررة المتمردة كالمررات ات غررالررة القسرررررررررررررروة. 

بكالم م  النوع نفسررررررررررررررر . ولاررررررررررررررردة و رأة  واآلخروا يردوا 
 هامات الواردة ات الحمالت المتبادلة ايررررالت ع   نوعها  اإل

العررالميررة  حتررار ات أمر الفقرات التت  اررإا وكرراتت امنبرراء
تت ا  ثهرررا ات العرررالم. وات معام امحيررراا ارررإا  رررذم الوكررر 

ومعها الصرررررررحف امجن ية  خصرررررررأل مسررررررراحات كثيرة لهذم 
 هررامررات وكررأنمررا  ريررد أا  قول للعررالم وبررإلعرراء خفت م  إلا

 -ثير علا وسررررائط اإلعالم العالمية  أالصررررهيونية التت لها  
اناروا.  ررط لسررررررررررررررتحق  ؤتء  أو علا معامهررا مررا معنررام 

نهم لقتلوا بعيرررهم ليط نهار ويارررتموا بعيرررهم ات ن دولة؟
 اة.كط لح

 نلاوات الماضرررررررررت كاا لاسرررررررررر عراات ينتقط م  دولة  
نتصرررررررررررررارات دي لوماسرررررررررررررية وكاا نأخرى ات العالم بحثات ع  

لحقق نتائج جيدةل ويكسررررررررب مواقع جديدة مسررررررررتندات ات ذلك 
أا الدول   إلاأن  ءعيم القوة الفلسررررررررررطينية اليرررررررررراربةل و   نلا

 جتمع حول ءعرامتر    العربيرة التت نرادرات مرا  جتمع علا أمرل
سررررررررررررررتمرار قيررررراد رررر  لمنامرررررة التحرير  ن جمع علا  ررررأييرررررد و 

 الفلسطينية.
قتتررررال الجرررراري بي  أ راف حركررررة "اتئ" اليوم وبعررررد اإل

لة البالغة الحدة بي  لاسرررر عراات والذي   هامات المتباد  واإل
  اللي ت والسرررررررررررررروري بحجررة أنهمررا معرر  وحولرر  كررط الناررامي  

نتصررررررارات  لسررررررانداا حركة التمرد داخط "اتئ" علي ل اإا اإل
الدي لوماسررررررية التت  حققت ات السررررررنوات العاررررررر الماضررررررية 

قتتال بي  أ راف  سررتمر اإلن تزاء خصرروصررات نذا  إ مرشررحة ل
ما ت نهالة واسرررررررررررتمر التالسررررررررررر  المر بي    نلاحركة "اتئ" 

  السررروري واللي ت والطرف المتمرد عراات وكط م  الناامي  
 علا قياد  .

اات أو أحد وات الماضررررت كاا عندما لصررررط لاسررررر عر 
دولة أجن ية أو عربية يلتف رجال الصررررحااة  نلاقادة "اتئ" 

 -أو حولهم  -بو محطررات اإلذاعررة والتلفزيوا حولرر  و ومنررد
ويسررررألوا ع  خطط  الجديرة لمواجهة نسرررررائيط. كذلك كاا 
عراررررات ومعام قررررادة "اتئ" عنرررردمررررا يزوروا دولررررة أجن يررررة  

أو بالسررالح  صرردلقة أو دولة عربية لطل وا المسرراندة بالمال
 فيستجاب الطلب وبالحد امدنا م  المناقاة. 

قتترال الجراري بي  أ راف حركرة "اتئ" ارإا اليوم وبعرد اإل
 نلاالذي يوج   -وأحيانات السررررررؤال الوحيد  -السررررررؤال امول  

 و حول التمرد وحول  -أحرد قرادة "اتئ"  نلاأو  -عرارات 
واجهة   السررررررروري واللي ت وع  خطط  لمخالا  مع الناامي  

   وليس ع  خطط  لمواجهة نسرائيط. التمرد والناامي  
قتترال الجراري بي   كرذلرك ارإا الرذي لحردث اليومل وبعرد اإل

)أو أحرد  أبو عمرار زور"اتئ"  و أنر  عنردمرا ي أ راف حركرة
عربيررة أو دولررة أجن يررة  دولررة الملتفررة حولرر (المجموعررة أاراد 

صررردلقة اإن  لطلب ات الدرجة امولا مسررراندة ءعامت  وبعد 
ذلك لطلب المسررراعدة المالية أو العسررركريةل و ت المسررراعدة 
التت كاا لحصررررررط عليها بالحد امدنا م  الماررررررقة بسرررررر ب  

 شأا ءعامت  الفلسطينية.
ات المراضررررررررررررررت كراا أبو عمرار يهزأ م  الرذي  يتحردثوا  

"اتئ" وذلك نتيجة أا  اات داخط حركةع   ناقيرررررات وخال 
بعض المعترضرررررررررررررري  أو المتحفاي  أو المحتجي   م م  

 قيادات الدرجة الرابعة.
اليوم وبعررد حركررة التمرد ي رردو اممر علا شررررررررررررررتء م  

حتجاج الخطورة ما المسرألة  تجاوء التناقض والخالف واإل
عتراضل وما الخرارجي  علا ءعرامرة أبو عمرار والتحفظ واإل

 ولا.م  قيادات الدرجة ام   م 
وات الماضررت كاا نذا سررقا مقا ط السررطينت ات معركة  

  النسرروة ويطلق م  لمع نسرررائيط لكثر الحزا علي  و زغرد 
ط  ذا أجل  الرصرا . وات بعض المرات كاا لقرع م  أج  

 ط جرس كنيسرررررررررة وينطلق صررررررررروت مؤذا وير ط مقرئ  االمق
 للقرآا الكريم بأحس  ما لكوا التر يط.
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اليوم ومرا بعرد الرذي لحردث بي  أ راف حركرة "اتئ" 
ت أثر لماررررررراعر التكريم نحو الذي  لسرررررررقطوا. نذ كيف 

عتبار الفلسررطينت الذي  قتل  رصرراصررة السررطينية ن لمك  
 شهيدات؟

وات الماضررررت كانت المنامات الفلسررررطينية  تسررررابق 
عالا مسررررررررررؤوليا ها ع  عملية داخط نسرررررررررررائيط. بينما إل

الصرررررراع ات حركة "اتئ" بأنهما حققا اليوم يتبا ا  راا 
 نتصارات علا بعيهما البعض.ن

وات الماضرررت كاا المنار الفايع  و منار العرب 
طينيي  و طارد م علا نسرررررائيط  يرررررب الفلسرررر يتفرجوا  

و دك مواقعهم ات جنوب ل ناا   عتقالتو زج بهم ات الم
وات بيروت. أما اليوم اإا المنار امكثر اااعة يتمثط 

)أي   لطرف امقوى ات السرررررررررررررراحة الفلسررررررررررررررطينيةات أا ا
حركة اتئ( ليررررررررررب بعيررررررررر  ويحاول  قطيع أوصرررررررررال  
وي ذل كط  رف م  أ راف الصرررررررررررراع جهدات خارقات لدى 
مواقع الطرف اآلخر. وبررررررردتت م  أا   رررررررذل ام راف 

قتترال "اتئ" جهردات لوقف اإل الفلسرررررررررررررررطينيرة امخرى خرارج
النوع اإنها  اررررررررررررررارك ات شرررررررررررررركط أو آخر ات بلورة  ذا 

نتحرررار نذ جررراء القول. بعض إلالجرررديرررد م  دلمقرا يرررة ا
المجموعررة  اإلنحيرراء ررذم ام راف لاررررررررررررررررارك م  خالل 

المتمردةل والبعض لارارك م  خالل التأمط وكأا اممر 
سرررررررررررررررتراحررة لمتررابعررة ايلم نصرررررررررررررررنرردوق ارجررة أو لحاررات 

 السطينت مسط  و ويط.
الفلسرررررطينت أما المأسررررراة الك رى اهت أا الرأي العام 

يناقش ات مجالسررررررررر  ما لحدث داخط "اتئ" بارررررررررتء م  
عتاد ات ثالثي  سنة علا أا  كوا ن ربما من    البسا ةل

حيراة الفلسرررررررررررررررطينت عراشررررررررررررررروراء وت  نتهتل وبي  الحي  
واآلخر لكوا  نالك حس  وحسي  وأناس لقتلهم العطش 

 ضطراب ات اليمير والوجداا.نأو التدخط أو 
ات الماضرررت كاا شرررعار "اتئ" و بقا كلمة أخيرة... 

ينارررر اممط ات النفس الفلسرررطينية  )ثورة حتا النصرررر(
والعربيرررة. واليوم بعرررد الرررذي لحررردث لهرررذم الحركرررة وايهررا 

قتتال حتا الق ر(. ويا ني دو كما لو أا شررررعار الحركة )
لاما ة امعداء ات أ ط "اتئ"... ويا لسوء حظ السطي  

 بي  قبائط "اتئ". نتحارم   ذا الحوار الدموي حتا اإل
 1983آب )أغسطس(  6 -مجلة "التضامن". لندن 

     

   فرصة أمام القوى الكبرى 
 إلنهاء حرب العراق وإيران 

ارررإا  نررراك محررراولرررة ذات  عقيررردات   اتراضنذا جررراء اإل
و تجرراوء حرردود نيراا وقرردرا هررا كرراا مخططررات لهررا أا  حرردث 

اإليرانية.   -امسررر وع الماضرررت  يرررع نهالة للحرب العراقية 
نتصرررررررررررارات  نق يلكنها ات الوقت نفسررررررررررر   أخذ م  العراق بر 

حققهررا م  دوا أا لحصررررررررررررررررط ات المقررابررط علا ثم   ررذم  
 نتصارات.إلا

و تمثرط  رذم المحراولرة ات العمليرة العسرررررررررررررركريرة اإليرانيرة  
سرررررتهدات منطقة حاج عمراا ات شرررررمال العراق. وقد نالتت 

 مك  اإليرانيوا بمسرررررررررررررراعردة عنراصررررررررررررررر كردلرة م  جمراعرة 
طفا ال رءانت وجالل الطالبانت وبعض العناصررررررررررررررر صرررررررررررررر م

حتالل  نالعراقيررة المعررارضررررررررررررررررة التت  عيش ات الخررارج م  
سررتعادة  ننطقة لمدة خمسررة ألام. لك   لهم ات الم مموا ئ قد

القوات العراقية لهذم الموا ئ ات السرررررررراعة السررررررررادسررررررررة م  
( ات عملية عسرركرية  1983 يوليو/ موء 29صررباح الجمعة )

سرررررتغرقت يومات وليلة سرررررتكوا بالتأكيد موضرررررع  قدير  نجري ة 
الخ راء ات الاررررررررررررررؤوا العسرررررررررررررركريرة عنردمرا سرررررررررررررريقفوا علا 

و ركت أبواب الحرب    فاصرررررررريلهال أجهيررررررررت  ذم المحاولة
تاار أا لعيد اإليرانيوا النار ات عناد م أو ننماررعة ات 

سرررررررررتطاعة العراقيي  بالطائرات  ننتاار أا لصررررررررربئ ات نات 
 الفرنسية المتطورة ضرب منا ق  صدير النفا اإليرانت.

ولقررد بنا اإليرانيوا أحالمررات كثيرة ات املررام الخمسرررررررررررررررة  
حاج عمراا وصررررررررررررررلت  التت أمكنهم ايها التواجد ات منطقة

عت روا في  أا السررررررررريطرة علا  ذم المنطقة  ن الحد الذي    نلا
 حقول النفا ات كركوك. نلاستفتئ لهم  ريق الوصول 

ثم جراءت العمليرة العسرررررررررررررركريرة العراقيرة لتيرررررررررررررررب  رذم  
امحالم و وضررررررررررئ بعض حقائق م  بينها سررررررررررقو  المرا نة 

نرة علا الارا رة العرقيرة ات العراقل بعردمرا سررررررررررررررقطرت المرا 
علا ظررا رة التنوع الرردينت والطررائفت. و رردليالت علا ذلررك نا 

 نلا طوعوا ات لحارررة صررررررررررررررحوة  دأعررردادات ك يرة م  امكرا
جانب الجيش العراقت وقا لوا اإليرانيي  وامكراد المسرررررررراندي  

 لهم.
الرردولت م   -ا الغرض اإليرانتأوقررد لجوء اتاتراض 

داث ثغرة  عمليرة موا ئ قردم ات منطقرة حراج عمراا كراا نحر 
)دارسررررررروار حاج عمراا(.  لمك  م  باب المقارنة  سرررررررميتها

ثالث سررررررررررررررنوات م   إلاثغرة  غطت مررررا حققرررر  العراق حو 
نتصرررررررارات علا الصرررررررعيد العسررررررركري وبحيث ت لخرج م  ن
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ا الغرض م  أاتراض الحرب متفوقررات. كررذلررك قررد لجوء اإل
نيرانت اوق أرض عراقيرة   )برج مراقبرة(  رذم الثغرة  و نقرامرة

كم م  خاللر  اإليرانيوا بتحركرات علا جرانرب ك ير م  يتح
سرررررررررررررترا يجيةل ويارررررررررررررعلوا م  خالل  الفتنة التت ام مية اإل
ك منامت مع   الذا ت ات المنطقة الامالية. الح 

وعندما ت  نجئ  ذم الخطا امعنا ذلك أا السرررررررريناريو  
اإليرانيرة علا  -ع إللجراد نهرالرة الحرب العراقيرة و الموضرررررررررررررر 

قد  1973لحرب المصرررررررررررية اإلسرررررررررررائيلية عام  ريقة نهالة ا
 عرض لخلط أسرررررررررراسررررررررررتل وأن   بعات لذلك ت بد م  مراجعة  

 للخطا م  جانب راسمت اللعبة.
 وثمة سؤال 

مرا الرذي جعرط الهجوم اإليرانت علا منطقرة حراج عمراا 
   آخر المحاوتت اإليرانية؟ ط أنينجئل و 

ا ج هة العراق مع نيراا  صرررط أوالجواب علا ذلك  و 
ا  ول  رررررذم لألف وم تت كيلومتر وت برررررد ع إلاحو  نلا

خترار اإليرانيوا الحلقرة نالمسررررررررررررررراارة م  وجود ثغرات. ولقرد 
امكثر ضررررعفات مسررررباب متصررررلة بالمسررررألة العرقية م  جهة 
وبالمسرررررررررررررألة الط وغرافية م  جهة أخرىل ايرررررررررررررالت ع  أا 

نطقررة كرراا محرردودات الوجود العسرررررررررررررركري العراقت ات  لررك الم
 نس يات.

وامرجئ أنررر  علا رغم  زيمرررة نيراا ات  رررذم العمليرررة 
)دارسررررررررررروار حاج عمراا( اإا المحاوتت  وسرررررررررررقو  مخطا 

اإليرانية لتحقيق نصرررررر ضرررررد العراق ل   توقف. وسرررررينتار  
 ؤتء ويحراولوا ات مكراا آخر م  الج هرة نت نذا حسررررررررررررررم  

انت. و ت قتصررررادي اإلير العراق اممر وضرررررب الارررررياا اإل
نر  قرد لقردم عليهرا حتا بعرد حصررررررررررررررولر  علا أخطوة ت ي ردو 

ات ضررررررروء معادتت دولية   الطائرات الفرنسرررررررية المتطورة نت  
 عتبار.دقيقة لأخذ ا ات اإل

لارررررركط ارصررررررة جيدة   حاج( ا ااررررررط )دارسررررررواراويبقا 
للمترددي  ات اليررررررررررررررغا علا نيراا لكت  عيرررد النار ات 

وض علا أسرررررررررررراس عادل عناد ا و ق ط بوقف الحرب والتفا
لعطت كط ذي حق حق . كذلك نا ااررررررررط )دارسرررررررروار حاج 

لاررركط ارصرررة أخرى جيدة للقوى الك رى لكت  حول  عمراا(
 ندااع العراق وإيراا نحو المزيد م  التحدلات.ندوا 

ت المقدمات دسرتطاعة الدول الك رى التت أوجن... وات 
 الحرب. اإليرانية أا  وجد النهالات لهذم -للحرب العراقية 

 1983آب )أغسطس(  6 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 العلوي... وكالم في الكويت 
 ال يقوله في السعودية

ي  والمنات يصرررررررردر المسررررررررؤولي  الكويت ةعلا رغم سررررررررع
 الدلموقرا ت السائد ات الكويت...  

وعلا رغم أا  نرررراك ثغرات كثيرة ات الموقف العربت  
 اإلسرائيلت... -العربت عمومات م  موضوع الصراع 

  كانوا علا يعلا رغم ذلك اإا المسرررررؤولي  الكويتي ...
ت  كوا الكويت  ت السررررراحة التت يدلت أامرجئ لفيرررررلوا 

ايها وءير الدولة العمانت للارررررؤوا الخارجية السررررريد يوسرررررف 
بالتصررررريحات    1983 غسررررطس(أ ) آب 2العلوي يوم الثالثاء 

مع نسرررررررررررائيط أن  سررررررررررواء ا رؤيتنا للموقف  نالتت جاء ايها "
اآلا أو بعد عارررررر سرررررني  أو خمس عاررررررة سرررررنة وات ظط 
الوضررررع الدولت الحالت ت بد م  حالة الصررررلئ مع نسرررررائيط 

 وإنهاء حالة الحرب معها...(.
الكويت ضررررررم  الواد العمانت الذي   نلالقد جاء العلوي  

يترأسررررر  السررررريد  وينت ب  شرررررهاب آل سرررررعيد محااظ مسرررررقا  
اتراض أا العلوي بوس. وقد لجوء اإلومسرتارار السرلطاا قا

  برررأنررر  سرررررررررررررريررردلت بمثرررط  رررذم يولي  الكويتيؤ اررراجرررأ المسرررررررررررررر 
التصرررررررررريحات التت  نسرررررررررجم مع الموقف التقليدي لسرررررررررلطنة  
عمررراا ومع حرررالرررة التردي العربيرررة عمومرررات لكنهرررا ت   ررردو  
منطقيرررة نءاء العررردواا اإلسرررررررررررررررائيلت علا أي  رف عربت  

 يلت.متردد ات ق ول اممر الواقع اإلسرائ
ع   ئ  ناشرر يوالقول بأا العلوي ااجأ المسررؤولي  الكويتي

أا  ؤتء يرردركوا محرراذير مثررط  ررذا اممر. و م لو   لغوا 
بأا المسرررررؤول العمانت سررررريقول علا أرضرررررهم ما قال  اإنهم 

 كانوا سيتمنوا علي   رك الكويت وشأنها.
وم  المؤكد أا موقفات آخر كاا لمك  أا  تخذم الكويت 

العلوي كاا وحدم أدلا بهذم التصرريحات. لك  وجود لو أا  
العلوي ضررم  واد يترأسرر  مسررتاررار السررلطاا قابوس. خفف  

ط المسرررؤولي  الكويتي  بعض الارررتء  . كذلك اإا يم  رد  ا ع 
ندتء العلوي بهذم التصرررررريحات وليس مسرررررتارررررار السرررررلطاا 
لختلف عما لو كاا الذي أدلا بها  و المسررررررررررتاررررررررررار. افت  

دثرت لمك  المسررررررررررررررتاررررررررررررررار أا ي رر نذا كراا الحرالرة التت حر 
غير ممك   اليررريق ك يرات. أما ات الحالة الثانية اإا الت رير

 علا اإل الق.
أا المسررررررررؤولي  الكويتيي  لم يوضررررررررحوا نتبام والالات لإ 

اممر و ركوا للصررررحااة المحلية والصررررحف الخارجية  ناررررر 
الصرررررفحات التصرررررريحات بالاررررركط الذي  ريد. وامرجئ أنهم 
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آثروا ذلك علا أسررررراس أا اليررررررر الذي سرررررينارررررأ ات حال 
التوضرررررررررررررريئ سرررررررررررررريكوا أكثر اداحة. ولك  ذلك ت لعنت أا 

 اممور ل   تفاعط ات شكط أو آخر.
ا التصررررريحات التت أدلا بها العلوي ليسررررت نذلك   إلاو 

ر  ياتراض أنها حدثت ات سررررررررياق بالكثعفوية. وقد لجوء اإل
اتراض أا بعض مراحرررط م  الررردقرررة. كرررذلرررك قرررد لجوء اإل

السيناريو  تطلب أا لقول العلوي الكالم الذي قال ل ات  ذا 
 الوقت وات الكويت وليس ات أي دولة أخرى.

 ات؟لماذا الكويت بالذ
 نرررا ت برررد م  وقفرررة يترررأمرررط ايهرررا المرء قليالت التطورات  

 التت  تفاعط علا الساحة العربية.
وات ضرررررررررروء  ذم الوقفة لمك  القول نا العلوي لو أدلا 
ات بالدم بهذم التصرررررريحات لكاا اممر عادلات. وأن  لو قال 

ح ية أجر ها مع  مجلة أو صحيفة  ص ذا الكالم ات مقابلة 
ة لكراا اممر عرادلرات أليررررررررررررررات. كرذلرك ارإنر  لو عربيرة أو أجن ير 

القا رة أو الخر وم  نلاأدلا بهذم التصرررريحات خالل ءيارة 
. وإذا عقد مؤ مرات صررررررررررررح يات  أو الربا  لكاا بدا اممر عادلات 

ات  ونس خالل وجودم ايهرررررا وأعل  فيررررر  مرررررا أعلنررررر  ات 
المؤ مر الصرررررررررررررحفت الذي عقدم ات الكويت لكاا اممر بدا 

ات  ن  لمثط دولة عيررروات نع   يعة اممور حيث منسرررجمات م
 -ا  ونس  ت المقر المؤقرررت نالجرررامعرررة العربيرررة وحيرررث 

 الدائم للجامعة العربية.
و كذا  بقا دولتاا عربيتاا لعنت اإلدتء اوق أراضيهما  
بتصرررررريحات م  النوع الذي أدلا ب  العلويل الكثير و ا اا 

والكويت علا أساس الدولتاا  ما المملكة العربية السعودلة  
أا العالقة أصرررررالت غير ودلة بي  سرررررلطنة عماا وشرررررقيقا ها  

 الثورية أو الرااية للصلئ مع نسرائيط.
وبمررررا أنرررر  لسررررررررررررررتحيررررط علا العلوي أا لقول و و ات 
السررررررررعودلة الكالم الذي قال  اإا الكويت  بقا الدولة الثانية  
التت لمكن  ايها  سرجيط الموقف الذي يدخط ضرم  سريناريو  

 يس وليد الساعة علا اإل الق.ل
واإلدتء بالتصررررررريحات الماررررررار نليها لعنت الكثير علا 
أسرررراس أا وسررررائط اإلعالم السررررعودلة والكويتية الرسررررمية ما 

 ءالت  صف نسرائيط بالعدو.
ويبقا أن  علا رغم أا العلوي لم لطلق  صررررريحا   ات  

سررررررتعدادات عربية لمحاربة نسرررررررائيط. اإا مثط نوقت  نالك  
سررررتسررررالم وليسررررت دعوة إلا نلاالتصررررريحات   دو دعوة   ذم
التعقررط. و ررذم التصررررررررررررررريحررات سررررررررررررررتبقا غير منطقيرررة   نلا

بالمقارنة مع ما  فعل  نسررررررررررررائيط حيث  مارس العدواا أينما  
  ريد.

لكنهررا سررررررررررررررت رردو م ررة نذا  ت قيلررت ات وقررت أظهرت  
نسررائيط بالفعط أنها  ريد السرالم و ود صرداقة العيش بسرالم  

قرررررة و وااق علا أا  كوا للفلسررررررررررررررطينيي  دولرررررة ات المنط 
 وحقوق.

أا  رتروقرف نسرررررررررررررررائريرررررررط عر  الرترحررك  إلراومر  اآلا و 
كرالسررررررررررررررلحفراة نحو أي خطوات قرد  حقق السررررررررررررررالم ارإا أي 
 صرررررررريحات م  نوع  صرررررررريئ وءير الدولة العمانت سرررررررت دو  

 نتقا  م  الك رياء العربية.نبمثابة 
ا  رررررذا الموقف  و الخوف عل نلاوإذا كررررراا الررررردااع 

 جام مز اإا  وظيف  ذا الخوف لليررغا ات اإلر ميرريق  
المعاكس  و المطلوب. ضرررررغا علا م   م وراء نسررررررائيط  

 وليس علا الذي   مارس نسرائيط عليهم العدواا.
الخليج   نلاسررررررررررتثناء  م وم  المحيا نوالعرب م  دوا  

ضحية العدواا اإلسرائيلتل بما ات ذلك لانوا أا دعوا هم 
ا  قيهم شررر العدواا. وما لجري  و أا الصررلئ لمك  أ  نلا

 نرالرك عردوانرات حردث علا البعض وعردوانرات سرررررررررررررريتعرض لر  
البعض حتا نذا كاا موقعهم علا ضرررررفاف ميررررريق  رمز 

ا نسررررررائيط  ريد وضرررررع أذلك   وحتا نذا  م عقدوا الصرررررلئ.
 اليد علا المنطقة.

   لهذا اممر.ولعط وعسا لكوا  نالك نوع م  التنبُّ 
 1983آب )أغسطس(  13 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 الكويتيون الغارقون في مشكلة واحدة 
منذ بيرررررعة أشرررررهر والكويتيوا غائ وا ع  كط ماررررراكط 

ارقوا حتا امذني  ات ماررررركلة واحدة  ت ماررررركلة  غالدنيا و 
 سوق المنات.

ات بيتر  لفكر الكويتت بسرررررررررررررروق المنرات. وات مكتبر  أو 
بسررروق المنات. وإذا سررراار لحمط سررروق   متجرم لفكر الكويتت

 المنات كماكلة ات حقي ت .
 سرررررأل  عما سرررررينتهت نلي  مهمة المبعوث امميركت ايرد  

 ا ماكلة سوق المنات  ت ام م.أب
و سررررأل  عما نذا كاا سرررريتوقف القتال بي  أ راف حركة  

 "اتئ" ايرد بكالم حول امءمة التت عصفت بسوق المنات.
اإليرانية   -طورات الحرب العراقية و سأل  ع  رأل  ات  

 فيقول رأل  ات "حرب" سوق المنات.
و سرأل  ع  رأل  ات اآلثار التت سرتتر ب علا المواجهة 
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الدولية المحتملة علا أبواب  ارررررراد وبسرررررر  ها ايرد بما معنام  
أا المواجهات التت قد  ناررررأ نتيجة عدم نلجاد حط لمارررركلة 

 سوق المنات  ت التت  قلق .
 ط نحسررررد شررررقيقنا الكويتت علا الحال التت عاشررررها وت 
ءالت  رمت بثقلها علي  ما مارركلة سرروق المنات اسررتحوذت 

 تمرامر  ات وقرت عراش العرالم العربت أباررررررررررررررع حراتت  ن علا 
 الكدر والغم والهم؟

ننررا لجررب أا نرثت لحررالرر  ما  موم المررال وجمعرر   نأم 
التت دق    و كدلسررررررر  أوقفت الزم  بالنسررررررربة نلي  عند اللحاة

ايهرا جرس اإلنرذار ات أغرب سرررررررررررررروق مراليرة م  نوعهرا ات 
 العالم؟

سرررررررررتنبطت حالت ت ي دو علميات بما  نوعلا رغم أا الدولة  
في  الكفالة لماررررررركلة سررررررروق المنات اإا شرررررررقيقنا الكويتت لم 
لخرج م  شرررنقة مارركلة سرروق المنات وسررياط حتا نشررعار 

لمال آخر أسرررررررررير ا. سرررررررررياط يندب حا  العاثر ما جنت ا
بررالطريقررة الغريبررة العجيبررة التت كرراا لجنا بهررال قررد  وقف. 

نتقال م  ا ة  إلوسررررررررررررياط لأمط ات مفاجأة  تجدد ايها ألام ا
 ا ة مليونير ات ساعات. نلاغنت 

د السرررررررررررعادة ات  ق  لقد اقد شرررررررررررقيقنا الكويتت لذة العيش وا  
الحياة وأصررربئ  اجس سررروق المنات ينام مع  ويصرررحو مع  

د شرررررررررقيقنا الكويتت أليرررررررررات ات  رحال . واق  ويرااق  ات حل  و 
أ ميتر  أا لكوا لر  دور ات مرا لحردث ات المنطقرة وات أا 

ن  نءاء أحالم الثروة نو أثير. بط    كوا ل  كلمة ووجهة نار
ا مع التطورات    برررة ات أا يتعررراراد الغير المفهومرررة اقررر  

 وات أا لاارك أشقاءم المعاناة.
الكويتت حتا لذة  ميررررررررررية نجاءة  د أليررررررررررات شررررررررررقيقنا ق  وا  

الصررريف. وبعدما كاا مسرررتعدات ما ليرررحت بأي شرررتء م  
ط اإلجاءة أصرررررربئ مسررررررتعدات لتحمط حر الصرررررريف بسرررررر ب  أج  

 سوق المنات.
ن  ت أا قاعدة الحزا والمأسررررررررررررراة أو الكارثة  قوم علا ن

بحدوث مأسراة أااع. بمعنا أن  نذا   لمك  نسرياا مأسراة نت  
قد ثروة ك يرةل بمكروم أو بأءمة  أصرررررريب ننسرررررراا سرررررر ق أا ا

صررررررررحية دقيقةل اإن  ينسررررررررا مصرررررررريبة اقداا الثروة أو علا 
 سا ا.اامقط يتن

ي كانت ماركلة ر وق ط الذي جرى لل ناا وفي  ما ءال لج
السرطي   ت الك رى و ت ماركلة الماراكطل وجاءت الحرب 
لتاهر أا  ذم المارررررركلة بسرررررريطة أمام القصررررررف العارررررروائت 

وضرررررررررررررررب المطرررررررارات والمررررررردارس  والرررررررذبئ علا الهويرررررررة
والمسرررتاررر يات بالصرررواريخ. ووضرررع السررريارات المفخخة أمام 

 المساجد والسفارات ودور السينما.

  مطال وا بأا لحمدوا هللال  يونعتقد أا أشررررررررقاءنا الكويتي
وعيهم  نلانهم مطال وا بأا لعودوا نبدل الاررررركوى وامني . 

نات لم لك  ثوابهم ويقتنعوا بأا سرررروق الم إلارشررررد م و   إلاو 
انرات جرديردات ات عرالم ندارة المرال وإنمرا  و مجرد "بالي بوي"  

 بطريقة كويتية.
هلل علا أا لهم و نررات  نهم مطررال وا بررأا لقولوا الحمرردن
وعنررد م حكومررة  رعررا م و صرررررررررررررروا منررذ اآلا  محتررط غير

امجيرال الطرالعرة و ردخر لهرا المرال لكت ت  عيش عرالرة علا 
 أحد.
وا لربهم ويتعاوا ممرررا جرى  نهم مطرررال وا برررأا لصررررررررررررررلن

 لغير م.
ويبقا أا سرررررروق المنات بقدر ما كاا مارررررركلة أصررررررابت  

كاا    اإن  ات الوقت نفسرررررررررر يبالكثير م  اليرررررررررررر الكويتي
 ماكلة للكويتيي  أنفسهم.

وم  المؤكد أا سررررررررررروق المنات لو كاا ظا رة صرررررررررررحية 
 نكاف أمرم.نونقية لما كاا 

ر الكويررت شررررررررررررررهر دو أننررا نفتقررد منررذ بيررررررررررررررعررة نو كرارات 
 ومااركة الموا   الكويتت ات ما لجري لألمة وايها.

  لحسرررررررررد الكويتت علا أن  كاا وبالتأكيد ليس  نالك م  
 وال  رذم المردة بعيردات ع   فراعالت و طورات علا جرانرب  

 ك ير م  ام مية.
اهو لم لك  غرائبرات ات نجراءة لنحسررررررررررررررردمل وإنمرا كراا ات  

المنات ت لسرتحق  سرم  سروق نغي وبة ناشر ة ع "بالي بوي" 
 أا  صاب النفسية الكويتية بالتاوم بس ب .

سرررررررررررتعادة الوعت م  ننتمنا لارررررررررررقيقنا الكويتت سررررررررررررعة 
"كراءينو سرررررررررررررروق المنرات" وات الوقرت نفسررررررررررررررر  نتمنا لر  أا 

 يتعااا... وأا يتعظ.
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 مشاعر خوف مما يحدث  
 التشادية - الليبية على الجبهة 

 نتابنا بعض ماررررررررررراعر الخوف مما لحدث علا الج هة 
نفجر في  الصررررررراع نالتاررررررادلة. و ذا التوقيت الذي  -اللي ية 
 ستفهام.الكثير م  عالمات اإل نلايدعو 

وما لمك  مالحات  ات شررررررررررأا  ذم الج هة الجديدةل أو 
  و اآل ت   ذا السهم المسموم ات خاصرة الجسد العربتل
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ات وقرت  تزايرد يومرات بعرد  لرأ ت نفجرار ا  رذا اإلن - أوال  
نعرادة العالقرات  نلاآخر رقعرة جنوح بعض الردول اماريقيرة 

 الدي لوماسية مع نسرائيط.
ومع أا  ذم المواجهة ليسرررررررررررت جديدة نت أا نسررررررررررررائيط  
سرتوظف التطورات التت  ارهد ا  اراد وبالذات الدور اللي ت 

الصررف اماريقت بهدف نقناع لتزرع المزيد م  الارركوك ات 
دول أاريقية عدة بإعادة العالقات الدي لوماسرررررية التت سررررر ق  
أا  م قطعها مع نسررررائيط كبادرة  أييد م  جانب  ذم الدول 

 لمصلحة العرب والقيية الفلسطينية.
اد ضرررررراوة داخط  اررررراد  دمصررررراداة أا الصرررررراع يز  وليس

سرررررر وات الوقت نفسررررر   تسرررررع رقعة السرررررعت اإلسررررررائيلت وبال
قناعهم ات إلنارررر المخاوف ات صرررفوف امشرررقاء اماارقة و 

شركط أو آخر بأا ماركلتهم  ت العرب وليسرت مع نسررائيط 
 دعاء با ط.نو و 

ا  ذا التصررررعيد للصررررراع داخط  ارررراد لأ ت ات  ن - ثانيا  
وقت بلغ في  الاررررررررأا العسرررررررركري اللي ت درجة متقدمة. وات 

ضررب القوة   انلا نسررائيط  سرعا ات شركط أو آخر االعادة 
 العسكرية العربية عندما  صبئ ذات أ مية.

م  جررانررب  اإل تمررامأا  ررذا  نلاوم   نررا لمك  النار 
علا   لوسررررررررائط اإلعالم الغربية بلي يا وبالعقيد معمر القذاات

سررررررررررررررتردراج نأنر  نوع م  التحريض المبط  علا التور ل أو 
 المزيد م  التعا ت ات الاأا التاادي. نلا

وإذا حدث ذلك امعنام أا الكثير م  السرررررررررررررالح سررررررررررررريتم  
خرى  ا دوتت أ  أقطوا. ومعنام س دميرم والكثير م  الرجال سي

 ل   بقا ات منأى ع  اخ التور  الذي يتم نصب .
 -وقد لجوء اتاتراض أا السررررريناريو الدولت لجهة لي يا 

 -دوث مواجهات عربية  اررررررررراد  م رسرررررررررم  علا أسررررررررراس ح
 عربية. -أاريقية وعربية 

حررررردى حلقرررررات  رررررذا نكرررررذلرررررك قرررررد لجوء اتاتراض أا 
أا  رغب أو  طمئ   نتقال لي يا م  دوا نالسرررريناريو سررررتكوا 

سرررررررتنزاا  حتا آخر نقطة نفا أو حتا  ن رف لسرررررررتمر   نلا
 آخر قطعة سالح.

 نلاسرررتدراج لي يا نا الذي سررريحدث ات حال ن -ثالثا  
ها وكذلك نيراا. وات ع و أا سوريا ستقف م "اخ  ااد"ل

حرررال حررردوث ذلرررك كمرررا  و مفترض ارررإا الموقف الرا   
الكثير التعقيد سرريزداد  عقيدات. وبالتأكيد   )عربيات وإسررالميات(

 ل  لكوا الطرف العربت مستفيدات ات أي حال.
  دو حالة الصرررررررراع الدائرة علا أرض  اررررررراد  - رابعا  

كما لو أنها  سررررررررررتهدف م  جملة ما  سررررررررررتهدا   نارررررررررريا  
مصررررررررررررانع السررررررررررررالح العالمية و ت مصررررررررررررانع ت  تعرض 

لمارررراكط البطالة التت  صرررريب مصررررانع الحياة والحيررررارة 
   الارقت والغربت.ات المعسكري  

مترررداد لحرررالررة نكررذلررك   ررردو  ررذم الحرررالررة كمرررا لو أنهرررا 
 الدائرة علا امرض الل نانية منذ ثمانت سنوات.الصراع 

ا عرردم  عطيررط  ررذا اللغم معنررام  وقع ن - خاامسااااااااااا  
اماريقية ستصيب  -نفجار ات العالقات العربية  نحدوث 

 شاالام القري ي  والبعيدي  وامبعد.
عتماد المرونة ن و عطيط  ذا اللغم أمر سهط نذا حدث 

 -دث  فرا م لي ت ات التعرامرط مع امءمرة. ومرا دام ل  لحر 
سررررررودانت امعنا ذلك أا اللغم سررررررياط  -مصررررررري ولي ت 

 نفجار ات أي لحاة.قابالت لإ
اررررررررررررررركرررط دعوة مفتوحرررة للقوى لحررردوث التفرررا م  عررردمو 

امجن يرة م  أجرط التردخرط ات شررررررررررررررركرط مبراشرررررررررررررررر أو غير 
 مباشر. 

وم  المؤكرررد أا كثيري  يالحاوا كيف أنررر  لحررردث 
 اد.يوميات  عزيز للقوات امجن ية ات  ا

ا حدوث  فا م بي  مصررر ولي يا م  أوإذا كاا م  شرر 
 عطيط لغم قد  جهة وبي  السوداا ولي يا م  جهة أخرىل

امجواء التت كانت سرررررررررائدة ات  نلانفجارم المنطقة نلعيد 
الحرب العررالميررة الثررانيررةل امررا الرذي لمنع حردوث التفررا مل 

 وما  و الس ب امكثر أ مية لحدوث  ذا التفا م؟
ر ياح ا الدول الك رى سررررررررررررررتكوا ات غالة اإلن  و كرارات 

 نلا اررررررررررررررراد نحو المزيرد م  التعقيرد  -لتطور ج هرة لي يرا 
درجرررة اتنفجرررار المريع. ومثلمرررا أا اتنفراج ات الموقف 
سريريئ جميع ام راف ات المنطقة اإا التصرعيد سريكوا 

 موضع  رحيب القوى امجن ية.
 ونح  كعرب ت مصرررررررررررررررلحرة لنرا علا اإل الق ات أا

نتسرررررررررررررر ب لدولة مثط  ارررررررررررررراد ات محنة مثط المحنة التت 
 لعياها ل ناا والذي سياط لعياها حتا نشعار آخر.

المكرررام  التت م  وكعرب علينرررا أا نتفرررادى المزيرررد 
 نصررررررررررررررررب لنررا. وج هررة  ارررررررررررررررراد لي يررا كمي  م  نوع بررالغ 

ومررات بعررد آخر  تررأكررد صرررررررررررررررحررة  ررذا يالخطورة والتعقيررد. و 
ذا إايررد حجم المخرراوف. و عتقرراد. ولحاررة بعررد أخرى يتز اإل

كراا التخوف ممرا  و حراصرررررررررررررررط اآلا عايمرات ارإا اآل ت 
 أعام.  كذا بدأت محنة ل ناا وت ي دو أنها ستنتهت.
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 ( 1)الملك فهد... ماذا ينتظر؟
نذا اجتمع مصررررررررري مع سرررررررروري اإا حديثهما ي دأ حول 

الرا  . وات نهرررالرررة اممر لختلف  رررذاا الوضررررررررررررررع العربت 
العربياا علا أمور كثيرة لكنهما يلتقياا حول نقطة جو رية  
و ت أا الدولة العربية الوحيدة القادرة علا أا  فعط شرررررررررري ات  
م  أجط نحداث  غيير جذري ات  ذا الوضررررررع  ت المملكة 

 العربية السعودلة.
ت أو وإذا اجتمع ل نانت مع السررررررررطينت أو عراقت مع لي 

سررررررررررررررودانرت مرع لرمرنرت جرنروبرت أو خرلريرجرت مرع مرغرربرت أو 
موريتانت مع أردنت أو  ونسرت مع صرومالت أو جي و ت مع 
قطري.. ارإا الحرديرث ي ردأ أليررررررررررررررات حول الوضررررررررررررررع العربت 
الرا  . ويختلف  ؤتء حول أمور كثيرة لكنهم يلتقوا حول 
نقطررة جو ريررة و ت أا الرردولررة العربيررة الوحيرردة القررادرة علا 

ط شي ات م  أجط نحداث  غيير جذري ات  ذا الوضع أا  فع
  ت المملكة العربية السعودلة.

جتمع سررررررعودي مع سررررررعودي يرى الاررررررتء نفسرررررر .  نوإذا  
كذلك اإن  نذا اجتمع ارنسرررررررررررت مع ارنسرررررررررررت أو أميركت مع 
أميركت أو بريطرانت مع بريطرانت أو مراليزي مع مراليزي أو 

رائيلت مع جزائري مع جزائري أو صررررينت مع أميركت أو نسرررر 
 ولندي أو نندونيسررررررررت مع نلطالت أو لي ت مع نسرررررررربانت أو 
نجدي مع حجاءي أو مارونت مع درءي أو سنت مع شيعت  
أو برو سررررررتانتت مع كاثوليكت أو شرررررريوعت مع رأسررررررمالت أو 
يهودي شرررررررررررررررقت مع يهودي غربت... أنرر  نذا اجتمع  ؤتء 

 اإنهم يروا الاتء نفس .
ام سرررد مع الرئيس صررردَّ وحتا نذا التقا الرئيس حااظ ام

ر القذاات مع الرئيس جعفر نميري  حسررررررررررري  أو الرئيس معم  
والرئيس حسررررررررررررررنت مبرررررارك ارررررإا  ؤتء قرررررد ت يتفقوا ات 
مناقاررا هم علا شررتء لكنهم يتفقوا ات شرركط أو آخر علا 
أا المملكرة العربيرة السررررررررررررررعودلرة  ت الردولرة العربيرة الوحيردة  

ط مواجهررة  ررذا القررادرة اآلا علا أا  فعررط شرررررررررررررري ررات م  أجرر  
 التردي المريع ات الوضع العربت الرا  .

وإذا اجتمع مثقف مع مثقف أو ممثرررررط مع ممثرررررط أو 
مت أو مت مع أ  مت أو أ  متفرج مع ممثرررررط أو متعلم مع أ  

 نلاسررررررررياسررررررررت مع رجط علم و كنولوجيا... اإنهم بالنسرررررررربة 
اممر الذي نح  ات صرررددم قد لختلفوا حول مسرررائط كثيرة  

علا أا الرردولررة العربيررة الوحيرردة القررادرة اآلا لكنهم يتفقوا 
ط مواجهة حالة التردي المحزنة علا أا  فعط شرررررري ات م  أج  

 ات الوضع العربت  ت المملكة العربية السعودلة.
 لماذا الوحيدة ولماذا القادرة بي  الدول العربية امخرى؟

 والجواب ع  ذلك يتلخأل ات أربع بدتيات  ت 
ننها بعد عارررررررررر سرررررررررني  م  التسرررررررررلئ با ت قوية   – أوال  

عسرررررررررركريات. وصررررررررررحيئ أا أمر التأكد م  ذلك ت لحدث نت 
ختبررار كمررا حرردث مع العراق مثالتل نت أا  ررذم المثررابرة  برراإل

علا بناء القوة العسرررركرية برات وبحرات وجوات  وحت بأا المملكة 
 با ت علا درجة متقدمة م  حيث القوة العسكرية.

ستقرارات ات ج هة المستقري   نها الوحيدة امكثر  نن  – ثانيا  
وغير المناررررررغلة ات شرررررركط مباشررررررر ات حرب مع نسرررررررائيط  
ايرررالت ع  أا موقعها جعلها ات منأى ع  ماررراكط الحدود 
مع دول غير عربيرررةل بمعنا أنهرررا ت  عيش الحرررالرررة التت 
لعيارررررررها العراق مع جار   الفارسرررررررية )أي نيراا(ل أو الحالة 

وريا مع جار ها  ركيا م  جهة ومع نسرررائيط  التت  عياررها سرر 
م  جهرررة أخرىل مع ارررارق الحررردة والنوعيرررة ات العالقرررات 
المر بطة باروف  اريخيةل أو الحالة التت لعياررها السرروداا 
مع عرررردد ك ير م  الجيراا غير العربل أو الحررررالررررة التت 
لعيارررررررررها الصرررررررررومال مع جار   الاررررررررريوعية م  جهة وغير 

ونعنت برذلرك نثيوبيرال أو الحرالرة التت العربيرة م  جهرة أخرى 
 عياررررها لي يا مع جار ها غير العربية  اررررادل أو الحالة التت 

  عياها كط م  مصر وامردا ول ناا مع نسرائيط.
نا المملكة العربية السرررررررررررعودلة ات منأى ع  ماررررررررررراكط 
الحدود مع جيرانها منهم عرب ومن  ات امصررررررررررط ت وجود 

أنها ليسرررت ات قلب المخاوف للماررراكط ولك  ذلك ت لعنت 
بمعنا أنهرا قلقرة دائمرات م  أا لصرررررررررررررربئ الجيراا الرذي  علا 

 الحدود أو الذي  ع ر ميام البحر امحمر شيوعيي .
ولك  اممر امكثر أ مية  و أا المملكة السعودلة غير 
مناررررررررغلة ات شرررررررركط مباشررررررررر بحروب ومر احة م  كابوس  

 ستنزاف الدموي والمالت.اإل
درجة عالية جدات علا الصرررررررررعيد  نلاا مقتدرة ننه –ثالثا  

أا  حرررت امرض المزيرررد م  النفا   نلاالمرررالت ومطم نرررة 
ذلك أنها   إلاسرررررررتخراجها. و نوالمعادا والثروات التت لم ي دأ 

 قطعت شو ات ك يرات ات مجال التنمية.
ننها  نتهج سرررررررررررياسرررررررررررة  وفيقية بمعنا أا جميع   –رابعا  

بة بهال ايرررررررررالت ع  أا ام راف العربية علا صرررررررررالت  ي   
وجود امماك  المقدسرة ايها لعزء شرأنها الك ير ات المحيا  

 اإلسالمت.
 لررك  ت ال رردتيررات امربع وايهررا  صرررررررررررررررب قنوات كثيرة  
 عزء القول بررأا المملكررة العربيررة السررررررررررررررعودلررة  ت الرردولررة 

ط مواجهة العربية الوحيدة القادرة علا أا  قول شررري ات م  أج  
 .الوضع العربت المتردي

وبمنطق ا  البحث ع  الفرصرررررررررررررة المناسررررررررررررربة اإا  ذا 
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الوضرررع  و أايرررط الفر  علا اإل الق التت  حتاج نليها 
دولة أو رجط دولة م  أجط القيام بدور ل  صررررررررررررررفة امدوار 

حررالررة نهوض. وإذا جرراء  نلاالترراريخيررة التت لمك  أا  قود 
الدور   نلاالقول اإا الوضررررع العربت الرا   لارررركط بالنسرررربة 

ي ارصرررررررررة  تجاوء ات أ ميتها ارصرررررررررة  أميم قناة  السرررررررررعود
الناصرررررر كيف يوظفها م   السرررررويس التت عرف جمال ع د

 أجط بسا ءعامة ل  علا مستوى العالم العربت.
دولة مثط المملكة العربية السررررعودلة اإنها    نلاوبالنسرررربة 

لوت وجود الخالارات العربيرة و كراثر را لكراا لفترض ايهرا أا 
خالارات و زايرد را م  أجرط أا  بررادر  " تمنا" حردوث  رذم ال

و قوم بردور إلءالرة  رذم الخالارات. كرذلرك ارإنر  لفترض ايهرا 
ط أا  برررادر  أا " تمنا" حررردوث المزيرررد م  التردي م  أجررر  

و قوم برردور لمواجهررة  ررذا التردي ات الوضررررررررررررررع العربت أو 
ذلررك اررإنرر  لفترض ايهررا أا  إلاعلا امقررط محرراصررررررررررررررر رر . و 
ب والوتلرررات المتحررردة أا  تعقرررد " تمنا" للعالقرررات بي  العر 

و زداد  عقيدات م  أجط أا  بادر و ستعمط امسلحة التت ات 
يديها و ت أسررررررررررلحة قادرة علا أا  جعط المعادلة  سررررررررررتقيم  
بعض الاررررررررررتء. ويفترض ايها أا  تمنا حدوث المزيد م  

ط أا  جرب مع القوى المسرراندة  التصررلب اإلسرررائيلت م  أج  
يتها. ويفترض ايها أا " تمنا"  إلسرررررررررررائيط أسررررررررررلحة لها اعال

للخالاررات العربيررة ات سرررررررررررررررراع والتعقيررد م  أجررط أا  بررادر  
 و عزء دورات  اريخيات لها ويقيت بتأميم  ذم الخالاات.

نا اممور المارررررررررررررررار نليهرا  حردث بعفويرة وم  دوا أا 
 تمنا المملكة العربية السرررررررررررررعودلة حدوثها. وعلا رغم ذلك 

سررررررررررررتفادة م   ذا المملكة لإ اإن  ت لحدث نقدام م  جانب 
 كل  و وظيف  ات س يط بلورة دور  اريخت.

و نا ت بد م   رح السرؤال مباشررة   نالك وضرع مثالت  
امرا الرذي  العزيز ط دور  راريخت للملرك اهرد ب  ع ردم  أجر  
 ينتارم؟

ك مق ط أا يتسرررلم  كاا لقال نا الرجط سررريفعط الكثير  الح 
عنردمرا لصرررررررررررررربئ الرجرط امول وت  عود  نرالرك معوقرات أمرام 

 و  العزيز ا خراذ القرار. وكراا لقرال نا  موح اهرد ب  ع رد
أا لكوا صرررراحب دور وليس اقا حاكم مملكة. وكاا لقال  
نا امسرلحة الكثيرة التت لمك  أا  سرتعملها المملكة العربية  

نحررررداث  غيير جررررذري ات الموقف السررررررررررررررعودلررررة م  أجررررط 
سررررررررررررررتعمررالهررا ات عهررد اهررد ب  نامميركت والرردولت سرررررررررررررريتم 

  لعش ير. وكرررراا لقررررال نا الرجررررط وم  وم   العزيز ع ررررد
خالل  قييم موضررررررررروعت للوضرررررررررع العربت ات ضررررررررروء حرب  

 –ثم ات ضرررررررررررررروء الصررررررررررررررراع العربت  1973وحرب  1967
ي اإلسرائيلت بأشكال  المتعددة يرى أن  ت بد م  دور سعود

  اريخت.
  ذم اممور كانت  قالل وكاا لقال غير ا الكثير.

ولك  حتا اآلا ليسررررت  نالك نجابات ع  أسرررر لة كثيرة  
 .العزيز  تعلق بالدور المفترض أا يلعب  الملك اهد ب  ع د

وقد  كوا  نالك عقبات م  النوع الذي لسررررتدعت التنب   
قت أو  كوا  نالك محاذير أو حتا ننذارات خ ية. وات الو 

نفسررررررر  قد لكوا اممر مجرد  ريث م  جانب الملك اهد ب  
ل أو أا  نرررررالرررررك مفررررراجرررررآت لم  ك  واردة ات العزيز ع رررررد

حسررررابات الملك  رحت نفسررررها بحدة علا الموقف اأحدثت  
 في  ما لاب  الخلط.

اتراض أا السررنة امولا ات حياة ذلك قد لجوء اإل  إلاو 
 يب شرررررؤوا الحكام  كوا ات العادة سرررررنة  أمالت وسرررررنة  ر 

ك مال يت وسررنة  ط يع  باررخأل الحاكم وشررخصرريت ل وإا   الح 
نطالقة م  أجط ممارسرررة امدوار السرررنة الثانية  ت سرررنة اإل

عتبرررار أا  رررذم القررراعررردة الطموحرررة.  رررذا مع امخرررذ ات اإل
ك م نط ق علا حكرررررام يبقوا ات  لفترة ءمنيرررررة محرررررددة   الح 

عة والملرك اهرد الذي بدأت سررررررررررررررنتر  الثرانيرة كملرك ق رط بيرررررررررررررر 
 أسابيع ليس م   ؤتء.

نا سررررنرى   ط أن رح الفرضررررية اآل ية   نلام   نا نأ ت 
 العزيز ات السررررررررررررررنرررة الثرررانيرررة م  حكم الملرررك اهرررد ب  ع رررد

المؤشرات التت  ؤكد أا  نالك دورات  اريخيات سيقوم ب  الملك 
 امسلحة الكثيرة التت ات يدل  ستستعمط؟  ط أاو 

عمط أم سررريقال  سرررالح النفا سررريسرررت   ط أاوبمعنا آخر 
 نن  لم لعد سالحات ل  اعالية كما كانت الحال ات الماضت؟

سرررررالح امرصررررردة سررررريسرررررتعمط أم سررررريقال نن  ت   ط أاو 
جدوى م  ذلك علا أسراس أا  ذم امرصردة ل   غير شري ات  

 نلام  اممر ما دامت سرررررررررررررتنتقط م  مصرررررررررررررارف أميركية 
مصرررررررررررررررارف أوروبيررة  سرررررررررررررريطر ات النهررالرة عليهررا الوتلرات 

 حدة؟المت
 اإل حادسرررررررالح نقامة عالقات دي لوماسرررررررية مع   ط أاو 

 صرراتت المسررتمرة منذ  السرروفيا ت سرريسررتعمط ويتم  تويج اإل
موسررركو ضرررم  واد اللجنة   نلاءيارة اممير سرررعود ال يصرررط 

السرررباعيةل ع ر سرررفارة ك رى للسرررعودلة ات أوروبا )و ذا ما 
السروفيا ت وار يرام الطرااا( بإقامة نوع م   اإل حاداقترح  

أنواع العالقات الدي لوماسررررررية بي  ال لدي ل أم سرررررريقال نن  ت 
جررردوى م   رررذم العالقرررات نذا كرررانرررت ل   عزء رررا عالقرررات 

المملكة العربية السرررعودلة اإنها ت   انلقتصرررادلة. وبالنسررربة ن
السرررروفيا ت ات شررررتء علا  اإل حاد سررررتطيع أا  عتمد علا 

قتصررررادي ايررررالت ع  أا مسررررألة  نويع السررررالح الصررررعيد اإل
 غير واردة ات خططها.
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وإذا كانت مثط  ذم امسرررررلحة ل   سرررررتعمط علا أسررررراس 
 نالك   هط أااسترا يجية دولية لها محاذير ا انأنها جزء م   

 خرى بديلة؟وات أ  خط 
 ط مثالت لمك  التوقع م  الملرك اهرد أا لعيرد النار ات  

نطباع السررررائد ع  السررررياسررررة السررررعودلة و ت أنها  وظف  اإل
  العربية واإلسررررالمية لمصررررلحتها التناقيررررات علا السرررراحتي  

 أا  نهت  ذم التناقيات؟ لبد
وات  ررذا اإل ررار  ررط لمك  التوقع منرر  أا لكوا  راررات 

السروري بدل أا لكوا وسريطات وبذلك  –لعراقت ات الخالف ا
 يتياءل حجم الخالف أو يتالشا؟

و ط لمك  أليررررررات التوقع من  أا لكوا حليفات للعراق ات  
حرب  مع نيراا بدل أا لكوا سررررررندات وبذلك لمك  محاصرررررررة  

  ذم الحرب وربما م  الممك  وضع بدالة نهالة لها؟
  ت لأخذ لم  و ط لمك  أليررات التوقع من  أا ليررع حدات 

 جانب قيادة لاسر عراات؟ نلاعتبار وقوا  ات اإل
و رررررط لمك  التوقع منررررر  برررررأا   ررررردأ المملكرررررة العربيرررررة 

ستقطاب الاعوب إالسعودلة مع حكم   قليدات جديدات لقيت ب
 ستقطاب امنامة؟نبدتت م  

وحتا اآلا  نالك نوع م  الجفوة بي  الارررررررعوب العربية  
ك مو  أا الحاكم السرررررعودي لفيرررررط  السرررررعودي ناشررررر ة ع   الح 

التعامط مع امنامة. و ذم الجفوة لمك  أا  سرررتمر نذا كاا 
الحاكم السرعودي ت يريد الدور التاريخت ويمك  أا  تالشرا  

 نذا كاا  ذا الحاكم يريد نعادة النار.
الخليج برررات لكثرة   نلانا الموا   العربت م  المحيا 

ب بما لمك  أا المعاناة ات الربع القرا الماضرررررررررررررت ت لطال
ي دو نوعات م  التعجيزل أو علا امقط أن  لطالب وت لصرر 
ويكتفت بررررالحررررد امدنا. وإذا  لررررب الملررررك اهررررد م  بعض 
مستااري  أا ليعوا ل  علا الورق ما الذي لطلب  الموا   
العربت اآلا م  الحراكم السررررررررررررررعودي لوجرد أا  رذا الموا   

سررتعادة  إبية و سرريطلب من  العمط علا وقف التناقيررات العر 
مصررررررررررررررر وإنهرررراء الحرب بي  العراق وإيراا و حقيق بعض  

نفراجررات ات المنطقررة و ررأمي  الحررد امدنا م  مطررالررب  اإل
الاررررررررررعب الفلسررررررررررطينت وحقوق . و ذم المطالب ات معامها  

  اكط حالة نهوض عربت  حط محط حالة التردي الرا نة.
عتقررراد الموا   العربت أا  رررذم المطرررالرررب ممكنرررة  ن وات 

عتقرراد  ن . و و العزيز قيق علا يرردي الملررك اهررد ب  ع رردالتح
دور    نلاات محل . وليس م  مصررررلحة الحاكم الذي يتطلع 

 عتقادا  .إ ستهانة بمااعر الموا   العادي و  اريخت اإل
و رذا الموا   نفسررررررررررررررر  ت لعتقرد اقا وإنمرا ي ردي بعض  

ما الملك اهد لملك كط  ذم اموراق الجيدة ات  سررتغراباإل

 يدمل لكن  لم يباشر بعد... وينتار؟
 1983آب )أغسطس(  27 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 ( 2)الملك فهد... ماذا ينتظر؟
 ماذا ينتار؟

ق ط ألام وات ن ار أسررررررررررلوب التغير بهدوء الذي لعتمدم  
مير بندر  الملك اهد صرررردر مرسرررروم ملكت قيررررا بتعيي  ام

ب  سرررلطاا سرررفيرات اوق العادة للمملكة العربية السرررعودلة ات 
سرتثنائية اإا إواشرنط . ولكت ت ي دو التعيي  حالة خاصرة و 

ختيار عدد آخر نسررررتكمال  نتار بعض الوقت إلنالملك اهد 
م  السرررررفراء اوق العادة. وبعدما  م ذلك )و و أمر صرررررعب  

كريي  السررابقي  أو ما السررفراء اوق العادة  م نما م  العسرر 
الذي  شررغلوا منصرربات وءاريات( صرردر مرسرروم التعيي ل  ذا مع 

عتبرررار أا مرررا لخأل  عيي  اممير بنررردر ب  امخرررذ ات اإل
سلطاا وليس غيرم سفيرات ات واشنط  كاا مسألة ت  حتمط  

 التأجيط مسباب وظروف موضوعية.
امميركية  –وامرجئ أن  لوت دقة العالقات السرررررررررررررعودلة 

كتسررررر ها اممير بندر ب  سرررررلطاا خالل عمل  نلخ رة التت وا
كملحق عسررركري ات واشرررنط  لكاا الملك اهد آثر التمسرررك 

العزيز.  بحرفيرررة  قليرررد للملرررك )الراحرررط( فيصررررررررررررررررط ب  ع رررد
ويقيررررررررررررررت  رذا التقليررد برأت لكوا اممراء سررررررررررررررفراء وأا يتم  

 نلااتكتفراء بتعيينهم حكرام منرا ق ونواب حكرام نضرررررررررررررراارة 
م وءراء. وللتذكير اإا الذي  لاررغلوا منصررب   عيي  بعيرره

اممير ات المنا ق الثمانت للمملكة العربية السرررررررعودلة  م  
العزيز  العزيز )الريراض( ومراجرد ب  ع رد سررررررررررررررلمراا ب  ع رد

العزيز )المرردينررة المنورة(   المحسرررررررررررررر  ب  ع ررد )مكررة( وع ررد
العزيز  اإللرر  ب  ع ررد العزيز )حررائررط( وع ررد ومقرا ب  ع ررد

العزيز )  وك( وخرررالرررد   المجيرررد ب  ع رررد )القصرررررررررررررريم( وع رررد
المحسرررررررررررر  ب  جلوي )المنطقة   ال يصررررررررررررط )عسررررررررررررير( وع د

 الارقية(.
سررررررررتمرت مقتصرررررررررة علا نأما المناصررررررررب الوءارية اإنها 

وءارات السرررررررررررررريرادة والقرار و ت الرداراع والطيراا )وياررررررررررررررغرط  
المنصرررب اممير سرررلطاا ب  ع د العزيز و و النائب الثانت 

لس الوءراء( والداخلية )وياررررغط المنصررررب اممير لرئيس مج
العزيزل كرذلرك ارإا نرائبر   و اممير أحمرد ب   نرالف ب  ع رد

العزيز( والخارجية )ويارررررررغط المنصرررررررب اممير سرررررررعود  ع د
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أربعة  إلاأا أضررررررراف الملك اهد ق ط حو  نلاال يصرررررررط(... 
"كو ا" اممراء ات الحكومة وءارة اإلسرررررركاا التت   نلاأشررررررهر 

العزيز. وبهرذا التعيي    لهرا اممير متعرب ب  ع ردعي  وءيرات 
 أصبحت  ذم "الكو ا"  اكط الخمس.

العزيز  وأمرا نواب أمراء المنرا ق اهم سررررررررررررررطرام ب  ع رد
)وكيط نمارة الرياض( وسرعود ب  ع د المحسر  )وكيط نمارة  

 مكة( وفيصط ب  بندر )وكيط نمارة عسير(.
وعرات م  امميركيرة برا رت ن –ودقرة العالقرات السررررررررررررررعودلرة 

الملك اهدل ذلك أا اإلدارة امميركية  نلاالهاجس بالنسرررررررربة 
ت  حاول  فهم الدور الطموح الذي لفترض بالمملكة العربية 
السررررررررررررررعودلررة أا  قوم برر . وبرردتت م   ررذا التفهم لحرردث بي   
الحي  واآلخر  عقيد لألمر ويحدث كذلك  سررررريب معلومات 

ااة امميركية  ع  مخا ر ت أساس لهال أو  نار ات الصح
والصررررررررررررررحراارة ال ريطرانيرة وات بعض الصررررررررررررررحف والمجالت 
اموروبية موضروعات ذات  دف  ارهيري. ولقد بات مألواات 
أنر  كلمرا كرانرت  نرالرك محراوتت م  جرانرب المملكرة العربيرة 
السررررررررعودلة ات السررررررررر  سررررررررتهدف نحداث بعض التغيير ات 
  الموقف امميركت كلما كثرت الكتابات التارررررررررهيريةل وكثرت

برررالترررالت عمليرررات  سررررررررررررررريرررب المعلومرررات التت  تحررردث ع  
 مخا ر.

بررط ننرر  بررات مررألواررات اتاتراض عنررد قراءة  ررذم الكتررابررات  
وبدء سرياا المعلوماتل أا  نالك مسعا ما لقوم ب  الملك 

 اهد أو خطوة ما لمصلحة الموقف العربت.
وات الفترة التت أعق ت ءيارة اممير سررررررررررررعود ال يصررررررررررررط  
موسررركو ضرررم  واد اللجنة السرررباعية نارررطت ام راف التت 
 تولا  سررررررررريب المعلومات وبدأت ات الوقت نفسرررررررر  البحث 
ع  موضررررروعات ومعلومات  مد بها صرررررحفات ومجالت ذات 
 ويررررة معينررررة. وكرررراا معنا ذلررررك أا الوتلررررات المتحرررردة ت 

السرررررررررررررروفيررا ت نقررامررة  اإل حررادرابررة  تمنا حرردوث  قرردم ات 
 عالقات دبلوماسية مع المملكة العربية السعودلة.

وات قرارة نفسرررررررررررررر  ت ي ردو الملرك اهرد مقتنعرات برأا اإلدارة 
امميركية الحالية ستفعط شي ات يرضت  موح . و و لو كاا 
مقتنعات لما بدا علا  ذا التردد ات أمر  ل ية الدعوة الرسمية 

المتحردة. وكراا مقررات لهرذم الزيرارة أا  تم ات لزيرارة الوتلرات 
ثم جرراءت أحررداث ل نرراا  1982 اررررررررررررررري  الثررانت )نوام ر( 

وحرب نسرررررائيط علا المقاومة الفلسررررطينية لتعزء المارررراعر 
العربية السرررررررررررررل ية  جام الوتلات المتحدة و ت ماررررررررررررراعر لم 
  ردد را الخطوة امميركيرة التت  مثلرت بتنايم عمليرة  رحيرط 

اومررة الفلسررررررررررررررطينيررة م  بيروت و قرردلم الحمررالررة رجررال المقرر 
 والعوا لهم.

و ررذا نرراشررررررررررررررئ ع  أا الموا   العربت يؤم  ات قرارة  
نفسرر  أا الوتلات المتحدة  ت المسررؤولة وأنها بدتت م   ذم  
"الخدمة اإلنسررررانية" كاا مطلوبات منها أا  منع وقوع العدواا 

 اإلسرائيلت.
قتناع   ن –د بها قتناع الملك اهإوبسررر ب  ذم الماررراعر و 

 –قتنررراعررر  المؤكرررد كحررراكم عربت متميز إالعفوي كموا   و 
اررإنرر  لم لقم بررالزيررارة ولم لحرردد موعررد بررديالت لهررا. ومررا دامررت 
الزيارة لم  تم ات موعد ا أو ات امشرررررررررررهر القليلة التت  لت 
ذلررررك الموعررررد اررررإنهررررا علا امرجئ ل   تمل ذلررررك أا حما 

ر فررراع. ولقرررد درجرررت خرررذت ات اإلأنتخرررابرررات امميركيرررة اإل
ات  العرادة علا أا الكلمرة ات المرحلرة التت  سرررررررررررررر ق انتخرابر 

درجة أا   نلاالرئاسررة ات الوتلات المتحدة  كوا إلسرررائيطل 
الرئيس امميركت الراغرب ات  جرديرد الوتلرة أو المرشررررررررررررررحي   

ك م نلاالطامحي   لصرررررررابوا بما لمك   سرررررررميت  "الصرررررررم   الح 
العربت" بمعنا أنهم ت لعودوا لسررررررررررررررمعوا أي وجهرررة نار  

 نذا كاا اليهود راضي  عنها. عربية نت  
  –مسررررررررررررررررراس اررررإا لغررررة الحوار امميركت وعلا  ررررذا ا

 السعودي ل    دأ ق ط سنتي .
الوضررررررررع العربت الرا   لحتمط     ط أا نا ثمة سررررررررؤال  

 ؟نتاار سنتي اإل
والجواب ع  ذلررك  و أنرر  لحتمررط برردل السررررررررررررررنتي  أربع 

نتارررار م  جرررانرررب  نسررررررررررررررنوات نذا كررراا اممر مجرد حرررالرررة 
ادي الموا   العربت لحردوث أمر مرا أو م  جرانرب حراكم عر 

نتاررار كررط مررا يريرردم  و أا لحكم بلرردمل لكنرر  ت لحتمررط اإل
سرررررررررررتطاعت  أا نحاكم م  نوع الملك اهد ات  نلابالنسررررررررررربة 

أا الطرف  نلا م نرررررانررررر  نلقطع علا الحررررراكم امميركت 
العربت القادر علا التأثير ل  يزعج ل  الصررفقة التت لسررعا  

نبرامها مع نسررررائيط م  أجط أا لحصرررط علا أصررروات   نلا
ود أميركا. اليس معقوتت أا  كوا نسررررررررررائيط مسرررررررررتمرة ات يه

غيهرا وات عردوانهرا و كوا الوتلرات المتحردة موااقرة أو غير 
معترضررررررة علا ما  فعل  نسرررررررائيط و كوا ات الوقت نفسررررررر   
ورقة اليغا السعودلةل و ت ورقة اليغا العربية الوحيدةل  

 مجمدة.
صررررررررررررررة  وإذا جراء القول ارإا منطق اممور لقول برأا الفر 

التاريخية متاحة منذ اترة وحتا امشررررررررررهر الخمسررررررررررة المق لة 
 أمام  ذم الورقة لكت  ث ت جدار ها.

وإذا جاء القول أليرات اإا ءيارة خاصرة مفاج ة لقوم بها  
 نلااممم المتحرردة برردل ءيررار رر  الرسررررررررررررررميررة  نلاالملررك اهررد 

الوتلات المتحدة وإلقاء خطاب م  علا من ر اممم المتحدة  
المعررانرراة التت  كوي الكرامررة العربيررة م  جراء لارررررررررررررررح فيرر  
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 نلاالسرياسرة امميركية و رح مبادئ للسرالم الدولت مسرتندة 
سررتثناء سرروريا... نا إمت بموااقة الجميع بسرر  ماررروع  الذي   

ختبارات  نمثط  ذا اممر لمك  أا لفيد ات الوقت نفس  لاكط 
 للنيات.

 أنهرا ت وقرد  يرررررررررررررررايق  رذم الزيرارة اإلدارة امميركيرة نت
 ؤذيها و ذا أمر جيد منسرررررررررروب ايررررررررررالت ع  أنها سررررررررررتكوا  

ختبارات لصرررررررردق النية امميركية ات مسررررررررألة اليررررررررغا علا ن
 نسرائيط.

وإذا كاا غصررر  الزيتوا الذي سررريلوح ب  الملك اهد م  
علا من ر اممم المتحرررردة عبررررارة ع  وثيقررررة  حمررررط  واقيع  

منطقة  الملوك والرؤسرررررررراء العرب علا مبادئ السررررررررالم ات ال
بما ات ذلك  وقيع الرئيس حااظ امسدل اإا مثط  ذا اممر 

   خطورة الحررررال. وإذا  نبررررَّ  نلا  الرأي العررررام امميركت ينبرررر   
 نلاالرأي العررام امميركت اررإا الرأي العررام العررالمت المتنبرر  

 حد ما يزداد  ن هات.
وقد لقال نا  ذم الخطوة كاسررتروية وإا الملك اهد ليس  

قوم ب . والرد علا ذلك  و أن  عندما جاء كاسرررررررررررترو لكت ل
سررتعراضرريات وجاء عدوات ناممم المتحدة ننما جاء   نلاكاسررترو 

للوتلرات المتحردة ات حي  أا الملرك اهرد ليس م   بعر  أا 
اممم المتحدة   نلاسررررررتعراضرررررريات ايررررررالت ع  أن  لأ ت نلكوا 

 صدلقات للوتلات المتحدة وليس عدوات لها.
وقرررد لقرررال ننررر  نذا كررراا الرأي العرررام امميركت لم يهتز  
بالنسررربة المطلوبة للرئيس )الراحط( أنور السرررادات الذي ءار 
نسرررررررررررررررائيرط ووقع علا أرض أميركيرة معرا ردة الصررررررررررررررلئ مع 

 نلا  سرررررريهتز نذا وصررررررط الملك اهد اجأة هط أننسرررررررائيطل ا
 نلاممم المتحدة ووج  م  علا من ر ا نداء "سالم عملت"  ا

 العالم؟
والجواب ع  ذلرك  و أا الموا   امميركت يردرك علنرات 
وضرررمنات أ مية الموقف السرررعودي وأ مية الحاكم السرررعوديل 
ويدرك أليرررات علنات وضرررمنات أي مصرررير لمك  أا لحدث ات 

انرب  قتصررررررررررررررادلرة نذا حردثرت خطوة م  جر الحيراة امميركيرة اإل
 جام التلويئ المارررررررو  بسررررررحب الودائع أو ن ذا الحاكم ات 

 ستعمال سالح النفا.ن
ذلررررك نا الموا   امميركت سرررررررررررررريقول بينرررر  وبي   إلاو 

أا   نلانفس   نن  نذا وصلت الحال حتا بالحاكم السعودي  
لقول  ذا الكالم ع  السررياسررة امميركية ويتخذ  ذا الموقف 

ك أن  ت بد م  نعادة قتصررررررادي امعنا ذلعلا الصررررررعيد اإل
نار ات اإل ار العام لهذم السرياسرةل ومعنا ذلك أليرات أن  

 ل  يبقا لنا صديق.
وقد لقال أليرررررررررات وأليرررررررررات  ماذا لو أعل  ذلك مسرررررررررؤول 

سعودي بدتت م  الملك اهد. والرد علا ذلك  و أا المسألة 
عتبرار أ ميرة ليسررررررررررررررت مسررررررررررررررألرة كالم لقرال مع امخرذ ات اإل

   و القائط. وعندما لكوا القائط ت مسألة م  الكالمل وإنما  
م  وءا الملررررك اهررررد امعنا ذلررررك أنرررر  ت عودة ع   ررررذا 
الموقفل ايالت ع  أن  مع غيرم قد  فيد الخطوة ات  حريك  
الركود المحيا بالموقف وات محاصررة المسراعت اإلسررائيلية 
لجعرط الردول اماريقيرة  عيرد العالقرات الردي لومراسرررررررررررررريرة معهرال  

كوا  نرالرك مجرال أمرام نحرداث صرررررررررررررردمرة كهربرائيرة  لك  ل  ل
 ات نفس الرأي العام امميركت والدولت.

وإذا اقترنت  ذم الخطوة م  جانب الملك اهد بتصررررررريئ  
عتمرادم ارإا ذلرك ن م  جرانرب اممير بنردر يرااق  قردلم أوراق 

سررريفيد أكثر وأكثر. االمعروف ع  اممير بندر أن  مسرررموع 
ع امسرررررررررررررراسرررررررررررررريرة ات اإلدارة الكلمرة م  جرانرب بعض المواق

امميركية. ويفترض ات الارررررررررررررخأل المسرررررررررررررموع الكلمة م  
جرررانرررب  ؤتء أا لعرف نقرررا  القوة واليررررررررررررررعف ات القرار 
امميركت. ومثرط  رذم المعرارة  ترأ ا ع  كثرة المنراقاررررررررررررررات 
وكثرة المفراوضررررررررررررررات و عردد الجهرات التت  نراقش و فراوض. 

ي ومعنا ذلك أا التصررررررررررررريئ المطلوب  و التصررررررررررررريئ الذ
لصرررررريب نقا ات معينة ات المجموعة التت  صررررررنع القرار ات 

 الوتلات المتحدة.
وات أي حال نا مثط  ذا التصرررررررررررررريئ ي دو ضرررررررررررررروريات  

ختبار  نلتوضرررررررررررريئ القدرة التفاوضررررررررررررية لألمير بندرل بمعنا 
نمكررانررا رر  ات نقنرراع الطرف امميركت بررأ ميررة  فهم الموقف 

ناع امميركاا عتمد ا إلقن السررعودي باإلمكانات نفسررها التت 
 بتزويد المملكة العربية السعودلة بطائرات امواكس.

  علا من ر اممم المتحردة وإذا كرانرت مخرا برة العرالم م  
خطوة  صرطدم بقناعات الملك اهد المتعلقة بسرياسرة التحرك 
التت ير اح نليها اهط  نالك ما لحول دوا مخا بة الوتلات 

لتقليدي السنوي للحجاج عتبار الحفط اإ المتحدة بن رة جديدة و 
 بعد ألام  و المناسبة الجيدة إلعالا الموقف المطلوب؟

ل مسرررألة سرررترا يجية أو لحو   ننا نعالا موقف لقوم علا  
الجهاد المقدس التت سررررررررر ق أا أعلنها م  مخا بة عا  ية  

سرررترا يجت  و اممر المطلوب. موقف نأسررراس  نلاوجدانية 
واقعت لمسرررررألة "الجهاد لكوا في  "مارررررروع اهد"  و ال ديط ال

المقرردس" الررذي  و حررط وجرردانت علا أا يتحقق اإلجمرراع 
حول  ذا الماررروع. موقف ليررع حدات للعبة التحالفات التت 
يداع الموا   العربت الثم  البا ظ بسررررررررررررر  ها. موقف لحقق  

لتفراارات عربيرات حول العراقل ذلرك أا نيراا  واصررررررررررررررط الحرب ن
و ت لوت  ذا التأييد لما   بسرررر ب التأييد السرررروري واللي ت لهال

ستطاعتها مواصلة الحرب. موقف لحمت الارعية  نكاا ات 
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الفلسررررررررررطينية ويحااظ علا المقاومة الفلسررررررررررطينية لكت  بقا  
سررتمرار نورقة ضررغا  فيد القرار العربت. موقف لحول دوا 

  ذا النزيف ات الجسد العربت.
ختصررررررررررار نا المطلوب  و  حقيق ما لقول ب  الملك إوب
اهرررد لمثرررط الحرررد امدنا ات ءم   ومرررا لقولررر  الملررركاهرررد. 

سررررررتقرار والهدوء لكن  ات الزم  العربت الرا   لمثط الحد اإل
 امقصا.

ومرررا لقولررر  الملرررك اهرررد  و مرررا يتمنا الموا   العربت  
 حقيق  و و ما لارررررررررررركط ات مجموع نقا   مقومات الزعامة 

 العربية.
الملك  سررتغرابها سرروى ولك  ثمة معادلة غريبة ل  يلغت ن

ف اهد نفسرررررر . و ذم المعادلة  ت أا ات يدي الملك اهد وق  
ضررررررررررررررطراب  ررذا اإلضررررررررررررررطراب ات الموقف العربت لك  اإل

 لستمر.
سرررررررررررررتهانة م  وضرررررررررررررع حد لهذم اإل وات يدي الملك اهد

سررررررررررررررتهرانرة  المتحردة برالكرامرة العربيرة لك  اإلجرانرب الوتلرات 
 مستمرة.

التبعثر  وات يدي الملك اهد  وحيد الصرررررف العربت لك   
 قائم.

نتارررارل  وت نررردري مرررا الرررذي لحمرررط الملرررك اهرررد علا اإل
 وكأنما الفرصة التاريخية  تكرر.

نا حال اممة لعكسررها قول المتن ت )نا القتيط ميرررجات 
أي نا نصرف اممة  بدموع  مثط القتيط ميررجات بدمائ (...

 العربية ميرج بالدماء ونصفها اآلخر ميرج بالدموع.
ءعيم مثرط الملرك اهرد  نلاومثرط  رذم الحرالرة برالنسرررررررررررررربرة 

 مناسبة لكت لقتحم وي دأ دورات  اريخيات. لعط وعسا لقدم.
 1983( سبتمبر) أيلول 3 -لندن ". التضامن" مجلة

     

 

 خيبات أمل لبنانية
ولا لتسرررررررلم  ات الذكرى السرررررررنوية ام  ما الذي لمك  قول   

ط منصررررررررررب رئيس الجمهورية ات ل ناا الارررررررررريخ أمي  الجمي  
غتيط بعد ألام م  ا بدتت م  شررررررررررقيق  الارررررررررريخ باررررررررررير الذي  

نتخاب  رئيسررررررررررررررات م  دوا أا  تاح ل  ارصررررررررررررررة أداء اليمي  ن
 الدستورية؟

ا  ذم السرررنة كانت مجموعة م  خيبات  نما لمك  قول  
 اممط.

خيبة أمط الل نانيي  المسررالمي  الذي  لقفوا ات الوسررال  
م ولا علا  سرررررررررلُّ نقيررررررررراء السرررررررررنة ام  نعتقاد م أن  بعد ن ات 

ك مط الارررررررررررررريخ أمي  الجميرر   م ا سرررررررررررررريتم  عطيررط كررط املغرر  الح 
المزروعة ات السررراحة الل نانية وبذلك ي دأ ل ناا الدخول ات 

 بحر امماا.
تقاد م بأنهم م  عن يبة أمط الل نانيي  المسررررررررررلمي  ات وخ
ط رئيسرررات  ندااعهم ات  أييد اختيار الاررريخ أمي  الجمي  نخالل 

للجمهورية بدتت م  شررقيق  الارريخ باررير الذي جرى اغتيال . 
إنهم سرررررررررررررريحققوا التواءا المطلوب بمررررررا لجعررررررط رئيس  ارررررر 

 أا عمق  اإلسالمت جيد. نلاالجمهورية مطم نات 
برالحرد وعنردمرا لطم   ارإنر  لسررررررررررررررتطيع اإلقالع والتحليق 

 امدنا م  الثقة بالنفس.  
وخيبة أمط الموارنة غير المتعا في  مع حزب "الكتائب"  
بررالل نررانيي  المسررررررررررررررلمي  وانرردارراعهم الررذي برردا غير متواءا. 
و ؤتء كانوا يروا أا موقف الل نانيي  المسرررررلمي  سررررريحسرررررم  

  جام واحد.نمسائط كثيرة بدل  وظيف  ات 
عتقاد م  ن لمتاردي  ات  وخيبة أمط الل نانيي  المسيحيي  ا

بأا الارررريخ أمي  سرررريسررررير ات الخا نفسرررر  الذي بدأ السررررير 
 علي  شقيق  الايخ باير.

اعتقرررررادم برررررأا نط ات وخيبرررررة أمرررررط الرئيس أمي  الجميررررر  
وبالقوة نذا   -الوتلات المتحدة والدول اموروبية سررررررررررررررتفرض 

الحررط الررذي لمكنرر  م  أا ي رردأ وتلررة آمنررة  - طلررب اممر 
أا  كوا القوات امميركيررة والقوات اموروبيررة ومطم نررةل ت 

المارراركة ات القوة المتعددة الجنسرريات شررا دة علا  واصررط 
 الحرب.

وخيبررة أمررط الررذي  كررانوا حلفرراء أو متعررا في  مع الثورة  
عتقررررراد م أا التخلت ع  المقررررراومرررررة ن الفلسررررررررررررررطينيرررررةل ات 

الفلسررررررررررررطينية والتسررررررررررررليم بيرررررررررررررورة أا لغادر رجالها ل ناا 
ثم   ي  أا الحرب  نارر الهدوء ووقف الحربل سريسرا م ات

لم  حدث اقا لمجرد وجود المقاومة الفلسرررررررررررطينية ات ل ناا 
كانت حالة صعبة علا ل ناا   التت   ي  أنها )أي المقاومة(

 لكنها ات الوقت نفس  كانت عملة صعبة لل نانيي .
وخيبررة أمررط نسرررررررررررررررائيررط ات اعتقرراد ررا أنهررا بررالجمرراعررات  

الخامس لها  رة معها والتت  ارررررررررركط الطابو الل نانية المتحالف
سررررررررتتمك  بعد مغادرة المقاومة الفلسررررررررطينية ل ناا م  البقاء 
م  دوا أا  تعرض للنزف اليومت الرذي  تعرض لر  حيرث  

  نالك دائمات عمليات وقتلا وجرحا م  اإلسرائيليي .
عتقررراد رررا أا ن وخيبرررة أمرررط المقررراومرررة الفلسررررررررررررررطينيرررة ات 
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الفررة معهررا سررررررررررررررتبقا حليفررة حتا  الجمرراعررات الل نررانيررة المتحرر 
 النهالة.

عتقررراد رررا أا قطررراعرررات م  ن وخيبرررة أمرررط سرررررررررررررروريرررا ات 
ر برا  معهرا لمجرد أا ينحسررررررررررررررر وجود الل نرانيي  ل   فرك اإل

 وبعلبك. ةمنطقة شتور  نلاسوريا ات ل ناا 
بررررأا ءوال  عتقرررراد من وخيبررررة أمررررط بعض الل نررررانيي  ات 

باررررير الجميط سررررييررررع حدات للفوضررررا وينهت الحربل وم  
 غتيال .ط ذلك لم يتأسف  ؤتء أو بعيهم إلأج  

عتقرراد م أا ن وخيبررة أمررط أعررداد ك يرة م  الل نررانيي  ات 
سررررررروريا ل   تركهم  داات م راف بدأت  صرررررررول و جول بعد  

  رحيط الفلسطينيي  ورحيط السوريي .
عتقاد ا بأا الجميع ن انية ات وخيبة أمط الاررررررررررررررعية الل ن

لتفراف م  جرانرب البعض نسرررررررررررررريلتفوا حولهرا ت أا لحردث 
 عليها.

وخيبة أمط "ج هة الخال " بالاررررررررررررررعية الل نانية وخيبة  
 أمط الارعية الل نانية بأقطاب "ج هة الخال ".

وخيبة أمط التجار ات حسررابا هم بأا السررالم سرريحط مع 
 للصلئ مع نسرائيط. ن فاق عقد 

وخيبة أمط بعض الل نانيي  الواعي  بالتجار علا أسراس  
أن  نذا كاا التاجر لخطئ ات الحسرررررررررررررابات اكيف نذا  ت 

 غير التجار. نلاالحال بالنسبة 
عتقررادم أا كررط موا   ن وخيبررة أمررط الجيش الل نررانت ات 

نت سرررررينسرررررا كط الحزاءات والخصرررررومات ويرحب ب  م  ل نا
 أجط نعادة بناء ل ناا.

عتقادم أن  أصررررررررررربئ بعد سررررررررررربع  ن وخيبة أمط الل نانت ات 
وت   لسنوات م  الحرب ليع مصلحة بالدم ات المقام امو 

   يتالعب بمصير الو  .يتحمط م  
ولا وخالصررررررررررررة اممر أا خيبات اممط ات السررررررررررررنة ام  

 ط كثيرة.لجمي  لتسلم الايخ أمي  ا
كوا  ذم الخيبات ناشرررررررر ة ع  أا الحالة النفسررررررررية   وقد 

لل نانت علا درجة عالية م  اليرررررررررررررريق والتأءم. لك  دخول 
ط بها أمر لحمط  مي  الجمي  أالسرررررنة الثانية م  وتلة الرئيس 

ات  يا   مخا ر أي  منها مخا ر السررررررررررنتي  اموليي  م  
لل نانية.. بط الحرب واللتي  كانتا أصررررررعب سررررررنوات الحرب ا
 أصعب سنوات حرب عاشها شعب ات العالم.

ط ل ناا الذي ضرحا كما لم لقدم و    يرحية  وم  أج  
م  ق ط أو قد لقدم  يحية م  بعد نصلت وبيننا وبي  عيد  

 مضحا المبارك أس وعاا.ا
عتقادنا ات أنك سرتفعط شري ات م  ن و.. اللهم ت  خيب لنا 

 للجميع مواقف م  العردط  رذا الو   الرذي لر  ات ذمم اأجر  

 بس  ها ت أا لقاصأل عليها. ى أا لجاء 
 1983أيلول )سبتمبر(  3 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 بتعاد المسرحي ما بعد اإل
بتعاد المسرررررررررررحت لرئيس وءراء نسرررررررررررائيط مناحيم  ق ط اإل
ك مبيغ  ع   السررررررررررررررائرد  و أا العرالم بردءات  نطبراعكراا اإل الح 

بة  دولة علا صررلة  ي    نتهاء بأصررغرإم  الوتلات المتحدة و 
بإسرررائيط متيررايق م  السررياسررة اإلسرررائيلية بسرر ب التطرف  

وع لمارسرها مناحيم بيغ .  والعناد وصرفات أخرى م   ذا الن
نطباع السررررررررائد أليررررررررات  و أا دول العالم  ذم  ريد وكاا اإل

اإلسرررررائيلت ت يزعج نسرررررائيط ويق ط   - حالت للصررررراع العربت
ب  العربل وإنها  نتار الفرصرررة المناسررربة إلسرررقا  التطرف  
المتمثط بمناحيم بيغ  والمسرررررررررررراعدة علا وصررررررررررررول الطرف 

فاصررررررررررررريط حط لتاإلسررررررررررررررائيلت المرا م  أجط الخوض ات ا
 اإلسرائيلت. -معقول للصراع العربت 

ة منها  ستفادوعلا رغم أا ارصات كثيرة مرت م  دوا اإل
نطباع المارررررار نلي  اإلإلسرررررقا  التطرف اإلسررررررائيلت نت أا 

سررررررررررتمر سررررررررررائدات. وم   ذم الفر  علا سرررررررررر يط المثال ت ن
 ص را وشا يال. الحصر مذبحة مخيمت  

أا الرردول العربيررة ات أكثريتهررا كررانررت   نتبرراموالالاررت لإ 
 ت امخرى  نتار سررررقو  التطرف اإلسرررررائيلت و ذا ناشررررئ  

وضروعية ايرالت ع  أا معام الدول ع  أسرباب وظروف م
ذات الاررررررررررأا الصرررررررررردلقة إلسرررررررررررائيط والمتعا فة معها والتت 
 ربطها ات الوقت نفسررر  صرررالت بالدول العربية كانت  قول 

سررررررررررررررتمرار للحكومرات العربيرة  رذا اممر ربمرا م  براب  نات 
وربما أليرررررات م  باب الرابة    التخدير وربما م  باب العجز

 اإلسرائيلت. -صراع العربت الحقيقية ات نلجاد حط لل
ا موقفها نوكاا لقال لهذم الحكومات أليرررررررررررررات ما معنام 

ا أي عودة عن  إالذي يتسررم بالمرونة ننما  و موقف جيد و 
م  شرررررررررررررررأنهرا أا  جعرط نسرررررررررررررررائيرط  زداد  طرارات و رذا معنرام  

  ياؤل اممط ات  حقيق سالم ات المنطقة.
وات خمس سرررنوات أصررربحت الدول العربية ات أكثريتها  

ءاء الصررررررررررررررراع مع نالسرررررررررررررراحقرة نتيجرة لمرا قيرط لهرا مرنة جدات 
. وحتا القيادة الفلسررررررطينية أصرررررربحت  ت امخرى نسرررررررائيط

 نلامرنة. وأصرررررررربحت المرونة  ت المقياس و ت المؤشررررررررر  
التعقط والنيج. وبس ب  ذم المرونة بدأ التآكط ليرب ات 
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ت. ومع  ذا التآكط انتقلت نسرررررائيط م  مرحلة الجسررررم العرب
مرحلة أشررررد شررررراسررررة. كذلك اإن  بسرررر ب التآكط  نلاشرررررسررررة 

النرراشررررررررررررررئ ع  المرونررة حرردثررت مقرردمررات حررالررة التردي التت 
  عياها اممة ويكتوي اإلنساا العربت بها يوميات.

وكط ذلك كاا مق وتت علا أسررراس أا الدول ذات الارررأا 
تحدة سررررررتسررررررتعمط سررررررالح المرونة وات مقدمتها الوتلات الم

العربت إلسررررررررررقا  التطرف اإلسرررررررررررائيلت وبالتحديد إلسررررررررررقا   
منرررراحيم بيغ  والتيررررار الررررذي لمثلرررر  ومسرررررررررررررررررراعرررردة الطرف 

ك م  نلااإلسرررررائيلت المرا بعض الاررررتء علا الوصررررول    الح 
 وبذلك لسهط نلجاد الحلول.

ولك  الرررذي حررردث بررردتت م  ذلرررك  و أا منررراحيم بيغ   
لمنرراسرررررررررررررررب للتطرف اإلسرررررررررررررررائيلت وغير بتعررد ات الوقررت ان

المنراسرررررررررررررررب علا اإل الق للوتلرات المتحردة وبعض الردول 
امخرى وللدول العربية التت أصرررررررربحت مرنة بنسرررررررربة ك يرةل  

سرررررحق شرررررامير لكت لقود م  بعدم التطرف  نختار بنفسررررر  إو 
 اإلسرائيلت حتا آخر مقاومة عربية.

ر رابت  ن بتعردنر رابتل أو نذا جراء القول نم   ر رابت بردتت ن
ليبقا اإلر اب لقودم شررررررررررخأل م  العقلية نفسررررررررررها.  ذا ما 
حدث. وأغلب الا  أن  حدث ات وقت غير متوقع بالنسرربة  

عتبار أا أحد. وأغلب الا  أليرررات أا بيغ  أخذ ات اإل  نلا
لحدث التغيير ات الوقت الذي ت  سررتطيع الوتلات المتحدة  

 نتخابات أا  قول شي ات.بس ب ظروف اإل
 ك ما الذي لفترض بالدول العربية أا  فعل ؟نءاء ذل

سرررحق شرررامير  ن ط  بقا علا مرونتها بعد أا ي دأ عهد 
م  أجط  تمع العلم بأا مجتء شرررررررامير  و دعوة لكط عرب

 أا يتطرف؟
ختار ها ق ط  نأم  قرر نعادة النار ات أمر سرررررررررررررياسرررررررررررررة 

حط معقول   نلاعتقاد ا أنها سرررررررررررتوصرررررررررررلها ن سرررررررررررنوات وات 
 اإلسرائيلت؟ -للصراع العربت 

ا أي حررررطل وبررررالررررذات الحررررط المعقول يتطلررررب  واار ن
ط سرررررررررررتعداد للتناءل م  أج    بيدي كط منهما اإل  مرني   راي  

 حط وسا. نلاالتوصط 
بتعررررراد بيغ  كررررراا لقرررررال للحكومرررررات العربيرررررةل  نوق رررررط 

وبالتحديد لبعيررررررررررها الو يد الصررررررررررلة باإلدارة امميركيةل أا 
 أت  فقد الص ر و واصط التحلت بالمرونة. عليها

 لك  بعد الذي حدث ماذا لمك  أا لقال لها؟
نذا كاا سرريقال  و اممر نفسرر  اإا العودة ع  المرونة 

  صبئ اييلة. أو علا امقط  صبئ ورقة ضغا.
أمرا نذا كرانرت الوتلرات المتحردة وبقيرة الردول امخرى لهرا 

نتكاسرة  ناإلسررائيلت سرتعت ر  ذم الخطوة م  جانب التطرف 

لها و تصررررررررررررف علا  ذا امسررررررررررراس اإا التمسرررررررررررك العربت 
 بالمرونة لصبئ مفيدات.

أا  تيرئ صرورة ما حدث و ت ي  للدول   إلاوم  اآلا و 
بتعررراد بيغ  ومجتء نالعربيرررة حقيقرررة الموقف امميركت م  

أا المصررررلحة العربية  وجب علا  اتراضشرررراميرل لجوء اإل
أمر أسررررراسرررررت و و أنهم قد  نلاعتمدوا المرونة التنب  ن الذي  

 نلاينتقلوا  -ختيارات نضرررررررررطرارات وليس ن -لجدوا أنفسرررررررررهم 
 ضفة التصلب علمات بأا ذلك ليس باممر السهط.

 1983أيلول )سبتمبر(  10 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 ( 3)؟الملك فهد... ماذا ينتظر
ات نطراق ال ردائرط التت ات نسررررررررررررررتطراعرة الملرك اهرد ب   

العزيز نعتماد ا م  أجط نحداث  غيير أسررررررررراسرررررررررت ات  ع د
الوضرررررررررررع العربت الرا   الذي يتسرررررررررررم بالترديل  نالك بديط  
القمرررة العربيرررة التت م  المقرر ننعقررراد رررا ات الريررراض ات 

  اري  الثانت )نوام ر( المق ط.
مة سرررررررررررتنعقد ات  وم  محاسررررررررررر  الصررررررررررردفل أا  ذم الق

 المملكة العربية السعودلة وليس ات أي بلد عربت آخر.
 لماذا م  محاس  الصدف؟

ما الملك اهد  و الميرريفل والملوك والرؤسرراء العرب 
ضررررريوف. وات العادة أا اليررررريف يراعت خا ر الميررررريف 
ط التجررراوب مع أاكرررار  وي رررذل مرررا ات المسررررررررررررررتطررراع م  أجررر 

 جا ات يداع بالمؤ مر نلطرحها أو مارررررررراريع لعرضررررررررها أو  
 نحو ا.

ا ننعقاد القمة ات المملكة العربية السررررعودلة اذلك   إلاو 
 معنام أا الجميع سررريارررارك وعلا مسرررتوى الرجط امولل نت  

عتذار لعدم نذا أوج ت اليررررورات الصرررحية علا أحد م اإل
 القدرة علا  حمط ماقة السفر.
بمررا ات ذلررك العقيررد معمر  –وماررررررررررررررراركررة الجميع  ررذم 

الرذي  حسررررررررررررررنرت حرال العالقرة بينر  وبي  المملكرة  –لقرذاات ا
 رأكيرد للفكرة التت نح  ات صررررررررررررررردد  –العربيرة السررررررررررررررعودلرة 

مناقارررررررررررتها و ت أا المملكة العربية السرررررررررررعودلة  ت الدولة 
العربيررة الوحيرردة القررادرة اآلا علا أا  حرردث بعض التغيير  
ات الوضررررررررررع العربت الرا   الذي لعيش حالة صررررررررررعبة م  

 التردي.
وعندما لاررررررارك الجميع امعنا ذلك أن  ل  لكوا  نالك 
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 در للوقت وإر اق لألعصرررررررررراب ناشرررررررررر اا ع  أا االنات ل  
لحيرررر أو أا االنات قد ت لحيررررل ايرررالت ع  أا الوضرررع 

ط التناورل بط قد العربت الرا   ت لسرررمئ بالحيرررور م  أج  
اتراض أا قمة الرياض  ت المناسررررررربة الجيدة أمام لجوء اإل
عربت لكت ت يناور وت لفتعط أءمة وت لسعا م   كط حاكم

اتراض أنهرررا القمرررة أجرررط نحيررراء محور. كرررذلرررك قرررد لجوء اإل
العربيررة الوحيرردة التت م  دوا كواليس. ومنهررا كررذلرركل اررإا 
أمر ننجاحها ت لعود م  الصررررررعوبة بمكاا خصرررررروصررررررات أا 
الجميع ل  لارررررررراركوا لمجرد مسررررررررايرة الطرف العربت امقوى 

السررياسررية وإنما ما لدى كط منهم مارركلت  أو   علا السرراحة
مارراكل  والتت ليس  نالك مكاا أايررط لطرحها أو لمحاولة 

  رحها سوى  ذم القمة.
والذي م  شرررررررررررررأن  أا ييسرررررررررررررر أمر ننجاح القمة  و أا 
الوضررررررررررررررع العربت الرا   والموقف الردولت بارررررررررررررركرط عرام ت 

دنا لسمحاا بغير اإلقرار باممر الواقعل بمعنا أا الحد ام
جيد نذا أمك  ننجاءم. وعرب اليوم حكامات ومحكومي  ليسرررروا 
أول رك الرذي  ينط ق عليهم قول أبو اراس "... ونح  أنراس  
ت  وسرررررررررررررا بيننا لنا المجد دوا العالمي  أو الق ر" وإنما  م 
علا درجة ك يرة م  التواضع ات مسألة الطموح والطلبات. 

  البعض وحتا نذا صرررررررررررررردرت بعض المبرالغرات اللفايرة ع
 اإنها ل   حدث أي أثر.

والدور المؤمط م  الملك اهد أا لقوم ب  لمناسبة ننعقاد 
القمرة ات دلرارم والرذي قرد لسرررررررررررررراعرد ات نحرداث  غيير جرذري  

ط مواجهررة حررالررة التردي المفجعررة ليس  ات الموقف م  أجرر  
اقا المصرررررالحات الاررررركلية بمعنا أا ليرررررع الرئيس حااظ  

ام حسي  وييع الرئيس معمر امسد يدم ات يد الرئيس صدَّ 
ام حسررررررري  وييرررررررع الرئيس  القذاات يدم ات يد الرئيس صررررررردَّ 

حااظ امسرد يدم ات يد الرئيس جعفر نميري وييرع الرئيس  
جعفر نميري يررردم ات يرررد الرئيس معمر القرررذاات وييررررررررررررررع 

ط يدم ات يد السررررريد لاسرررررر عراات بعدما  الرئيس أمي  الجمي  
ذاات والرئيس حااظ  لكوا وضرررررررعها ات يد الرئيس معمر الق

امسررررررررررررد... نا المؤمط م  الملك اهد ليس اقا  حقيق  ذم  
المصرررالحات الاررركلية علا رغم أنها ليسرررت باممر السرررهطل 
وإنما وضرررررررررررع صررررررررررريغة ثابتة للتعالش  تدرج م  قول مأثور  
للن ت محمد علي  الصررررالة والسررررالم "م  أ ام أخوم متنصررررالت  

 نلامبطالت"ل و صرررررررط )أي معتذرات( اليق ط ذلك محقات كاا أم 
 الجو الط يعت أو المثالت.

العزيز وضرررررررررع  لك  سرررررررررتطاعة الملك اهد ب  ع دنوات 
الصررررررررررريغة علا أسررررررررررراس أا الجو العربت العام ت لسرررررررررررمئ 

يرغ وا ات بالمارراكسررات م  جهة وأا جميع المتخاصررمي  

أمر التعالش ننما بالاررررررررررررركط الذي ت ي دو ات نار البعض 
 و  راجع ع  موقف.عتراف بالخطأ أن كما لو أن  

وبنود  لك الصرررررررررررررريغة كثيرةل بط لعط ذلك القول المأثور  
للرسرررررول الكريم )ت لحط لمسرررررلم أا يهجر أخام اوق ثالث(  
لارررررركط بندات متكامالت. وقد لكثر التفسررررررير لهذا القول ويتنوعل  

أا الن ت محمد   نلانت أا التفسرررررير امكثر  بسررررريطات لارررررير 
اات لكن  ات الوقت نفسرر   خال علي  الصررالة والسررالم لحلط ال

سرررررتمرار ا. وبما أا المتخاصرررررمي  بي  الحكام العرب لحرم ن
 م م  المسررررررررررررررلمي  ارإا مخرا  تهم بمرا لقول بر  الرسررررررررررررررول 
 صرررررررررررررربئ ممكنرة وعمليرة نذا كرانرت أي مخرا برة أخرى غير 

 مجدلة.
 ذم الزاوية اإن  قد لحقق   نلاوعندما لسرررررررتند الملك اهد 

سرررررتنعقد بينما ت  زال  الغرض المرجو خصررررروصرررررات أا القمة
أجواء الحج وامضررررررررررررحا  ناررررررررررررر بعض المعانت العايمةل  
ايررررررالت ع  أا الوضررررررع النفسررررررت للملوك والرؤسرررررراء يداعهم 

 جام التمسرررررررررررررك بأمور  نلكثرة الماررررررررررررراكط وحاتت التأءم ات 
متصرررررلة بالدي  أو بنصرررررائئ أو حكم وأقوال مأثورة للرسرررررول 

 والصحابة.
ذلرك نا التعرالش واق صرررررررررررررريغرة منطقيرة وثرابترة لم  إلاو 

 خيررررررررع للتجربة م  جانب الملوك والرؤسرررررررراء العرب. و م 
التت  1964منرررذ محررراولرررة التعرررالش امولا ات أعقررراب قمرررة 

الناصرررل وعقدت ات  دعا نليها الرئيس )الراحط( جمال ع د
حراتت الخالف. أمرا حرالرة  سررررررررررررررتمرارنالقرا رة لجربوا وات 

التعرالش ارإنهرا لم  وضررررررررررررررع قيرد التجربرة ليس ما الخالارات 
ك يرة ومعقدة وإنما ما حاكمات لمثط ثقالت أسررررررراسررررررريات لم لحدد  
معررررالمهررررا ويطرحهررررا. وم   نررررا لررررأ ت دور الملررررك اهررررد ب  

 العزيز. ع د
ولا م   سرررررلم  المسرررررؤولية الكاملة ات  وات امشرررررهر ام  

ك م ام حسرررررري  صرررررريغة مثالية للتعالش  يس صرررررردَّ  رح الرئ الح 
 مثلرررت ات مرررا أ لق عليررر   سررررررررررررررميرررة "اإلعالا القومت" ثم  

 ندااع  ذم الصيغة.نط جاءت الحرب مع نيراا لتعط   
وقد أث تت  لك الصرررررررررريغة أا التعالش ممك  لم  يرغب  

 في .
 نلاسررررتمرار نوعلا رغم أا الحاكم السررررعودي يدعو ات 

 م  رح مارررررررروع بهذا المعنا أن  لم لحدث نا    التعالش نت  
م  جانب السررعودلة. وقد لكوا مثط  ذا اممر مناسرربات جدات 

 خالل ننعقاد القمة العربية المق لة.
وعلا  امش  ذم القمةل بط وات صررررررررررل ها  نالك أمراا 

   العزيز ورقتي   آخراا لاررررررررركالا ات يدي الملك اهد ب  ع د
معوقتراا    أو  مرا حرالتراا مرا ات الواقع عبرارة ع  مطل ي  
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 لنجاح القمة نذا كانتا ستبقياا م  دوا عالج.
اممر امول يتعلق بمصررررررررررررررر. ومررا لمك  قولرر  ات  ررذا 

سرررررتمرار نالارررررأا  و أا ننعقاد القمة م  دوا مصرررررر معنام 
نقسرررررررام العربت حول مصرررررررر و و ما لفترض نلجاد لحالة اإل

العزيز.  حرط لر . والحرط متواار ات يردي الملرك اهرد ب  ع رد
 كيف؟
الرئيس حسررنت مبارك    نلام  الصررعب  وجي  دعوة  نن 

للماررراركة ات القمة ذلك أا  نالك قرارات بإسرررقا  عيررروية 
مصررررررررررررر وعقوبات  م ارضررررررررررررها عليها نتيجة عقد ا معا دة  
سرررررالم مع نسررررررائيط. وعلا رغم أا الذي عقد  لك المعا دة 
 و الرئيس )الراحط( أنور السادات نت أا العقوبات وإسقا  

غتيال  ن  سررررررقا برحيط السررررررادات علا رغم أا   العيرررررروية لم
 كاا ات الدرجة امولا ردات علا  وقيع   لك المعا دة.

 نلاوإءاء ذلررك وبمررا أا الرئيس حسررررررررررررررنت مبررارك  واق 
الصف العربت ايالت ع  أا  ذم العودة   نلاالعودة بمصر  

 نررالررك  اررإا حرردث   رردتت بررالغ ام ميررة ات الموقف عمومررات 
قيقر  نذا جراء بمبرادرة م  الملرك اهرد ب  أمرات م  الممك   ح

العزيزل ات حي  أن  سريسرتمر صرعب التحقيق نذا جاء  ع د
م  غيرم. ويتمثط  ذا اممر ات نقناع الملوك والرؤساء منذ  

الرئيس حسرررررررررررنت   نلااآلا بيررررررررررررورة  وجي  نداء م  القمة  
مكررانهررا ومكررانتهررا بعرردمرا  كوا  نلامبررارك للعودة بمصررررررررررررررر 

اتتاحيةل وعلا أا ينقط  ذا النداء اإل القمة عقدت جلسررررررررتها
القا رة لهذا الغرض مثلما حدث   نلاواد لمثط القمة لسررراار 

 .1978مع الرئيس السادات خالل ننعقاد قمة بغداد عام 
وعلا رغم أا مثررررط  ررررذم الخطوة   رررردو معقرررردة بعض  

أنها ممكنة التحقيق نذا حدث منذ ال دالة  جاوء   الاررررتء نت  
وصررررات أن  قد لحدث أا لقول حاكم  لبعض الارررركلياتل خصرررر 

عربت أو أكثر أنر  نذا كراا ت برد م  خطوة ارالمفروض أا 
القمرة لطلرب   نلايوارد الرئيس حسررررررررررررررنت مبرارك مبعوثرات منر  

القررا رة. والررذي ات  نلاالعودة ت أا يتوجرر  واررد م  القمررة 
جعط القمة  تجاوء  ذم الارركليات  و الملك اهد  سررتطاعت ن

شررررخصرررريات منطلقات ات ذلك م  بعض ال دتيات وأ مها علا 
سررررررتعادة مصررررررر أو ناإل الق  و أا اممر امسرررررراسررررررت  و 

  سهيط عودة مصر وليس كيف  عود مصر.
ومسرررررررألة نعادة مصرررررررر أو  سرررررررهيط أمر العودة عليها ت 

خصررروصرررات بعدما  اررركط نحراجات محد م  الملوك والرؤسررراء  
حدثت ات امشرهر القليلة الماضرية خطوات ونارأت أوضراع 
جررديرردة. م   ررذم الخطوات أا العراق الررذي قرراد خالل قمررة 

خطررة مقررا عررة مصررررررررررررررر وعزلهررا وارض  1978بغررداد عررام 
العقوبات علا ناامها وإسرررررررررررررقا  عيرررررررررررررويتها م  الجامعة 

 ونسل قطع   نلاالعربيرررة ونقرررط مقر الجرررامعرررة م  القرررا رة 
ونتيجة للتحالفات العربية واليررغو  الناشرر ة   –بعيدات شررو ات 

ل الزيررررارات أو ات العالقررررة و برررراد   –ع  الحرب مع نيراا 
التعامط مع الرئيس حسررررنت مبارك. وم  اموضرررراع الجديدة  
 و أا ل نررراا ونتيجرررة للغزو اإلسرررررررررررررررائيلت عقرررد ن فررراقرررات مع 
نسررائيط نت أا ما حدث لمصرر لم لحدث م  جانب العرب 

علا  ذا امسرررررررررراس اإما أا  قرر القمة العربية المق لة ل . و 
 ط يق عقوبات علا ل ناا والتعامط مع  بامسررررررلوب نفسرررررر   
الذي جرى في  التعامط مع مصرررررر وإما  سرررررهيط أمر العودة 

مكرانهرا ومكرانتهرا ات الصررررررررررررررف العربت.   نلاعلا مصررررررررررررررر 
 جام العام والذي  عزءم متغيرات كثيرة حدثت ايالت ع  واإل

ثرررابترررة ات قيرررادة العمرررط الفلسررررررررررررررطينت  و امخرررذ قنررراعرررات 
بالمرونة وليس بالتاررررددل أي التعامط مع مصررررر بما لعيد ا  

 وعدم التادد مع ل ناا بما يبعدم.
 جام مصرر لفترض عدم حدوثها  نومثط  ذم الخطوة ات 

خارج ن ار سررررريناريو متفق علي  سرررررلفات مخااة أا لحدث ما 
سرررارة علا  م  شرررأن  أا يتسررر ب ات حصرررول مفاجآت غير

 اإل الق.
أمرا اممر الثرانت ارإنر  يتعلق برإيراا. ومرا لمك  قولر  ات  

  الجوار سرررررررررر   ذا الاررررررررررأا  و أن  ت بد م  صرررررررررريغة ما لح  
 اإليرانت المفقود. –العربت 

ط عالقات  نيراا م  أج    نلاوم  شأا نداء  وجه  القمة  
حسرررررررررررررر  جوار أا لحقق الغرض علا أا لحمرط  رذا النرداء 

  ايهم الرئيسررررررررراا حااظ  لملوك والرؤسررررررررراء بم   واقيع جميع ا
امسررررد ومعمر القذاات الحليفاا امسرررراسررررياا إليراا والرئيس  

ام حسرررري   الارررراذلت ب  جديد المتعا ف معها والرئيس صرررردَّ 
الرذي لخوض حربرات ضررررررررررررررد را. وإذا  ولا وارد م  القمرة نقرط 

نيراا اررإا النتيجررة  نلا ررذا النررداء وسرررررررررررررررراار لهررذا الغرض 
قق. وإذا واجهرت نيراا  رذم البرادرة برالصررررررررررررررد المرجوة قرد  تح

لصررررررررررربئ بالتالت مواجهة نيراا حالة دااع ع  النفس. وثمة 
نيراا    معات و ت أا حليفت  نقطة نلجابية لمصررررررررررلحة اممري  

)الرئيسرررررررراا امسررررررررد والقذاات( والمتعا ف معها )الرئيس ب  
نيراا حتا اآلا المجرررال  نلاجرررديرررد(  ركوا بعررردم ءيرررار هم 

ام  حفارات لهم علا التوجر  العرام للثورة اإليرانيرة  متراحرات أمر 
ونار هرررا ات التعرررامرررط مع جيرانهرررا العربل أو علا امقرررط 
 ركوا المجال متاحات أمام  لب م  نوع الطلب المارررررار نلي  

العزيز  عتقرراد بررأا الملررك اهررد ب  ع رردوالررذي م  الجررائز اإل
حدوث . وسررررررررررواء كاا يتمنا أو   نلايتمنا حدوث  أو يتطلع 

خريطرررررة  نلاكررررراا يتطلع ارررررإا مثرررررط  رررررذا اممر برررررالنار 
اإليرانية وعالقت  الجيدة بالرئيس حااظ   –التحالفات العربية 
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امسرررررررررررررد ت لمك  أا لقوم ب  أحد سررررررررررررروام. وإذا  حققت  ذم  
الخطوة اإا آثار ا سررررررررررتنعكس علا التغيير الجذري المؤمط 

 حدوث  ات الواقع العربت الرا   الذي يتسم بالتردي.
مناسرربة أن  ليس معقوتت أا  كوا  نالك عالقة  صررط  ولل

درجة التحالف بي  سرررررررررررروريا وإيراا وات الوقت نفسرررررررررررر     نلا
 سررررتمر الهواجس السررررعودلة م  مارررراكسررررات اإليرانيي  عند  

 حلول كط موسم حج.
و كرارات نا القمرررررررة العربيرررررررة المق لرررررررة التت م  المقرر 

م   اررررررررررررررري  الثرانت )المق رط(  20ننعقراد را ات الريراض يوم 
 ت المنررراسرررررررررررررربرررة الجيررردة لكت لحقق ايهرررا الملرررك اهرررد ب  

العزيز أمورات لم  تحقق حتا اآلال وات نمكررررانرررر  م   ع ررررد
 دوا غيرم  حقيقها.

ات  وات  ررررذا اإل ررررار ي رررردو عرررردم ننعقرررراد قمم  ررررارئررررة 
امشرررهر العاررررة الماضرررية علا رغم امسرررباب الموجبة لعقد 
مثرررط  رررذم القمم أمرات جيررردات م  جهرررة وغير جيرررد م  جهرررة 

سررررررررررررررتقطررراب كررراا أخرى. جيرررد ما اإلنعقررراد خرررارج دائرة اإل
نعقدت القمة ن ذا نذا   –نتكاسرة من  كاا سريعرض القمة لإ 

 نررالررك م  سرررررررررررررريغيررب أو يتمثررط   –الطررارئررة خررارج الريرراض 
ى أقط م  القمة. وكاا  نالك م  سررررررريحيرررررررر لكن  بمسرررررررتو 

سررررررريجهض برايررررررر  التجاوب مع قرارات ك رى الغرض م  
ننعقاد القمة. وغير جيد ما اممور  د ورت باررررررررررررركط غير 
معقول ات امشرررررهر العاررررررة الماضرررررية وكاا م  شرررررأا عقد 

 قمة وقف التد ور عند حد.
ولك  قمررة الريرراض ت  نعقررد ات منررأى ع  المخررا ر. 

ات بامجواء الرا نة ي دو أا  نالك الكثير م  العراقيط وقياسررررررر 
التت  ارررررررررررب  املغام مزروعة ات  ريق اإلنعقاد. ومثلما أا 

سررررررتطاعة الملك اهد وم  دوا غيرم  حقيق أمور كثيرة  نات 
سرررررتطاعت   عطيط  ذم املغام نسررررر ق اإلشرررررارة نليها اإا ات 

حاكم  ننما بمفهوم صرراحب الدور التاريخت وليس اقا بدااع  
 الدولة التت  ستييف القمة.

و ت ات حرال قمرة معلقرة عليهرا اآلمرالل وأي نتيجرة لهرا 
 1967دوا النتيجرة التت أسررررررررررررررفرت عنهرا قمرة الخر وم عام 

ل   كوا مجردلرة. وم   نرا ارإنهرا نما  1978وقمرة بغرداد عرام 
أا  كوا قمررة اإل فرراق العربت كمررا لم لحرردث م  ق ررط وإمررا 

 مم دورية أو  ارئة.أن  قد ت  نعقد بعد ا ق
العزيز الذي لسرتطيع أا يزيط   ووحدم الملك اهد ب  ع د

اتنطباع السررررررائد ع  مؤ مرات القمة العربية بأنها مؤ مرات  
ت جردوى منهرا. كرذلركل ننر  وحردم الرذي لسررررررررررررررتطيع أا يبقت  

حي   حقيق صررررريغة للتعالش العربت  نلاالجلسرررررات مفتوحة 
حرررال  نلاعليررر   نقرررط اممرررة م  حرررال الترررد ور التت  ت 

أايررررررررط لسررررررررود ايها التعاوا و يرررررررريق ايها رقعة التحالفات 
و ختفت ايها الخناجر العربية التت  مزق ات الجسرررد العربت 

 الذي أضنام العجز وأدمام  ذا التنكر للقيم ولألخوة.
سررررررررررررررتكمراتت لهرذا الحرديرث الرذي  رال حول الملرك نويبقا 

 راريخت   اهرد ومراذا ينتار لكت لقتحم السرررررررررررررراحرة ويقوم بردور
 وضررريئ و و أا الدور السرررعودي قيرررية عامة ودور الملك 

 اهد أليات قيية عامة.
الدرجة   نلاجتهاد القيررالا العامة لكثر اإل نلاوبالنسرربة 

رحابة صررردر المعنيي  باممرل   نلاالتت لحتاج ايها الكا ب 
وبرالرذات الرذي  نعرف عنهم القردرة المتميزة علا التحليرط...  

 د في  اممة حالة مريعة م  التآكط.خصوصات ات ءم   اه
 1983أيلول )سبتمبر(  10 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 مواصفات رئيس لبنان
خسرر الل نانيوا أنفسرهم نهائيات. وخسرر العرب نهائيات بلدات 

  الدلمقرا يةكاا قرة عي  أو عينت الواحد منهم. وخسررررررررررررت 
أراضرررريها خصرررروبة.   رنهائيات بقعة م  امرض كانت م  أكث

وخسرررررررررررررررت اكرة التعرالش بي  الطوائف نهرائيرات نموذجرات علا 
 كثير م  التو ج.

سرررررارات الصرررررغرى و لك  ت الخسرررررارات الك رى. أما الخ
 المتفرعة عنها اكثيرة. لكنها ات مجملها م  النوع الفادح.

نطبراعرات لخرج المرء و و يترابع مرا لحردث ات  بهرذم اإل
ل ناا منذ بيررررررررررررررعة أسررررررررررررررابيع. كذلكل اإن  لخرج ببيررررررررررررررع  

  ت آلمالحاات لمك   سجيلها علا النحو ا
لقرررد  برررا رررأ العرب المقتررردروا علا نلجررراد حرررط  -أوال  

قدلم الحط. وعندما سرررارعوا اجأة كاا كط شرررتء لل ناا ات  
قد  فجر وكانت كط الخيو  أصررررررررررررربحت ات أيدي الالع ي  

 الكبار.
ط ات  وظيف أوراق   بررا ررأ الرئيس أمي  الجميرر   - ثاانياا  

ولا التت  م ايهررا انتخررابرر .  جيرردة  ررأمنررت لرر  منررذ اللحاررة ام  
وبسررر ب  ذا التبا ؤ  طايرت اموراق و بعثرت و ارررتت وما 

 ات اإلمكاا أا لفعط شي ات.عاد 
ختيرارم  ط ات املرام امولا إللقرد بردأ الرئيس أمي  الجمير  

غتيال  ن رئيسرررات بدتت م  شرررقيق  الاررريخ بارررير الذي كاا جرى 
كأقوى شررررخصررررية ل نانية. المسررررلموا مع  والمسرررريحيوا بي   

نتخررابرر .  نمؤيررد لرر  أو غير معررارض. والرردول العربيررة أيرردت 
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والمقاومة الفلسرررررطينية لم  سرررررجط  سرررررتق لت رسرررررل . نوسررررروريا ا
مواقف حرادة ضرررررررررررررردم. والوتلرات المتحردة ودول أوروبرا  قف  

السرررررررررروفيا ت ت لعترض علي . وات مثط  ذم   اإل حادمع . و 
 خاذ القرارات الك رى التت بها لسرررررررررتمر  نامجواء كاا لمكن  

وبفيرررررررلها يؤكد أن  رئيس كط ل ناا. لك  شررررررري ات م   ذا لم 
 خرراذ قرارات ت  حتمررط  ن بررا ؤ ات  لحرردث وحردث بردتت منرر 

 أي  أجيط 
ولا بدأ ينتاررر ات صررفوف  بعد السررتة أشررهر ام   - ثالثا  

الل نانيي  شرعور بأنهم لعياروا أسرلوب حكم مماثط مسرلوب 
ك م لياس سرركيس. بمعنا آخر نات عهد الرئيس السرابق  الح 

بدأ  ؤتء لفترضروا أنهم سريعياروا سرت سرنوات م   أجيط  
نقيررررراء كط نل الواحد منهم وبي  نفسررررر  بعد الحسرررررم وسررررريقو 

 نلانتاار سرررررررررررنة م  سرررررررررررنوات الوتلة ما معنام أا علتَّ اإل
أا لحدث    نلانقيررررراء السرررررنة. و كذا سرررررنة بعد سرررررنة نحي  

 نفراج.ننفراج. ثم  ث ت  جربة العهد الماضت أن  ت اإل
اررررررررررررررررأت أجواء اراا ات  نقرررد لجوء القول ننررر   - رابعااا  

امسررررررر وعي  الماضررررررريي ل بمعنا أا امحداث الاررررررررعية ات 
كرانرت  تالحق بارررررررررررررركرط مثير م  دوا أا لكوا للرئراسررررررررررررررة 

 ولا الحيور المتناسب مع  ذم امحداث.ام  
 -ا كط ام راف أو معامهرا ن -كذلك قد لجوء القول  

ط  باعدت  التت كانت  ارررررررركط السررررررررياج الواقت للرئيس الجمي  
شررررررررررررررعر أا  درجة أا الرئيس نلاات شرررررررررررررركرط أو آخر عنر  

المسررلمي  ما عادوا مع  كما كانوا م  ق طل وأا المسرريحيي  
بردأوا لعيردوا خلا اموراقل وأا الردروء الرذي  أيردوم وآءروم 
مارغولوا بالحرب الدائرة ات الاروفل وأا الوتلات المتحدة 
والدول اموروبية  دااع ع  نفسرررررررررررررها وع  دور ا وليس ع  

السررررروفيا ت لجد ات  داإل حاالدور المفروض أا يلعب . وإا  
اتضرطراب الذي  زداد حد   ارصرة مناسربة ل  م  أجط أا 

ا نسرررررائيط  تصرررررف بالارررركط ألسرررتعيد مواقف  أو بعيررررهال و 
 تمامل وأا ن الذي يوحت بأنها ت  عير الاررررعية الل نانية أي 

جرانبر   كفت   نلاوجردت أا وقفتهرا ات ال ردالرة  الردول العربيرة
 شأن . وأا علي  أا يتصرف بما لعزء

ات ظرط  رذم امجواء بردأ الحرديرث حول أا  -خاامساااااااااا  
متد الحديث ليصرط اط قد لسرتقيط اجأةل و الرئيس أمي  الجمي  

ذلرك أنر   ختيرار رئيس آخر لصرررررررررررررربئ م ررات.نالقول برأا  نلا
بسرررررررررررررر رب  رذم التطورات التت حردثرت والتت قرد  تفراعرط أكثر 

ذا ط. وإبتعراد ع  الرئيس أمي  الجمير  نوأكثر حردثرت حراتت 
كرراا الحررديررث لجري بررالكثير م  الكتمرراا اليس معنا ذلررك 

 أن  ليس الحديث البالغ ام مية.
ما  ت    ات اإل ار نفسرررررر  لجوء التسرررررراؤل  - سااااادسااااا  

سرررتطاعت  مواجهة  ذا الوضرررع نمواصرررفات ال ديط الذي ات 
 ط؟أايط م  الرئيس الايخ أمي  الجمي   الخطير

ة  ت أا والجواب ع  ذلك  و أا المواصرررررفات المطلوب
ط عنررد  لحاا أوتت بكررط مررا حات برر  الارررررررررررررريخ أمي  الجميرر  

ذلك صرررفة أسررراسرررية  نلاميرررااة  نتخاب  رئيسرررات للجمهوريةلن
  خاذ القرار.إو ت سرعة المبادرة و 

 كراراتل  وإذا جراء التحرديرد ارإا المواصررررررررررررررفرات المطلوبرةل
للرئيس الل نررانت لكت يواجرر  مررا لحرردث ات ل نرراا والمنطقررة  

  ت 
 لكوا موضع  رحيب المسلمي .أا  –

أا لكوا موضرع رضرا الفا يكاا والقيادة الروحية   –
 للطائفة المارونية ات ل ناا.

م  جانب الدول العربية   نحترامأا لكوا موضرررررررع  –
 والقيادة الفلسطينية.

أا يرى في  رجال المال والمصررارف وامعمال ات  –
سررررررررررررررتطاعت   نارررررررررررررريا الحركة نل ناا الرئيس الذي ات 

 التجارية.المالية و 

 أا  عت رم نسرائيط خصمات وليس عدوات. –

أا  عت رم الوتلرات المتحردة والردول اموروبيرة م    –
 النوع الذي لحمت مصالئ الغرب ات المنطقة.

السرررررررررررررروفيا ت النموذج المثالت  اإل حادأا يرى في   –
عتبار مواءي  القوى الدولية للسياست الذي لأخذ ات اإل

 ت مع  مهيومة.وبذلك ت  كوا حقوق السوفيا

أا ت لكوا  حت رحمة ميليارررررريا معينة وت يرغب   –
ات نناررررراء ميلياررررريا خاصرررررة ب . وات الوقت نفسررررر  أا 
 كوا عندم القدرة والثقة بالنفس علا أا لصرررررررررررررفت أي 
 ميليايا م  دوا أا لغيب من   رف م  ام راف.

 أا لكوا موضع ثقة الجيش. –

 كلمت .أا  كوا ل  مصداقية بحيث لحترم الغير  –

 أا لكوا صاحب سمعة  يبة. –

  خاذ القرار.نستقاللية نأا  تواار ات شخصيت    –
اتراض أا السررياسررت الل نانت  ات ضرروء ذلك قد لجوء اإل

دم  و أكثر الرذي   نط ق عليهم  رذم  نالعريق العميرد ريموا 
المواصرررفات. وإذا كانت القوى السرررياسرررية التقليدلة ت  رحب  

ارم علا م دئيت  ومخااة أا ب  ات الماضرررررت  حسررررربات إلصرررررر 
الرردرجررة التت لصرررررررررررررربئ ايهرررا التجرررديررد لرر  مطلبرررات  نلاينجئ 

ظروف الوضررررررررررررررع  نلاجمررا يريرراتل اررإا  ررذم القوى بررالنار 
دم الذي لم لعد  نسررررررررر  العميد ريموا   إلاالل نانت م  جهة و 

 اتيات لم  عد علا موقفها السابق.
اصرررط أما القوى الارررابة وغير التقليدلة ات ل ناا اإنها  و 
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 دم علا أن  ات ذروة شباب  السياست.نريموا  نلاالنار 
دم رئيسرررررررررررات  نحتمال مجتء ريموا ن  نلاو بقا اإلشرررررررررررارة 

ربع قرا بفرررك عقررردة   إلاللجمهوريرررة و و المنتار منرررذ حو 
أسررررررررررراسرررررررررررية و ت أن  مثلما ات اسرررررررررررتطاعة حزب "الكتائب"  

 دم أا لحقق الحلم نفسررررررررررررر  نت  نالو نية التت يتزعم  ريموا 
ءعت بالتسررراوي علا كط ام راف انت الحصرررأل قد و  ذا كن

وأا حزب "الكتررائررب" كرراا آخر ام راف الررذي لم لك  قررد 
حصرررررررررررط بعد علا حصرررررررررررت . وإا ما لخأل الكتلة الو نية 

دم )الرئيس الراحط( ووالد العميد ريموال  نميط نحصرط علي   
 وأا ما علي  اآلباء ليس باليرورة أا يرث  امبناء.

ا  نالك وضررررررعات بالغ التعقيد ات ل ناال و نالك نو كرارات 
 طورات  حراصررررررررررررررر الارررررررررررررررعيرة و منعهرا م  ا خراذ القرارات 

 الك رى التت لمك  بها مواجهة  ذم التطورات.
أي  ... و نررررالررررك نذا جرررراء التع ير "الخمينت الل نررررانت"

 نتاارم.ندم الذي ينتار ات باريس... والذي  ال نريموا 
ط وعلا قرار ف علا الرئيس أمي  الجميرر  لك  ذلررك يتوق

ك ير قد لكوا التأمط في  منذ بعض الوقت. و و قرار  دا  
 ستحال علي  أمر ننقاذم.نننقاذ ما 

 مجلة "التضامن". لندن - 17 أيلول )سبتمبر( 1983

     

 "اللبننة" إلىمن "الفتنمة 
بعرد الرذي جرى ات ايتنرام ولهرا  حولرت كرارثرة  رذا ال لرد 

"الفتنمة". وصررررررررار لقال    ع ير  قنت بحيث صررررررررار لقال  نلا
عنرد حردوث مخرا ر ات بلرد مرا و ور  أميركرا أو دولرة ك رى  

 ات مااكط  ذا ال لد "اتنمة الدولة الفالنية".
"الفتنمة" ذلك الاررر المسررتطير الذي لمك    لقد أصرربحت

أا لصررراب ب  شرررعب و هلك بسررر ب  كيانات وشرررعوب. وبعد 
م  نوع "اتنمرة   بردأت  قرال  عرابير الرذي حردث ات ل نراا ولر 

 أي أن  قد لحدث لل ناا ما حدث لفيتنام م  ق ط. ل ناا"
اتراض بأا  وإءاء ما لجري منذ ثمانت سررررررررنوات لجوء اإل

"برسم التداول"   نالك  ع يرات  قنيات علا أتبة النيوج سيطرح
علا بعض شررررررررررررررعوب المنطقرة أوتت وقرد لمترد لياررررررررررررررمرط دوتت 

ر  و "ل  نررة الرردولررة الفالنيررة" بمعنا أا بعيرردة. و ررذا التع ي
 لحدث ات  ذم الدولة ولها ما حدث ات ل ناا ول .

ولا وعلا رغم أا الل نررررانيي  يتحملوا ات الرررردرجررررة ام  
مسررررؤولية ما حدث وات بلد مل نت أا  ذا الذي حدث ليس  

حرررد نحراق النفس   نلاقتترررال بتكرررارات م  جررران هم لحرررالرررة اإلن
الوضررررررررررع الذي  م علي . و ذم   نلاوإنما  نالك قوى قاد هم 

القوى جا زة علا ما ي دو لكت  سررررررهط علا الحالة الل نانية  
خارج   نلاثم   بلد عربت آخرل  نلاأمر الهجرة م  بلد عربت 
 المنطقة العربية بعد ذلك.

والمحزا أا بعض الحكرررام العرب يررردركوا ذلرررك لكنهم  
 -بعض الحقررائق الموضرررررررررررررروعيررة ويتجررا لوا لقفزوا اوق 

"الل ننة". كذلك م  المحزا أا  مخا ر –سررررتثناء البعض إب
سرررررررررررتمرار لحذر  نأنور السرررررررررررادات كاا ات  )الراحط( الرئيس

  المصررررررريي  م  أنهم سرررررريواجهوا "الل ننة" نذا  م لم ينت هوال
 نلام  دوا أا يتوقف أمام حقيقة أسرراسررية و ت أن  سررا م 

رقعة الحرب ات ل ناا وم  خالل سرررررعي    سررررراع إحد ك ير ب
ندااع مصررررررررررر ات نية أوقفت ن فاقالسررررررررررالم و ور   ات   نلا

حتمال سررررقو   ن جام حالة الحرب وات الوقت نفسرررر  لم  لغ ن
 لي .نالسالم الذي  م التوصط  ن فاق 

وعلا رغم أا  نالك حكامات ت لارررررررريروا ات خط هم أو 
تمررال أا حإمخررا ر "الل ننررة" و  نلاات الجلسرررررررررررررررات العررامررة 

 تكرر ات بلد الواحد منهم نت أا  ؤتء ت لخفوا ضرررررررريقهم  
م   رررذم الحرب التت ت  توقف وت لكتموا مخررراواهم م  

 بالد م. نلاحتمال  جرة  ذم الحرب ن
ما دامت  لك  ت الحال  ات ضروء ذلك لجوء التسراؤل 

و ت المارررررررراعر اما الذي لجعلهم ت يرموا بثقلهم م  أجط 
حررالررة  نلاة الل نررانيررة بحيررث ت  تحول نلجرراد حررط للمارررررررررررررركلرر 

آخر ناشرررررررررررررة الرعب والدمار حيث  حط    نلا هاجر م  بلد 
 مثلما  ت  نار ا منذ بيع سنوات ات ل ناا؟

والجواب علا ذلررررررك  و أا القوى الرررررردوليررررررة الخل يررررررة 
والمعلنة التت أضرررررررررررمت النار ات ل ناا  تولا  فارررررررررريط م  

أمر الحررالررة  لحرراول أا لفعررط شرررررررررررررري ررات و  تز الررذي  يثيروا 
الل نانية ات بعض مجالسررهم. وكأنما  ذم القوى  قول للدولة 
التت لقلقها الاررررررررأا الل نانت ما معنام أن  م  امايررررررررط لكم 
عرردم التعررا ت ات الحررالررة الل نررانيررة أو أا السررررررررررررررالمررة  ت 

بتعاد ع  السرررررررررعت إللجاد حط للمسرررررررررألة الل نانية. بط قد اإل
عض الررردول العربيرررة اتراض أا  رررذم القوى   تز بلجوء اإل

للحصررررررررررررررول منهرررررا علا مواقف معينرررررة م  خالل التلويئ 
دولهم. وات العررادة أا  نلانتقررال الحررالرة الل نررانيررة نحتمررال إبرر 

بتزاء لكوا م  خالل التاررررررررررغيط قنوات ناررررررررررر معلومات اإل
 نردرج  حرت بنرد "سررررررررررررررري  علا التهويرط و عميم أخبرار قرائمرة

 للغالة".
وي رردو أنرر  حتا لو قرر الل نررانيوا ننهرراء الحرب الرردائرة 
منذ بيرع سرنوات اإا القوى الدولية الخ ية والمعلنة سرتيرع  
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ا  رررذم القوى نالعراقيرررط ات  ريق مثرررط  رررذم الخطوة. برررط 
 فتعررط أحيررانررات أجواء اتنفراج الررذي يرردوم بيررررررررررررررعررة ألررام أو 

  ط  فريغط ضرررربها بعد ذلك م  أج  أسرررابيع وكط ذلك م  أج  
 اإلنساا العربت م  أي شعور باممط.

لررررا ررررا كررررانررررت علا امرجئ وراء  قليأل  نو لررررك القوى 
الدرجة التت  نلاام راف المارررررررررراركة ات قوة الردع العربية 

نسررررررررحابات متقطعة  نبا ت ايها  ذم القوى سررررررررورية اقا بعد 
لررا ررا  عمررط علا امرجئ نلبقيررة القوى. كمررا أا  لررك القوى 

للردع الدولت ما حدث م  ق ط أليررررررررررررات م  أجط أا لحدث 
للردع العربت بحيث  نسرررررررررررررحب وبالتدرج القوات الفرنسرررررررررررررية  
وال ريطرررانيرررة واإللطررراليرررة بهررردف أا  بقا القوات امميركيرررة  

 وحد ا ات ل ناا.
ا القوى الرردوليررة الخ يررة والمعلنررة  ت علا نذلررك  إلاو 

امرجئ التت  يرررررررررررررب أي مسررررررررررررعا متقدم لحقق  المبعوث 
 در ب  سلطاا.السعودي اممير بن

ولك  علا رغم كط شرررتء اإا ات اإلمكاا مواجهة  لك 
د وات اياب  القوى الدولية الخ ية والمعلنة بقرار عربت موح  

 مثط  كذا قرار اإا القوى  ناا و حقق ما  ريد.
وبهذا القرار لمك   طويق الحرب ووضرررع أسررراس للحط. 

م م م   رذا كلر ل لمك  ضرررررررررررررررب حرالرة "الل ننرة" ق رط أا او 
بلد عربت آخر  نلانيررج و  دأ رحلة الهجرة م  بلد عربت  

 ستثناء.نوم  دوا 
سررررررررررررررتطراعرة أي قوة دوليرة خ يرة أو معلنرة أا نوليس ات 

 د. تحدى نرادة قرار موحَّ 
 مجلة "التضامن". لندن - 24 أيلول )سبتمبر( 1983

     

 نطباعات عن جولة بوش المغربيةإ
رئيس الوتلرات ق رط ألرام قرام السرررررررررررررريرد جورج بوش نرائرب 

المتحردة بجولرة علا بعض دول المغرب بردأ را برالمغرب ثم  
 بعد ذلك  ونس. وءار الجزائر نلانتقط ن

ببعض   م  خالل مترررررابعرررررة  رررررذم الجولرررررة لخرج المرء
نطباعات والمالحاات التت لمك   سرررررررررجيلها علا النحو اإل

 اآل ت 
نذا كرراا مفهومررات لمرراذا لم يزر بوش الجمررا يريررة   -أوال  

 ردو أمرات غير مفهوم.  يموريترانيرا  نلااللي يرة ارإا عردم ءيرار ر  
 -العالقرررررات امميركيرررررة  ءاليس  نررررراك مرررررا لعكر سررررررررررررررمرررررا

 الموريتانية.
ا الجولة المغربية كانت مناسررررررررررربة جيدة إلذابة ن - ثانيا  

اللي ية.   -ية  الجليد المتراكم علا صفحات العالقات امميرك
سررررررررررررررتعررداد ل ررذل جهررد ات  ررذا نوكررانررت  نرراك أ راف علا 

  جام نت أا الجانب امميركت لم ي د حماسة لهذا اممر.اإل
ا المسررررررررألة اممنية ات دول المغرب االمعروف   - ثالثا  

عمومررات علا جررانررب ك ير م  الرردقررة. ولك  علا رغم ذلررك 
مسررررررألة اإا الجانب امميركت  صرررررررف بما يوحت أا  ذم ال

ليسررررت دقيقة وأن  ليس ات اسررررتطاعة السررررلطات المختصررررة 
ات كررررررط م  المغرب والجزائر و ونس  ررررررأمي  الحمررررررالررررررة 

 للمسؤول امميركت الرفيع الاأا.
ولقد  مثلت شررررررررررركوك الجانب امميركت ات العدد الواير 
م  رجرال امم  امميركيي  الرذي  رااقوا بوش وات الحر  

ميركت سرررريار   التت ت علا أا لصررررطحب نائب الرئيس ام
 لخترقها الرصا .

وات حي  أا السرررررررلطات المغربية والتونسرررررررية راعت  ذم  
وش ات بالطقوس و ركت رجال امم  امميركيي  لحرسرروا 

ت أا السرررلطات الجزائرية  ن حركا   وات سررريار   المصرررفحة 
لفتت نار منامت رحلة المسررررررررؤول امميركت وبارررررررركط ل ق  

حرك بوش ات الجزائر مختلفرررات اممر وم   نرررا جررراء   نلا
 م  الناحية اممنية ع   حرك  ات كط م  المغرب و ونس.

عتبررار ماررررررررررررررروعيررة الهرراجس اممنت ومع امخررذ ات اإل
المسررررؤولي  امميركيي  خصرررروصررررات بعد محاولة   نلابالنسرررربة 

غتيرررال التت  عرض لهرررا الرئيس رونرررالرررد ريغررراال نت أا اإل
ات غير محلهرا عنردمرا  الجولرة المغربيرة أث ترت أا الهواجس

يزور مسررررررررررررررؤولوا أميركيوا المنطقرة العربيرة. ارالرذي حما  
بوش ليس سرررريار   المصررررفحة وليسرررروا رجال امم  شررررديدي  

صررررررررررررررطح هم معرر  وإنمررا  ت االبررأس دقيقت الترردريررب الررذي  
نتاار العربية للخطوة التت لمك  أا  تقدم عليها الترقب واإل

والحقوق  وسررررررررررررررا ءاء أءمررة الارررررررررررررررق امنالوتلررات المتحررردة 
 الماروعة للاعب الفلسطينت.

وعلا رغم الممررا لررة اررإا الموا   العربت مررا ءال علا 
شررررررررررتء م  اإلمط بأا اإلدارة امميركية سررررررررررتعيد النار ات 

ت   بمرا يل أسررررررررررررررلوب  عراملهرا مع أءمرة الارررررررررررررررق اموسررررررررررررررا 
  موحات  ذا الموا  .

أنر  علا رغم   إلنتبرامات اإل رار نفسرررررررررررررر  يلفرت ا - رابعاا  
 قوم برررر  الوتلررررات المتحرررردة وعلا رغم أا القوات  كررررط مررررا

البحريرررة وال ريرررة امميركيرررة المتواجررردة ات أرض ل نررراا وات 
ميا   قصررررفت وبارررركط مباشررررر أ دااات ل نانية وعربية نت أا 
الرأي العام العربت ات دول المغرب آثر الصرمت الم نسرمع 
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حتجرراجررات علا نع   اررا رات ات المغرب والجزائر و ونس 
حتجررراجرررات علا أا الجولرررة  تم ات نبوش وبرررالتحرررديرررد  جولرررة

ظروف غير مناسرررررربة كذلك لم نسررررررمع أا  اا رة جرت ات 
 المدا اللي ية لمناسبة جولة بوش المغربية.

اترض  نوإيثار الصرررررمت ناشرررررئ ع  أا الموا   العربت 
  نية أا نائب الرئيس امميركت ت بد سررررريقوم ات سررررر  ع  ح  

ليس م  المنراسررررررررررررررب  عكير  ط ذلرك رذم الجولرة وأنر  م  أجر  
ا كرط مرا ناتراض لم لك  ات محلر ل ولرذا امجواءل ولك  اإل

قرردمرر  المسررررررررررررررؤول امميركت الك ير كرراا عبررارة ع  بعض 
لحكررام الرردول التت ءار ررا مع  ركيز علا التعقررط   راءاتإلا

 التت  تسم ب  السياسات المغربية.
اتراض أنررر  لو عرف الموا   ات دول وم  الجرررائز اإل

المغرب الثالث التت شررررررررررررررملتهرا جولرة بوش سررررررررررررررلفرات برأا مرا  
 راءات إلسرررررررريقول  المسررررررررؤول امميركت الك ير ل  يتجاوء ا

 وضيق  وأسف . ستيائ نر ات شكط أو آخر ع  لكاا ع َّ 
نها المرة امولا التت يزور ايها مسررررررررررؤول ن - خامساااااااا  

أميركت بهررذا المسررررررررررررررتوى  ونس وقررد بررا ررت مركزات للجررامعررة 
العربية ولمنامة التحرير الفلسررررررررطينية ومثط  ذا اممر كاا 

عربت مثمر مع امخذ ات  -ارصررررررررررررررة جيدة لحوار أميركت 
مميركت  عتبرررار أا الحوار الرررذي  م بي  نرررائرررب الرئيس ااإل

واممي  العام للجامعة العربية السرررررررريد الارررررررراذلت القلي ت ات 
مقر نقرامرة امول كراا عبرارة ع  "مالكمرة كالميرة" اراء ايهرا  
بالطبع "المالكم" امميركت من  سررررررررررمع أكثر مما  كلم وأخذ 
أكثر مما لعطت وحصررررررررررررط علا مزيد م  المرونة م  دوا 

 أا يتناءل ع  شتء م  التصلب.
 ونس كانت ارصرررة جيدة    نلاا ءيارة بوش ن -سااادسااا  

للقاء الذي  أجط مسباب موضوعية عندما كاا مقر القيادة 
الفلسررررررررررررررطينية ات منطقة المارررررررررررررررق وعندما كانت المقاومة 
الفلسرررطينية ات أوج قو هال لك  امسرررباب لم  عد موضررروعية 
بعردمرا برات مقر  رذم القيرادة ات منطقرة المغرب وبرالرذات ات 

 التت ينادي رئيسها بالحلول الواقعية.  ونس
لقاء بي  بوش والسرررررررررريد لاسررررررررررر عراات وبرعالة الرئيس  

 الح يب بورقيبة.
لقراء لارررررررررررررركر فير  عرارات نرائرب الرئيس امميركت علا 
عمليرة  رحيرط المقراومرة الفلسررررررررررررررطينيرة م  ل نراا برإشررررررررررررررراف  
الوتلات المتحدة. وم  خالل الاكر ي دأ وضع امءمة علا 

وسررررواء  ال الوقت الذي سرررريتم في   ذا اللقاء  ريق الحط.  
 ر اإن  ت حط غيرم.ص  أم ق  

و كرارات لقرد كراا مقردرات لجولرة بوش المغربيرة أا  ارررررررررررررركرط  
امميركيرة لكنهرا   -نقطرة  حول ات  راريخ العالقرات العربيرة 

جراءات و قوس أمنية  ننتهجت جولة شرب  سرياحية وضرم  ن
ع أا العكس  و  عكس ذعر الوتلرات المتحردة م  العرب م

 الصحيئ.
 1983تشرين األول )أكتوبر(  1 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 الورطة... والمكوك السعودي
ات الوقرررت الرررذي كرررانرررت فيررر  الوتلرررات المتحررردة  توغرررط  
خطوة خطوة أو  لقررة  لقررة ات امءمررة الل نررانيررة ويصرررررررررررررررط 

حررررد التور .. ات  ررررذا الوقررررت كرررراا  نررررالررررك  نلاالتوغررررط 
سررررررم  اممير بندر ب  نم  التميز  شررررررتءسررررررت علا ا لوميد

 .ةسلطاا لجرب حا  ات التعا ت مع  ذم امءم
الرذي لمك  قولر  ات شرررررررررررررررأا  رذا اممر بزوالرام الثالث  

 عبارة ع  بيع مالحاات. والزوالا الثالث  ت 
جرررأة مرررا الرررذي جعرررط الملرررك اهرررد ب  ع رررد العزيز يلقت ا

 بثقل ؟
ختيررار اممير بنرردر وبررالررذات ليقوم بهررذم المهمررة نولمرراذا 

الصرررررررعبة أو المسرررررررتحيلة وما  ت الصرررررررفات التت يتمتع بها  
 بندر وت يتمتع بها غيرم؟ اممير

سرررتطاعة المملكة العربية السرررعودلة نوماذا بعد اآلا ات 
 أا  فعل ؟

 ولا لمك  مالحاة اآل ت ل الزاوية ام  و ح
وموضع  ساؤل   نتباملمؤكد أن  كاا ملفتات لإ م  ا  -أوال   

  ثوحيرة شرررديدي  موقف المملكة العربية السرررعودلة مما لحد
ات ل نراا اراممور  ترد ور بارررررررررررررركرط ت مثيرط لر . ومرا دامرت 
عالقة المملكة جيدة بجميع أ راف الصرررررررررراع علا ل ناا أو 

 ات داخل  الما ت  قدم علا خطوة أكثر ااعلية.
لتعرا ت مع امءمرة الل نرانيرة معنرام أا ا عردم ان -ثاانياا  

الرردرجررة الررذي ت لعود منطقيرررات   نلا نتاررررررررررررررر رقعررة الخطر 
سرررررررررررررريقتصررررررررررررررر علا ل نراا   اتراض ايهرا برأا  رذا الخطراإل

 والل نانيي  وت لمتد ليامط أو ليجرف آخري .
ذلرررك  نرررالرررك مؤ مر للقمرررة العربت الررردوري المتفق  إلاو 

لموضرررررررررروعة علا عقدم ات الرياض. وات ضرررررررررروء الخطا ا
  ننعقادلمواجهة الموقف العربت العام سررررررري دو م  الصرررررررعب 

 ذم القمة أو علا امقط بحث الوضرع المتفجر الناشرئ ع  
ا جرردول نالصررررررررررررررراع ات داخررط ل نرراا وعليرر  وبمعنا آخر 

امعمال الناري الموضوع لقمة الرياض يتيم  بندات لحالة 
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ا وصرررلت ل ناا أقط  عقيدات م  ال ند الذي سررريتم ندراج  بعدم
حرررد أا المرررداعيرررة امميركيرررة دخلرررت  رارررات ات  نلاالحرررال 

حتمرال  ردخرط السرررررررررررررروفيرات  نحرد برات  إلاالحرب الل نرانيرة و 
 بالطريقة التت  دخط ايها امميركاا واردات.

عة للصررراع ات ل ناا  و علا رغم الحقائق الموضرر  - ثالثا  
منها أا لقدرة السررررعودلة علا التعا ت ات الاررررأا الل نانت و 

جتياء ا وأا للعبة الحط السياست قواعد نحدودات م  الصعب  
م  غير المأموا  جاوء ال اإا امكثرية العربية كانت حتا  
اللحاررة التت سرررررررررررررربقررت قرار الملررك اهررد برأا يرمت بثقلرر  أو 

بكثير   ببعض ثقل  ات أ وا الصررررررررراع ات ل ناا وعلي   تأمط
م  الد اررررررررررررة كيف أا المملكة العربية السررررررررررررعودلة ت  قوم 
بخطوات أكثر  قردمرات مع أنهرا الوحيردة امكثر قردرة ولاروف 
موضروعية علا أا  فعط شري ات م  أجط محاصررة  ذا الارر 

 الذي لعصف بل ناا.
اتراض أا رقعة الذي  لقولوا داخط قد لجوء اإل  - رابعا  

ك مالمملكة بط وداخط   قاء شرر ما لحدث ات ل ناا نأا ب  الح 
بتعاد ع  التعا ت ات شررأا التطورات التت لاررهد ا   و باإل

نفجار  نا  ذم الرقعة قد ضرررراقت بعد نذلك ال لد الاررررقيق... 
الصرراع باركط أكثر ضرراوة م  أي وقت ميرا. وقد لجوء  

العزيز أو التيرررار الرررذي  اتراض أا الملرررك اهرررد ب  ع رررداإل
سررررررررررررتقرار ننارة  رى أا  لمثل  حسررررررررررررم اممر علا أسرررررررررررراس

مهردد برالفعرط   -والمملكرة جزء م   رذم المنطقرة  -المنطقرة 
وأنرر  ليس م  المصررررررررررررررلحررة  رك اممور  تفرراعررط ات ل نرراا  

قيرررالا الداخطل وإنما المسررراعدة وبحماسرررة   نلانصرررراف إلوا
ت حردود لهرا علا نلجراد حرط. و رذم الرؤيرة ناررررررررررررررأت بعردمرا  

معها التراجع  درجة لصرررررررررررعب  نلا ور ت الوتلات المتحدة 
درجة لصعب    نلاالسوفيا ت   اإل حادوبعدما وصلت الحال ب

 ايها عدم التدخط ات شكط مباشر وأكثر ااعلية.
لقررررررد كرررررراا التور  معنررررررام أا ات اماق مالمئ حرب  
عالمية. وات مثط  ذم الحال ت لسررررررررررتطيع أحد أا لقول ما 

ذلك  بتعادلا السررررررررررالمة  ت ات اإلإا ت عالقة ل  و نمعنام 
ن  سرررررررريجد نفسرررررررر  ات النهالة داخط أ وا الحرب. وم   نا أ

اإذا كاا قادرات علا أا لفعط شرررررررري ات لمحاصرررررررررة  ذا الخطر 
 د.اعلي  أا لفعط وم  دوا  ردُّ 

 وحول الزاوية الثانية لمك  مالحاة اآل ت 
لقرد كراا محزنرات أا  نراك وسررررررررررررررطراء أجرانرب بينمرا   - أوال  

ليس  ناك وسرررريا عربت لحاول أا لفعط شرررري ات م  أجط ما 
 لحدث ات ل ناا ول .

وت بررررررد أا الموا   العربت خررررررارج المملكررررررة العربيررررررة 
ما دام الخالف بي  أ راف   السعودلة وداخلها كاا يتساءل 

أا  عربيرة ارإا الوسرررررررررررررريا العربت  و المؤ رط أو الرذي لجرب
 لكوا مؤ الت لتقريب وجهات النار.

ختيرررارم إلجوء اتاتراض أا الملرررك اهرررد بررر  قرررد –ثااانيااا  
 عتبرراراممير بنرردر لكت لقوم بمهمررة الوسرررررررررررررريا أخرذ ات اإل

أمورات كثيرة م  بينها علا سررررررررررررر يط المثال ت الحصرررررررررررررر أا 
  اممير بندر ضررابا وشررجاع و يار ما ر وعلا نلمام ك ير

 بالعقلية امميركية وبقواعد التعامط مع امميركاا.
صرررررررفت  كطيار  جعل  سرررررررلفات وبلغة أ ط الطيراا الحربت  

ذا لم نصرررابة الهدف ات  لعة ثانية نسرررتعداد لمعاودة نعلا 
ولا و جعلررر  حرررذرات ات  جنررررب  ذلرررك ات الطلعرررة ام   يتحقق 

 جعل  لقفز بالمالة نذا  عرض للخطر. و المدااع الميررررررادة 
نها  سرررررررررررراعدم ات التخا ب بالارررررررررررركط الجيد مع نذلك   إلاو 

الرئيس حااظ امسرررررررررررد الذي  و ات امصرررررررررررط  يار والذي  
لحلقوا ات الجو ويقودوا الطررررائرات المقررررا لررررة يتسررررررررررررررموا  

حاة  واار ا بي  اآلخري . وحتا بعد  بصرررفات ت لمك  مال 
أا ي تعد الطيار ع  الممارسرررررررررررررة الدائمة لعالم الطيراا اإا 

  نالك آثارات لتلك التقاليد  بقا عالقة ات شخصيت .
ات ما يتعلق بالارررررررجاعة  سررررررراعدم   اممير بندر ةوصرررررررف

علا المخرا رة وعردم اليرأسل وعلا أا يتحمرط مرا ت يتحملر  
 الوسيا العادي.

امررر  برررالعقليرررة امميركيرررة وبقواعرررد التعرررامرررط مع أمرررا نلمررر 
امميركاا اإن  أسرررررررررراسررررررررررت ما دامت الوتلات المتحدة با ت  
 رارات مبراشرررررررررررررررات ات امءمرة الل نرانيرة بردليرط أنهرا  تعرامرط مع 
الارررررررررررررررعيرة الل نرانيرة  عراملهرا مع أي خطر  تعرض لر  وتلرة 

 أميركية.
  المعروف ع  الوسررررررطاء السررررررعوديي  أنهم دائمات  -ثالثا  

م  الكبرار ات السرررررررررررررر . برط قرد لجوء اتاتراض أنر  لم لك  
 نالك وسرطاء ات الماضرت وإنما مبعوثوا وإا اممير بندر  
ب  سررررررررلطاا  و ات الواقع أول وسرررررررريا سررررررررعودي بعد آخر 

 العزيز الخويطر. مبعوث سعودي الذي  و الايخ ع د
ا مهمة الوسيا مزدوجة ات الماقة بمعنا  اوات العادة  

أ راف امءمة خصوصات نذا كانت امءمة م   أنها شاقة مع
ك م صرررررررال بنوع امءمة الل نانيةل وشررررررراقة ات مسرررررررألة اإل  الح 

 مر التوسا.أالذي يوكط نلي  
اإا الماررررررررقة كانت محدودة   اممير بندر نلاوبالنسرررررررربة 

نسرررررررررررر يات ما رصرررررررررررريد بالدم لدى أ راف امءمة ك يرل وما 
العزيز ات   نالك خصرروصررية م  جانب الملك اهد ب  ع د

التعامط مع ل ودوااع  ذم الخصروصرية كثيرة منها أا الملك 
لكلفرر  بمهمررة الوسرررررررررررررريا ات امءمررة الل نررانيررة لكت  تاهررد لك

 توقف الرد اررررررررررررررة عنرد الموا   العربت م  عردم قيرام الملك 
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قنرراعررة بررأا امءمررة الل نررانيررة   عاهررد بخطوة متقرردمررةل وإنمررا 
طوة  سررررررررتهدف  سررررررررتقرار العربت و عطط أي خبا ت  هدد اإل

ريرررد المعنوي للمملكرررة  العمرررط القومت الفررراعرررط. ومنهرررا أا ال
وبالذات ات الاروف الرا نة ت يتحمط أي وسررررا ة  فاررررط.  

اممير بنررردر مهمرررة  نلاوم   نرررا ارررإا الملرررك اهرررد أوكرررط 
التوسرررررررا وات الوقت نفسررررررر  سرررررررهط ل  الطريق ولم لقفط ات 

ذ ب وت  عد  نوجه  امبواب ولم لقط ل  بامسرررلوب التقليدي 
التت  نت مافراتل وإنمررا أعطررام نذا جرراء القول كلمررة السررررررررررررررر

المنا ق اآلمنة و قي  مخا ر الوقوع اجأة ات  نلا رشررررررررررردم 
لملك اهد أعطام رموء ا اأشررررررررررررررك الرمال المتحركة. كذلك 

 فائها و ت أشرررررررررررررد خطورة  إلخ رة التعامط مع نقا  متفجرة 
 م  التعامط مع نقا  قابلة للتفجر للحيلولة دوا  فجير ا.

وعرررردم نقفررررال امبواب  مثررررط ات أا اممير بنرررردر كرررراا 
متيسررررات ل  عند اليررررورة أا يتصرررط بالملك اهد مباشررررة وأا 

 رذا مرا ت يتيسررررررررررررررر لطلعر  علا التطورات م  دوا  حفظ و 
لمبعوثي  آخري ل بط وحتا ليس متيسرررات للمبعوث امميركت  

ا نامول ايليرررب ح يرررب والمبعوث الرررذي خلفررر  مررراكفرلي . 
  ت لسرررررمئ لهما أا يتصرررررال مباشررررررة  وضرررررع  ذي  المبعوثي  

 بالرئيس ريغاا كما  و حال اممير بندر.
ا خصررروصرررية وضرررع اممير بندر علا صرررعيد  ن -ثالثا  

ك م السرررررررعودي  ت التت  جعط كط القنوات بالنسررررررربة نلي   الح 
أو  و رررررذا يبعررررررد مهمترررررر  ع  مخررررررا ر التعثرسرررررررررررررررررررالكررررررة 

ال يروقرا يررررة. اهو نجررررط اممير سررررررررررررررلطرررراا وءير الرررردارررراع 
والطيراا و و أليرات ءوج شرقيقة اممير سرعود ال يصرط وءير  

موضرررررررررع ثقة  الخارجية. و و ق ط كط ذلكل و ذا  و ام مل
م أكثر وضرررررررروحات أا اممير بندر ات عم  الملك اهد. وبكال 

وسا القرار السعودي بمعنا أن  لعرف ما الذي يريدم  مامات  
أ ط القرار بصررررررررررررررفة كون  منهم وليس م  خالل التحديد أو 

وسرررريا  نالك  نلاجتهاد. وبالنسرررربة التكليف أو اممر أو اإل
ارق ك ير بي  وسرريا لعرف اإل ار العريض للقرار ووسرريا  

 ة بهذا القرار.ملك بنسبة محدود
ا اممير بندر ضرررابا. واليرررابا يتعا ف مع ن - رابعا  

الاروف التت لعياررها ءمالؤم اليرربا  والجنود العرب و لك 
 ربيرة و قراليرد عسرررررررررررررركريرة. وامرجئ أا  رذا اممر أاراد كثيرات  

 -بة عندما بلغ اليرررررررررررغا السررررررررررروري وكانت ل  نتائج  الطي   
ذي برا رت فير  مهمرة الجن ال ت علا الجيش الل نرانت الحرد الر 

ر ييرررار. ولو كررراا الوسرررررررررررررريا غهناممير بنررردر مهرررددة بررراإل
نهيار. ولو عسررررررركري ات امصرررررررط لكانت المهمة مهددة باإل

لكانت المهمة كاا الوسرررررررررريا غير عسرررررررررركري ات امصررررررررررط  
اتراض  نرا أنر  حتا لو برط قرد لجوء اإل .معرضررررررررررررررة للتعثر

ت  كاا الوسرررررررريا أميرات سررررررررعودلات لكن  ليس عسرررررررركريات لما كان
النتيجة لألسررررررررررباب التت أوردنا ا مماثلة للنتيجة التت حققها  

 ات ظروف بالغة الدقة واجهتها مهمت .
ا اممير بنردر لعرف جيردات  راريخ بالدم وقرد  نذلرك  إلاو 

اتراض أا التفاصرررررررررررريط الجزئية ات ذلك التاريخ لم لجوء اإل
 فرارق  حركر . وقرد لكوا سررررررررررررررمع م  الملرك اهرد و و لكلفر  

ت  وكرط نلير  أمر القيرام بهرال قولر  اقرة التت أ  برالمهمرة الارررررررررررررر 
 و الررذي وحررد  ررذم المملكررة احرراول أا  ك نسررررررررررررررا أا جررد

 تصررف بما لصروا وحدة ل ناا خصروصرات أا شربئ التقسريم  
 مماثط أمام الجميع.

وسرررواء  حرك اممير بندر بهذم النارة أو بهذم الوصرررية 
أا  رذا  نلام  عمر  الملرك ارإا المترابعرة لخطوا ر   اررررررررررررررير 

الوسرررريا المتميز  صرررررف بأمانة وبأعلا درجات المسررررؤولية 
سررررررررررررررم الردي  ارإا إالجزيرة بر  ذلرك أنر  كراا الجرد وحردَّ  القوميرةل

الحس  الحفيد ت لسرتطيع بالسرالح نفسر  نبعاد التقسريم وإنما ب
القومت وبسرررررررررررالح العروبة امصرررررررررررلية علا رغم أن  مغلوب 

 علا أمر ا ات  ذا الزم .
 وحول الرؤية الثالثة لمك  مالحاة اآل ت 

ا الملك اهد أراد للوسررررررررا ة أا  كوا سررررررررعودلة ن  - وال  أ
ط ذلك حصرر ا باممير بندر ب  سرلطاا م ة بالم ة وم  أج  

ارررررررك حتا اممي  ا كما أن  لم لهالم لارررررررك  راات عربيات اي
العام للجامعة العربية السررررررريد الاررررررراذلت القلي ت ربما من  ت 
يريرد أا يتحمرط أحرد غير السررررررررررررررعودلرة التعثر  رذا مع امخرذ 

 عتبار أا النجاح سيحسب للسعودلة وحد ا.ات اإل
وإشررررررررراك اممي  العام للجامعة العربية ات  ذا السررررررررعت 

مخرذ ات عردات عربيرات  رذا مع اكراا سرررررررررررررريعطت الوسرررررررررررررررا رة ب  
عتبار أا ماررراركة اممي  العام كانت سرررتلقا مباركة كط اإل

ع   الدول العربية وكانت ل   قابط بتحفاات أحد ايررررررررررررررالت 
أنها سررتعزء شررأا الجامعة العربية و عوضررها بعض الاررتء 

 ختياري ع  امءمة الل نانية.الدياب القسري أو اإل
علا رغم أا الصررررررررررررررراعررات الررداينررة بي  الرردول  - ثاانياا  

اتراض بررأنرر  كرراا  نررالررك م   منا نخفرراق لعربيررة  جيز اإلا
الوسرريا السررعودي ات سررعي  و منا أا ليرريق صرردرم ويفقد  

لألمير    منت صرررر رم اال لكمط السررررعت اإا امكثرية العربية
بنردر التوايق ات مهمتر  وذلرك علا أسرررررررررررررراس أا لهيرب نرار 

لفئ كررررررط الوجوم وم  دوا بالحريق الل نررررررانت برررررردأ يهرررررردد 
 ستثناء.ن

علا رغم كرط مرا حردث ارإنر  م  الجررائز القول  - ثاالثاا  
نن  لوت "المكوك السررعودي" اممير بندر ب  سررلطاا ورحابة 
صررررررررررررررردر الملرك اهرد لكرانرت التطورات التت حردثرت و رابعهرا 
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الجميع بالكثير م  القلق والتفجع أكثر خطورة. وم  الجائز 
اتراض أليرررررررررررررات أا التور  امميركت كاا سررررررررررررري دو أكثر اإل
يدات. لك  جوتت "المكوك السررررررررررعودي" )اسررررررررررتعمط  ع ير   عق

رحال   الارررررررهيرة بي    يوم بدأ كيسرررررررينجر  الرحالت المكوكية
  امصرررر وإسررررائيط وبعض الدول العربية( بي  ق ر  وسررروري

سرررررتعصرررررا أمر نوالسرررررعودلة عطلت الكثير م  املغام التت 
  عطيلها.

وبعد اآلا اإا مهمة السرعودلة سرتكوا أكثر مارقة علا 
اس قراعردة  قوم علا أنر  ات حرال اإلخفراق ت برد م  أسررررررررررررررر 

معاودة السرعت وات حال النجاح ت بد السرهر علا التط يق  
ات  فاقوات حال ننجاء التط يق ت بد م  المتابعة إلبقاء اإل

ذلك  نالك مسألة نفسية  قوم    إلاات منأى ع  المخا ر. و 
ات  فراقر نهيرار اإلنعلا الل نرانيي  والعرب برا وا لكثرة حراتت 

ات لمك  أا يث ت. ومهمة الوسيا ن فاقت لصدقوا أا  نالك  
نرر  مطررالررب بررأا لحول دوا أالسررررررررررررررعودي  نررا دقيقررة حيررث 

عتبار أا حاتت خرق كثيرة   ذا مع امخذ ات اإل نهيارلإلا
ق ط أا يث ت باررررررررركط يرضرررررررررت كط   فاق سررررررررريتعرض لها اإل

 ام راف.
 قليأل ا المسررررعا السررررعودي الذي نجئ ات نذلك   إلاو 

مسرررررراحة اممور المختلف عنها بي  ل ناا وسرررررروريا ووضررررررع 
م   سررررررررررررررترا يجيرةلنقرا  الخالف ات خرانرة التكتيرك وليس اإل

 ذم    أا لجد الوقت حلوتت للتور  امميركت مع أا مثط  شأن
الحلول   دو مسرررتحيلة بعد الدم الغزير الذي سرررال م  جراء 

ة  ال ر لمواقع عربيررررر  وم امميركت م  البحر  القصررررررررررررررف
علا قصررررررررررررررف  رذم  ول نرانيرة ات منرا ق كثيرة م  ل نراا ردات 

 اإل حررادالمواقع ممرراك  التواجررد امميركت ات بيروت. أمررا 
لكوا أسرررررردى    فاق السرررررروفيا ت اإن  بتسررررررهيط أمر  حقيق اإل

المملكة العربية السررررررررررررعودلة لأمط ات أا  تذكر ا    نلاخدمة 
اتراض أا لرررر  ات الوقررررت المنرررراسرررررررررررررررررب. بررررط قررررد لجوء اإل

يرات  عمردوا  قردلم  رذم الخردمرة و م القرادروا علا فو السرررررررررررررر 
 التفجير ات أي لحاة.

أكدت الوسرررا ة السرررعودلة أمرات أسررراسررريات و و أا  - رابعا  
ربما   ةامجن ي يا الوسررررررررررررريا العربت أقط مما لة م  الوسررررررررررررر 

نتيجة  أثر  ذا الوسرررررررررريا بما لحدث أو نتيجة حرصرررررررررر  أت 
 لسقا المزيد م  القتلا والجرحا العرب.

مك   لمس  رررذا اممر بوضرررررررررررررروح م  خالل مقرررارنرررة  وي
ولا )ايليب  ركية ام  يالوسرررررا ة السرررررعودلة مع الوسرررررا ة امم

 )ماكفرلي (. ثم الوسا ة الثانية ح يب(
 ويبقا أمراا 

  لررردى امول  و أا اممير بنررردر  و السررررررررررررررفير المعي  

واشنط  ليمارس   نلاالوتلات المتحدة وحتا اآلا لم لساار 
ات للارررررررررريخ فيصررررررررررط  فعتمادم خلن قدم أوراق منصررررررررررب  بعد أا  

الحجيالا الذي أميررررررررررررا خمس سررررررررررررنوات ات العاصررررررررررررمة 
 امميركية.

وعلا رغم دقة العالقات امميركية السررررعودلة وأ مية أا 
سررررررلطاا  و السررررررفيرل اإا الوسررررررا ة ب   رلكوا اممير بند

السررررررررررررررعودلررة ات امءمررة الل نررانيررة التت قررام بهررا اممير بنرردر 
أكدت أمرات أسررررراسررررريات و و ضررررررورة أا لكوا  نالك مسرررررؤول 

سررتمرار نسررعودي م  أ ط القرار أو قريب منهم يتعا ا ات 
مع  رذم امءمرة ومع غير را م  امءمرات العربيرة العرالقرة أو 

ي لحاة. والفرق ك ير بي  القريب  المرشررررررررحة للحدوث ات أ
مسررررررررررررررؤول لجمع بي  المبعوث والممثرررررررط  .وبي  المقربل

الارررررررخصرررررررت والوسررررررريا ويكوا حاضررررررررات دائمات ومتأتبات دائمات 
حيرث لطلرب منر . وي ردو أا  نلانتقرال سررررررررررررررتعرداد لإ نوعلا 

نفجار والتت  تطلب حيررررررررور المنا ق والقيررررررررالا القابلة لإ 
كثيرة قياسرررررات بطموح  المسرررررعا السرررررعودي ات شررررركط أو آخر 

مسررررؤول ل  دائر   وللدائرة دوائر  .الدور السررررعودي وااعليت 
 .عمليات غراةومساعدوا و 

ط معنا ذلرك أا لكوا اممير بنردر سررررررررررررررفيرات للمملكرة هر ا
العربية السرررررعودلة لدى الوتلات المتحدة ومقرم الرياض لكت 
لمارس دور مستاار الملك اهد لاؤوا امم  العربت أم أا 

ك اهد سرريتأمط كثيرات ات ما قاسررام اممير بندر الاررهري  المل
الماضريي  ويوصري  بمزيد م  اليقاة ات مهمت  الجديدة ات 
واشررررررنط  خصرررررروصررررررات أنها المرة امولا التت يتسرررررراوى ايها 
التمثيط الدي لوماسرررررت م  حيث ام مية بي  المملكة العربية  

 ؟السعودلة والوتلات المتحدة
أن  مثلما أا اليررررررورة ايرررررالت   نلاو جدر اإلشرررررارة  نا 

ع  الرابة ات  فادي بعض الحسررراسررريات  ما اللتاا أوج تا  
 عيي  اممير بندر سررررررررررررررفيرات اوق العادة ات واشررررررررررررررنط  اإا 

ة السعودلة ات امءمة   اليرورة والنجاح الذي حققت  الوسا
ندر  الل نانية  وجباا اإلبقاء علا الوسرررريا الذي  و اممير ب

علا أسرررررراس أن  ليس وسرررررريطات عابرات ومءمة واحدة م  جهة 
ومن  م  السررررررررررهط نلجاد سررررررررررفير ناجئ لك  م  الصررررررررررعوبة 

 بمكاا نلجاد وسيا ناجئ أو مفاوض متمك .
لمجرد   سررررراءلا الموا   العربت  ناتراض وقد لجوء اإل

سررررماع نبأ النجاح امولا للوسررررا ة السررررعودلة ات موضرررروع 
 ت المهمررة الثررانيررة التت سرررررررررررررريقوم بهررا   مررا امءمررة الل نررانيررة 

 -اممير بنررررردر و رررررط لجرب حاررررر  مع الخالف العراقت 
 السوري؟ -أو علا امقط مع الخالف الفلسطينت  السوري؟

 ار آخر مجرد سؤال.عو ذا اممر حتا نش
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أمررا اممر الثررانت اهو أا  جربررة اممير بنرردر والمتمثلررة 
شررررررررررررررعورات برأا ات  بمهمترر  المتعلقررة برامءمرة الل نررانيررة  عكس

الجيط الثالث م  امسرررررررررة السررررررررعودلة المالكة كفاءات با ت  
الحد الذي لمك  في  نسرررررناد مسرررررؤوليات دقيقة    نلاناضرررررجة 

 نليها.
وم  حسرررررررنات  ذا الجيط أا صرررررررفة التخصرررررررأل  تقدم علا  

ذلك أا الجميع    متياء لهم. ن صرررررررررررررفة اممير عند بعيرررررررررررررهم و ذا  
أصرررررررررررررحراب كفراءات وقردرات ارإنهم  يولردوا أمراء أمرا الرذي  ينتهوا  

لقيوا سنوات م  أجط الحصول علا الكفاءات والقدرات وعلا  
 ألقاب مثط ضابا أو مهندس. 

ة يتملكهم الاررعور بالتحدي  ي ومعام  ؤتء ومسررباب موضرروع 
الدراسررررات العسرررركرية وينجحوا ايها.    نلا وم  أجط ذلك يتجهوا  
الرررررة  طوا وراغ وا ات التطوير وات نء ي و م ات معامهم ناررررررررررررر 

اتنطبرراع السررررررررررررررائررد م  اممراء و و أا كررط أمير يولررد وات امر   
 ملعقتاا م  الذ ب بدل الملعقة الواحدة. 

وم  الوجوم المتألقة م  الجيط الثالث ات امسررررررررة السرررررررعودلة  
)اممير بنرردر ب     المررالكررة  نرراك كثيروا جرردات لعملوا ات الجيش 

تاروا  سرررررررررلطاا واممير خالد ب  سرررررررررلطاا نموذجاا(. و ؤتء لخ 
سرررالح الطيراا ات الدرجة امولا. وم  أمراء الجيط الثالث الذي   

هللا وكيرررط الحرس   ختررراروا الجيش  نرررالرررك اممير خرررالرررد ب  ع رررد ا 
هللا و و آمر   الو نت ات المنطقرة العربيرة واممير متعرب ب  ع رد 

 ات كلية الملك خالد العسكرية. 
ير  أمرررررا ات القطررررراع المررررردنت اهنررررراك كثيروا م  بينهم امم 

سررررررررلطاا واممير فيصررررررررط ب  سررررررررلطاا واممير فيصررررررررط ب  اهد  
 هللا ب  فيصط.  واممير اهد ب  سلطاا واممير ع د 

ا مهمة "المكوك السرررعودي" اممير بندر ب  سرررلطاا  ن   و كرارات 
كررانررت بررالنتررائج التت حققتهررا علا جررانررب ك ير م  ام ميررة. ولو  

صردف  وم  محاسر  ال   . أنها حدثت ق ط ذلك لكاا الوضرع أايرط 
أا النجرراح الررذي حققرر  اممير بنرردر حرردث ات وقررت ت ءال و ج  
اليوم الو نت السررعودي ماثالت ات أذ اا السررعوديي  الذي  لعتزوا  

التت قررراد رررا ات ظروف ت  قرررط   توحرررد عرررامرررات بتجربرررة ال  52بعرررد 
اآلال  حسرراسررية وخطورة ع  الاروف التت لعياررها العالم العربت  

 العزيز.  الملك ع د 
صرعب برعالة رأس الجيط الثانت الملك اهد ب     متحاا ن و ت ا 

 العزيز محد رموء الجيط الثالث.  ع د 
 ... وم  الجائز القول نا النتيجة ات أي حال ماجعة. 

 1983تشرين األول )أكتوبر(  1 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 مرض المشرق العربي 
 يصيب المغرب العربي 

المرض الذي عانرت  بدأ لصرررررررررررررريرب دول المغرب العربت 
مع بالغ   .ات الماضرررررررررررت الكثير من  دول الماررررررررررررق العربت

 نلاامسررررررررررررررف نقول ذلرررررك ومع الكثير م  اممرررررط نتطلع 
 محاصرة  ذا المرض ق ط أا ينتار ات الجسم المغربت.

ديث حول   و  ياؤل حوالمرض الذي نح  ات صدد ال
 الحماسة للخطوات الوحدوية.

ط  حقيق    أج  وق ط بيررررررررعة أشررررررررهر بلغت الحماسررررررررة م
عمرررط وحررردوي بي  دول المغرب أوجهرررا. وقرررد أحررردثرررت  رررذم 

قارع بعض الغيوم م  نوبدأت   سنفراجات ات النفو نالحماسرة  
السررررررررررررررمراء المل ردة وات كط مرة كاا أحد حكرام دول المغرب 
يزور شررررررررررررررقيقر  حاكم الدولة امخرى كاا الفرح لغمر نفوس  

 الموا ني  ات ال لدي .
نقلرررة نوعيرررة ات   يعرررة  وخالل أقرررط م  عرررام حررردثرررت 

العالقررررات و بررررادل جميع الحكررررام الزيررررارات أو أنهم عقرررردوا 
 نفراج ات صفوف الموا ني .ناللقاءات التت أحدثت حالة 

اللي يرة  ةاب  مرامرات بي  الجمرا يرير ذوات حي  أا الجليرد 
سررررررررررررررتمر بعض الوقرررت ت يرررذوب نو ونس ارررإا  رررذا الجليرررد 

قرراء الترراريخت  بسرررررررررررررررعررة بي  الجزائر والمغرب علا رغم الل
الذي  م بي  الملك الحسرررررررررررر  الثانت والرئيس الارررررررررررراذلت ب  
جرديرد. أمرا العالقرات بي  الجزائر و ونس ارإنهرا دخلرت مردار 

اوا الفعرال وبرالرذات ات الميرداا الرذي لخردم مصررررررررررررررالئ عر الت
سررتفادة م  نسررتمرت موريتانيا أقط دول المغرب إ . و الاررع ي  

ليسررررررررررررررت ات حرال أجواء التوحرد. و ت علا رغم ذلرك ارإنهرا 
نتقررررال الخطوات ن ررررأءم مع أحررررد و نتار بفررررارا الصرررررررررررررر ر 

مرحلررة  نلاالوحررردويرررة بي  دول المغرب م  مرحلرررة التمنت 
 التنفيذ.

وليس واضررررررررررحات حتا اآلا  مامات الذي حدث كيف لفتر  
الهمم المغربيرررررة ات شررررررررررررررررررأا خطوات التوحرررررد وكت ي ررررردو  
  المسررررررررررررررؤولوا ات دول المغرب كم  لقول الواحرد منهم بينر 

علا  قرر أا الردنما الذي لجعلنا  كذا اجأة  وبي  نفسرررررررر  
حالة التردي التت  سررررود اممة  و ات العمط الوحدويل وما 
الذي جعلنا نسررررررررررررتيقظ اجأة م  سرررررررررررربات العزلة والتاررررررررررررتت 

أجواء جررديرردة م   نلانتقررال واإلقليميررة ونرى ضرررررررررررررررورة اإل
التعاوا القائم علا التوحد واق بدتيات م  بينها المصرررررررير 

 ك والدي  واحد؟ماتر  
أو  -وإذا جاء القول اإا المسرررررررررؤولي  ات دول المغرب 
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 صررررررررراوا اجأة كما لو أنهم نادموا  -ات بعض  ذم الدول  
 علا ما حققوم م  خطوات علا  ريق التوحد.

لألمرررة أا  دأا القوى التت ت  ريررر  اتراضوقرررد لجوء اإل
التوحد  ت التت أوغرت صرررررررررررردور   نلا نتقط م  التاررررررررررررتت 

بعض المسرررررررررؤولي  كت ت لميررررررررروا قدمات ات  ريق التوحد.  
لا ا لمسررررت صرررردقات ات ناتراض أا القوى كذلك قد لجوء اإل

التحرك المغربت الوحررررردوي اقررت نثرررررارة العواصررررررررررررررف ات 
وت  زال مستعدة إلثار ها   امجواء بالطريقة التت كانت  ثير ا

 جام الوحدة نبي  دول المارررررررق لمجرد  لمس بارقة أمط ات 
 أو التوحد.

وم  حق المسررررررررررررررؤولي  ات دول المغرب العربت نعررادة 
أنهم  النار ات الخطوات الوحررردويرررة التت أقررردموا عليهرررا أو

لمغرب م   ذم الخطوات المسرروا ضرريقات ات أوسررا  شررعوب 
الحد الذي لمك  أا يتحول   نلا وأا  ذا اليرررررررررريق قد يتزايد

نطباع السرائد ع   ذم الارعوب  و أداة ضرغا. لك  اإل  نلا
أنهرررا سررررررررررررررعيررردة برررالخطوات الوحررردويرررة وأا أي موا   م  

و راا أو  نلاالدار ال ييررررراء أو م   رابلس   نلاصرررررفاقس 
بنغاءي لم ي د   نلانواكاررررررررو  أو م  مكناس  نلام   ونس 

 إلام  أجط التوحد و أي ضيق م  أا المسؤولي  يتحركوا 
ذلك لم لحدث أا سررررررررارت  اا رة ات شرررررررروارع أي م  دول 
المغرب الخمس ما الحكرام يتبرادلوا الزيرارات وينراقارررررررررررررروا 
أمر  حقيق خطوات علا  ريق التوحرررررد. برررررط قرررررد لجوء  

حتجراجرات نذا ناض أا  رذم الاررررررررررررررعوب جرا زة للتارا ر اتر اإل
كرررانرررت خطوات التوحرررد ل   تواصررررررررررررررررط ول   حقق النترررائج 

 لمرجوة أو الممكنة.ا
ما الذي جعط الحماسرررة  نحسرررر اجأة ات   وثمة  سررراؤل 

 أوسا  البعض بعدما كانت ات أوج  ألقها؟
   التباي  ات نوعية امنامة الحاكمة؟ ط أن

  التبررررراي  ات اإلمكرررررانرررررات المررررراليرررررة والثروات  رررررط أنررررر و 
 الط يعية؟

  التنرررررراقض بي  أ راف  ؤم  بتعرررررردد الرأي  ررررررط أنرررررر و 
 ع مثط  ذا اممر؟وأ راف ت  اج

   و   لقود وم    الخالف الصرررررررررررررررامررت حول م   ررط أنرر و 
 ولا؟الذي سيكوا صاحب الكلمة ام  

قرد لكوا أحرد  رذم اممور  و السرررررررررررررر رب أا  كوا كلهرا 
وربما أمور أخرى ميرااة نليها  ت السر بل لكنها امسرباب  

ختالف ات شررررررررررررررأنر  كراا ذلرك أا مرا لمك  اإل غير المقنعرةل
  جام التوحد.ن  دأ خطوات العمط ات م  ق ط أا  معرواات 

 إلاا التباي  ات الوضررررررع وات حجم الثروة و اذلك   إلاو 
نوعيرررة النارررام ت لعنت أا الخطوات ات ا جرررام التوحرررد ل  

  سررررتأنف وبالحماسررررة التت بدأت ايها نت بزوال  ذا التباي .
ذلك أا التباي  قد يزول وربما ت يزول. وعلا سر يط المثال 
ت الحصررررررررررررررر أا دول مجلس التعررراوا الخليجت علا رغم 

نسرررررجام إلضررررريق  امش التباي  بينها اإا ذلك ت لعنت أا ا
مثرالت بي   رذم الردول. وحتا نذا أخرذنرا السرررررررررررررروق اموروبيرة 
المارررررررررررتركة اإن  علا رغم ضررررررررررريق  امش التباي  بي  دول 

نسرجام مثالت بي   ذم  إلاإا ذلك ت لعنت أليرات أا االسروق 
الدول. والسرررررررررروق اموروبية الماررررررررررتركة  ت الصرررررررررريغة التت 
لرطرمرئ نلريرهرررررررا الرمسررررررررررررررؤولروا ارت دول الرمرغررب الرعرربرت أو 
معامهم علا امقررط ربمررا منهررا  بقت لكررط دولررة حقهررا ات 

 ختيار نوعية الناام الذي  ريدم.ن
 رررذم الصررررررررررررررحوة   و أنررر  لم  تواكررربنتبرررام والالارررت لإ 

الوحدوية عند المسررررؤولي  ات دول المغرب العربت الكتابات 
 جرام. برط قرد لجوء القول نا الرذي يتحمرط  التت  خردم  رذا اإل

مسررررررررررررررؤوليرررة ذلرررك  م الكتررراب والمفكروا ات دول المغرب 
العربت الذي  لم ينارررررررررررطوا ع   ريق الكتاب ات التبارررررررررررير  

ا  هيبررررات أو  جررررام الوحرررردويل نت أا كرررراا  ؤتء لم لكت و لإ 
  حسبات لقيود النار.

للتوج   ننتكاسررررة ويبقا أا المرء يالحظ ات اماق بوادر 
وليس  الوحدوي ات دول المغرب العربت االحماسررررة  نحسررررر

ذلك  نالك  بادل كالم ع ر   إلا  لكتب ويبارررررر. و  نالك م  
الصررررررررررررررحف واإلذاعرات بي  الجزائر والمغرب كمرا لو أنر  لم 

يررررررعة أشررررررهر بي  الملك الحسرررررر  لحدث لقاء  اريخت ق ط ب
الثانت والرئيس الاررراذلت ب  جديد. و نالك أليرررات  با ؤ ات 
 بادل ءيارات الرسررررميي . وات الكواليس يتزايد الحديث حول 
شرررركوك ونوالا. وات المجالس الخاصررررة مناقاررررات  تسررررم ات 

 بعض جوان ها بالنزعة اإلقليمية.
لعمط  جام انم  حماسة منقطعة الناير ات    كذا اجأة

نءاء  طوير الناررررررررررا  م   نتبام با ؤ تات لإ   نلاالوحدوي 
نتاار  نأجط  حقيق خطوات علا شرررررررتء م  الفعالية. وم  

 يررررررررررراؤل  نلاقمة لحكام دول المغرب  نعقاد حديد موعد إل
 .نعقاداإلاممط ات 

ما كانت علي  يتمنا المرء  نلاأا  عود الحماسرررررة   إلاو 
سررررابق عهد ا. اإذا كانت   نلاأت  عود الحمالت اإلعالمية 

 ناك ماررررررررررراكط وكالم لجب أا لقال ات شرررررررررررأنها بي  دولة 
وأخرى اليتم ذلك بصررررررررررررمت كأا  واد الدولة المعنية مبعوثات  

الرردولررة امخرى ي لغهررا مررا لفترض أا  ت لغرر  م  دوا  نلا
ناررررر ذلك علا صررررفحات الصررررحف أو بث  ع ر اإلذاعاتل 

م  الناس خصررروصرررات أا مثط  ذم الحمالت ليسرررت مرغوبة 
 ايالت ع  أنها ت  اكط أداة ضغا علا أي موقف.
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ولعررررط  ررررذا التمنت لكوا موضررررررررررررررع ق ول م  جررررانررررب  
المسررررؤولي  ات المغرب والجزائرل خصرررروصررررات أا أي خطوة 
جادة علا  ريق العمط الوحدوي المغربت سررررررررررررواء كاا  ذا 

لدول المغرب" ل   تحقق نت نذا  ةالعمط "السررررررروق المارررررررترك
ة الرمرغرربريرررررررة والرجرزائرر الرود الرمرفرقرود...  رحرقرق برير  الرمرمرلركررررررر 

برررط قرررد لجوء القول ننهمرررا بعرررد  حقيق الود...  .المناررررررررررررررود
االتفا م يتحمالا مسؤولية أو بعض مسؤولية حالة اإلحبا  

 التت حدثت للسعت المغربت نحو التوحد.
 1983تشرين األول )أكتوبر(  8 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 مصر  إلى االمتِعبون... من سوري 
صرررررررادف مرور   1983 غسرررررررطس(أ ) آب 26يوم الجمعة 

الذكرى امربعي  لقيام العالقات الدي لوماسرررررررررية بي  مصرررررررررر  
السررررررررررررروفيا ت. وق ط  ذا التاريخ بأكثر م  شرررررررررررررهر  اإل حادو 

 خذم  نصرررررررررررادف مرور الذكرى الحادلة عارررررررررررر للقرار الذي  
 1972  )يوليو(  موء   18أنور السادات يوم    الرئيس )الراحط(

م  دوا أا  وقيررررررا بطرد الخ راء السرررررروفيات م  مصرررررررل
سرررررتعملها السرررررادات ات قرارم  ن"ننهاء مهمة" التت   لغت كلمة

 كاملة.  رد حقيقة أساسية و ت أا اممر كاا عملية
 حول  ذم الذكرى لمك  مالحاة اآل ت 

في  حجم العالقات  نحسرررررررررررررررننها  حط ات وقت ن  - أوال  
الحد بات م  الصرررعب  نلاالسررروفيا ت  اإل حادبي  مصرررر و 

 بادل السرررررررررررررفراء بي  ال لدي  وات وقت  صرررررررررررررط الجودة ات 
في    ي الحد الذي  جر  نلاامميركية  -العالقات المصرررررررررررية 

كة علا امراضرررررت المصررررررية. وقد مناورات عسررررركرية مارررررتر  
رغم بعض     مت المناورات واق الخطة المرسرومة لها وعلا

سرررتنكار العربيةل  عتراض المصررررية وصررريحات اإلمواقف اإل
 بوأالحليم  وءير الدااع المصررررررررري الماررررررررير ع د عنهاوقال  

ا مصرررررررررررر ت  ارررررررررررعر بالحرج م  جراء المناورات.  نغزالة "
لموا ويتكلموا كو نررراك البعض ات العرررالم العربت مم  يت

فسررها  ننا مسررتعدوا للقيام بالمناورات نناقا م  دوا معنا. 
ات العام المق ط أو العام الذي يلي  مننا نكتسررررررررب كثيرات م  

ننا أصررررررررردقاء ويجب أا نتعاوا نالخ رة وكثيرات م  الدروس. 
 لكت نجعط قوا نا المسلحة أكثر خ رة وأكثر  أ يالت".

السررررروفيا ية ات   -لقد مرت العالقات المصررررررية  - ثانيا  
أا  نالك حقيقة  مراحط عدة وراوحت بي  التأءم والتألق. نت  

ثررابتررة و ت أا المنطقررة العربيررة  ررداع منررذ سررررررررررررررنوات وربمررا  
سرتداع لبيرع سرنوات أخرى ثم  قرار الرئيس السرادات  رد  

ذلررك أنرر  بعررد قرار الطرد  .1972عررام الخ راء م  مصررررررررررررررر 
سرررربانت عند  لقي  الطعنة إلحدث للكرملي  ما لحدث للثور ا

متوحاررررررررة.  ولا م  مصررررررررارع يتق  أصررررررررول  ذم اللعبة الام  
وعلا مدى عاررررررررررررر سررررررررررررني  والكرملي  لحاول أا يرد علا 

اتراض أا رحلررة الطعنررة التت أصرررررررررررررررابترر . بررط قررد لجوء اإل
الموت عنررد ليونيررد بريجنيف برردأت يوم برردأ  رحيررط الخ راء 
السرررررررررروفيات م  مطار القا رة علا  ريقة  رحيط الموظفي  

نفصررال الذي إلوالعاملي  المصررريي  م  دماررق ات أعقاب ا
ا بريجنيف أاتراض م حيردر الكزبري. كرذلرك قرد لجوء اإلقراد

 وات بالحسرررررة المصرررررية أو أا  ذم الحسرررررة لم  فارق  حتا  
نتقلت  نة التت سرررربقت واا  ل وأا  ذم الحسرررررة ر اللحاة امخي

 نفس خليفت  الرئيس الحالت أندروبوف. نلا
راوحررت محرراوتت الرد علا الطعنررة بي  العنف  -ثاالثاا  

ت  -كما  و واضرررررررررئ  -واليرررررررررربات الصررررررررراعقة ولك  الرد 
 نلالارررررفت الغليط السررررروفيا ت. ولقد شرررررمط الرد منا ق عدة 

درجة أن  لمك  القول نا احتالل أاغانسرررررررتاا كاا حالة م  
حاتت الرد السررررروفيا ت علا قرار  رد الخ راء م  مصررررررل 

علا ممارسرررررة دور ا العسررررركري ات  اررررراد  وأا  ارررررجيع لي يا 
النهالة  و أليرررررررررررات حالة م  حاتت الرد كما أا الدور   نلا

السررررررروفيا ت ات حرب ل ناا و و حتا اآلا ليس لمصرررررررلحة 
نلجاد حط لهذم الحرب التت ت  نتهت  و أليرررررررررررات حالة م  

ي يا ول ناا لحاتت الرد. وما لقال ات شررررررررررأا أاغانسررررررررررتاا و 
ا ت ات كرط م  سرررررررررررررروريرا واليم  لقرال ع  الردور السرررررررررررررروفير 

  الجنوبيرة ويقرال ع   لرك الوقفرة الم ردئيرة مع الثورة اإليرانيرة
ع   ريق المسررراندة المباشررررة للخمينيي  ضرررد العراق   سرررواء

)أ م امحزاب الارررررررريوعية   أو ع   ريق  وظيف حزب  ودم
مع ما  لاتلآلات خدمة حكم ا ات منطقة الارررررق اموسررررا(

منر  م  غير المعقول حردوث  ات  رذا التحرالف م   نراقض 
نسررررررررررررررجرررام بي   رف دينت التكوي  والهررردف وليس مجرد  ن

الرردي  علا أنرر    نلاالتوجرر  وبي  حزب مرراركسررررررررررررررت ينار 
 ق للعقيدة الماركسية.معو   

تت  واجهها محاوتت لنتكاسررررررررررررات اعلا رغم اإل - رابعا  
الرد المعلنررررة التت أوردنررررا ررررا ومحرررراوتت الرد غير المعلنررررة 

 اإل حرررادوالتت لكوا أبطرررالهرررا ات العرررادة جواسرررررررررررررريس ارررإا 
سررتمرار الرد علا ما جرى  نالسرروفيا ت ت ييأس ويحاول ات 

ل  ات مصرر. وأحدث المحاوتت النارا  المتزايد ات جنوب  
ولي يا. وات  ذا الصدد ثيوبيا االسوداا والمدعوم م  جانب 

جنوب السرروداا وأن    نلاالتسررلط   ا قوات كوبية بدأتنلقال 
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لميررررررت وقت  ويط و صرررررربئ حرب الجنوب السررررررودانت    ل
سررررراحة قتال أو سرررررجال ردات علا ما لحدث ات ج هة  اررررراد  

صرررررار السرررروفيات علا أا ننسررررجامات مع مسررررألة إم  جهة و 
لرذي وعلا الثرأر م  ا للكوا لهم حيررررررررررررررور ودور م  جهرة

جرى لهم ات مصررر وات السرروداا أليررات. ات مصررر كانت  
  ثم جاء الرئيس "دولة الخ راء السرررررررروفيات" ذات شررررررررأا ك ير

)الراحط( السررررررررادات وقوضررررررررها. وات السرررررررروداا كانت "دولة 
 لارأ 25  لثورة   اموليي  ي " ذات شررررأا ات السررررنتي  يالارررريوع
ثم جاء الرئيس جعفر نميري وضررربها بأقسررا    1969 )مايو(

ما لكوا اليرررررررررب. وما ءال حتا اآلا يواصررررررررط اليرررررررررب 
 عندما يتيسر ل  اممر.

ا خوف السرررررررررررررروفيرات م  أا لحردث لهم ات  نذلرك   إلاو 
سرررررررررررررروريرا لجعلهم أكثر حردة. وخواهم م  أا لحردث لهم ات 
أاغانسرتاا ما حدث لهم ات مصرر لجعلهم أليرات أكثر حدة.  

أا لأ ت وقت يرى في  العقيد معمر القذاات ات   وخواهم م 
السررررررررررروفيا ت لجعلهم    اإل حادضررررررررررررورة  حجيم العالقات مع 

أكثر حدةل وخواهم م  أا ينتهت الحط للحرب ات  أليرررررررررررررات 
ل ناا علا حسررررررابهم لجعلهم أليررررررات أكثر حدة. وخواهم م  

ينتهت الحررط للحرب ات ل نرراا علا حسرررررررررررررررابهم لجعلهم   أا
يناررررررررأ وضررررررررع جديد ات   خواهم م  أاأليررررررررات أكثر حدة. و 

السرروفيا ت لجعلهم   اإل حاداليم  الجنوبية ضررد التحالف مع 
 فرا م   نلاأا  حردث مفراجرآت  قود م  أكثر حردة. وخواهم 

جيررد بي  قيررادة المقرراومررة الفلسررررررررررررررطينيررة والوتلررات المتحرردة 
 لجعلهم أكثر حدة.

 ي  )بكسررررررررر العي ( ات  عاملهم  و ذم الحدة  جعلهم متع  
 م راف العربية التت يتعاملوا معها.مع ا

 نلاحقيقررة أقرب مررا  كوا  نلام   ررذا كلرر  نصررررررررررررررررط 
 اإل حرادال ردتيرة و ت أنر  ت  ردوء ات المنطقرة نت نذا عراد 

مصررررررررر بصرررررررريغة م  الصرررررررريغ ما دام أمر   نلاالسرررررررروفيا ت 
جانب السرررروفيات كما كانت الحال م    نلاسررررتعادة مصررررر ن

بامحرى حتا د ر ق ط غير متيسرررر حتا نشرررعار آخرل أو 
 آخر.

السررررررروفيا ت أ م   اإل حاد  نلااقد كانت مصرررررررر بالنسررررررربة 
السرررررررررروفيا ت. كانت   اإل حادننجاء حققت  سررررررررررياسررررررررررت  خارج 

بأ مية أي دولة ات أوروبا الاررررررررررررقية وبسررررررررررر  ها كاا اممر 
ن  بفيررررررررررررط مصررررررررررررر كاا نالنا ت ات المنطقة العربية. بط 

الداا ة. وبس ب  صاحب الكلمة امكثر  أثيرات ات عالم الميام 
وجودم ات مصررررررررررررررر كرراا لحلم برردور أكثر  ررأثيرات ات البحر 

كذلك اإن  بسرررررررررررررر ب    امحمر ودور اعال ات منطقة الخليجل
وجودم ات مصررررررررررر كاا لحلم لتطويع السررررررررررعودلة ولمواجهة 

 الوتلات المتحدة بالطريقة التت  جعل  يتقاسم بالفعط النفوذ.
نت أليات  لك لقد كانت مصر بمثابة العمق والحلم. وكا

الورقة التت لسررح ها المفاوض السرروفيا ت حيث وجد ات أي 
م  حقي ت  ويهدد بها  لويحات  لصرررررررررررفقة مع الوتلات المتحدة

 أو  لميحات أو بالصوت العالت.
مصرررررررر  نلاالسررررررروفيا ت  اإل حادأا لعود   نلاوم  اآلا  

السررروفيا ية   -ات شررركط أو آخر سرررتاط المطاردة امميركية 
 ا ق كثيرة م  العالم.مستمر ات من

و ت مطراردة  ارررررررررررررربر  ات بعض أوجههرا المطراردة التت 
كررررانررررت  قوم بهررررا الوتلررررات المتحرررردة ات السررررررررررررررتينررررات وات 
السرررررررررررررربعينررات بسرررررررررررررر ررب التررألق الررذي كررانررت عليرر  العالقررات 

السرررررررررررروفيا ية. وات  لك الفترة كانت عالقات   -المصرررررررررررررية 
  اإل حادبالوتلات المتحدة مثط عالقات مصررررررررررررررر ب مصررررررررررررررر

 وفيا ت اآلا.الس
ومثلمرا أا المطراردة امميركيرة لم  هردأ نت بعردمرا دخلرت 
الوتلات المتحدة مصرررر اإا المطاردة السررروفيا ية اآلا ومنذ 

 نلاالسرررررررررررررروفيررا ت  اإل حررادنذا عرراد  اترة  ويلررة ل   هرردأ نت  
 مصر.

ولك ل مثلما أا الوجود السررررررررررروفيا ت ات الماضرررررررررررت ات  
الوجود امميركت الحررالت ات مصررررررررررررررر لم لك  منطقيررات اررإا 

 مصر ليس أليات منطقيات.
ك ما الرئيس حسرررنت مبارك درج منذ أا  سرررلم أوبما   الح 

نتوقع من  حالت   طعتماد الحلول الوسررا. اهن ات مصررر علا 
 -وسرررررطات لهذم المسرررررألة بحيث  سرررررتعيد العالقات المصررررررية 

السررروفيا ية بعض حيويتها وبحيث ت صرررط الحال بالعالقات  
الحد الذي  صررررررررررررربئ في  ذات   نلاامميركية  -ية المصرررررررررررررر 

سررررررررررررررتفزاءيررة كمررا كررانررت الحررال ات المرراضررررررررررررررت مع ن  يعررة 
 ؟السوفيا ية -العالقات المصرية 

عتبار أا وجود الخ راء السررررروفيات  ذا مع امخذ ات اإل
ات مصرررررررررر كاا بهدف المسررررررررراعدة علا نعادة بناء الجيش 
 المصررررررررري بما لمكن  م  شرررررررر  حزب لسررررررررتعيد في  امرض

المحتلة م  نسررررررررائيطل ات حي  أا وجود الخ راء امميركاا 
كة علا امرض ات مصررررر وإجراء مناورات عسرررركرية ماررررتر  

المصررررررررررررررريرة  ردار  ات الردرجرة امولا التصررررررررررررررردي لمحراولرة 
 مصر. نلاالسوفيات العودة ات شكط أو آخر 

العالقرررررررات   نلاا عودة الروح نوسرررررررررررررريت ي  ذات يوم 
ت مصررررررررر  قالسررررررررفراء سرررررررريالسرررررررروفيا ية و بادل   -المصرررررررررية 

 -والمنطقرة العربيرة عمومرات مخرا ر المطراردة السرررررررررررررروفيرا يرة 
قتناع بأا حسرررة  رد  امميركيةل خصرروصررات عندما يتواار اإل

السروفيات م  مصرر والتت لم  فارق بريجنيف حتا اللحاة 
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وكررأنمررا  ت مرض يرثرر    -نتقلررت نالتت اررارق ايهررا الحيرراة 
مالررررذي  لحلوا ات  ك  أنرررردروبوف.   نلا -محررررط آخري   الح 

ويكفينرا أا  رذا الرجرط لغز ك يرل أو برامحرى  لسررررررررررررررم م  
 ي لصعب اكها.ذنوع الطالسم ال

وم  الط يعت أا لصرررررررررررررربئ التخوف م  مطراردات  رذا 
)بكسررر   ا السرروفيات متع  وا نالزعيم خطيرة ومقلقة. و كرارات 

و م أصدقاء سواء بمعا دات صداقة و عاوا أو م   العي (
أكثر و م من وذوا  (ا )بكسرررررررر العي  أليرررررررات غير ا. ومتع  و 
هم أو  نررررالررررك عالقررررات دي لومرررراسرررررررررررررريررررة  ف بأو غير معتر  

)بكسررر العي  كذلك( و م خارج  قتصررادلة معهمل ومتع  وا إو 
 أي صفقة حط لألءمة العاصفة ات المنطقة العربية.

الررعررربرريرررررررة أا  ومرر  الررمررهررم أا  ررقرررر بررعررض ام ررراف
 ي  ق ط  رد م م  عل وأنهم نذ كانوا متتع وا السررررررررررروفيات م

 ي  و م علا  رذم الكثراارة التت  م عليهرا ات عومت رمصرررررررررررررر 
  وا أكثر بعد الذي جرى لهم.عسوريا وات لي يال اإنهم مت

وات ضرررررررررررروء ذلك خواات م  مخا ر السرررررررررررروفيات عندما  
عترااات بجميط بعض مواقفهم إ لسرررت د بهم الغيرررب م  جهة و 

الاتء أمامهم م  المهم اتئ النوااذ بعض  خرىلأم  جهة 
 ا الحدود.و وبالطريقة التت  جعلهم ت يتجاوء 

كررراا ل  لحررردث ذلرررك ارررإا م  واجرررب كرررط منرررا   نذاأمرررا 
جي و ت    نلاضررررررطراب لحدث م  ل ناا نعندما لسررررررمع ع   

 اتش ع  السوفيات. أا لقول 
... وسرررررررررررررريجرررد مل أو علا امقرررط سرررررررررررررريجرررد آثرررار م أو 

 بصما هم.
 1983)أكتوبر(  تشرين األول 8 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 جتماعية في السودان المصالحة اإل
ر ع  ت أظ  أا وسرررررررررررائط اإلعالم السرررررررررررودانية سرررررررررررتع    

بتهاجها بدخول السروداا عيروية الدول المنتجة والمصردرة ن
رت ايهرا للنفا بطريقرة أكثر حمراسررررررررررررررة م  الطريقرة التت ع   

 بتهاج بصدور القواني  اإلسالمية.إلمنذ ثالثة أسابيع ع  ا
ر ع  كذلك ت أظ  أا وسررائط اإلعالم السررودانية سررتع    

بتهاجها بتاررررررررغيط امنابيب التت  نقط النفا السررررررررودانت م  ن
بطريقرررة أكثر حمررراسررررررررررررررررة م   محطرررات التكرير نلااآلبرررار 

عصرررررررر  حليط   نتهاءإبتهاج بإلر ايها ع  االطريقة التت ع َّ 
 الخمرة ات السوداا وبدء عصر التحريم.

  والذي يتابع الصرحف السرودانية سريسرتوقف  عنواا جريدة
و و   1983 (سررررررر تم ر)أيلول   24"الصرررررررحااة" ليوم السررررررر ت 

سااااط التكبير والحمد والتهليل والهتاف للقائد المنصااااور  و"
 ."تم تطهير العاصمة من الخمر -

م  الخمور أن   م   الخر وم و فيد  فاصررررررررررريط نبأ  طهير
 جميع كميررات م  الخمر علا كورنيش النيررط  قرردر قيمتهررا  

سرررررترلينت وأن  جرى  نبعاررررررة ماليي  ونصرررررف المليوا جني  
نبرراد هررا ات احتفررال حيرررررررررررررررم الرئيس جعفر نميري وأركرراا 
الدولة السررررررررودانية "ال لدوءرات" التت  سررررررررتعمط ات رصررررررررف  

عجنتها  الطرق سارت علا علب وءجاجات وبراميط الخمر و 
موضروع لرسرامت الكاريكا ور   نلاعجنات وقد  حولت الحادثة 

 وا قليلي .سالسودانيي  وموضوع م ط النكتة و م لي
ات  فاصرررريط القواني    ضوأنا  نا لسررررت ات صرررردد الخو 

لقراء  نلاأمر لحتراج ات الردرجرة امولا  اإلسررررررررررررررالميرة اهرذا
بالرئيس نميري وببعض رجال الارررررررررريعة اإلسرررررررررالميةل وإنما 

  موقع المتابع لما لجري ات السرروداا منذ خمس عارررة  مو 
مناقاررررات مع الرئيس نميري وعدد ك ير    نلاسررررتنادات إسررررنة و 

)الوتلرة امولا  خوة المسررررررررررررررؤولي  ات وتلرات الرئيسإلم  ا
ليررررررات والوتلة أنقيررررررت نقيررررررت والوتلة الثانية التت ننالتت 

 الثررالثررة التت برردأت ق ررط اترة(.. أ صررررررررررررررور أا نقررا  الحرب
 الناش ة ع   ذا التحول الجديد  فوق بكثير نقا  الخسارة.

وق ط  سررررررررررجيط نقا  الربئ ونقا  الخسررررررررررارة ات ضرررررررررروء 
أا   نلانطباعات أولية لقرارات أرى م  اليررروري اإلشررارة ن

م ا الرئيس نميري اراجرأ بقرارا ر   رذم الرذي  لم يترابعوا منرذ العر 
وحتا ق ط شررررررررررهري . بالكثير م  الدقة لتصررررررررررريحا      1977

شرررررررتهر بها وخطب  التت نوأحاديث  ولقاءات المكاشرررررررفة التت 
كاا لقيها ات ءيارا   وجوت   وقرارا   التت كاا يتخذ ا. أما 

ور القرارات أا دعند صررررررررر  وجدوا الذي   ابعوا وتحاوا اإنهم
اء نذا ج "قطار النهج اإلسرالمت" بررررررررررررررر الرئيس نميري وصرط  

نرر  برردا ات ذلررك مثررط الررذي االمحطررة امخيرة. و  نلاالتع ير 
 ينزل م  القطار بعد رحلة  ويلة وشاقة.

اتراض  نررا بررأا الرئيس نميري قرر نلغرراء وقررد لجوء اإل
"القيادة   الخمر ات السررررررررروداا عندما بدأت مرحلة ما سرررررررررمام

  معندما ألزم القيادات السرررررررياسرررررررية بعد 1977الرشررررررريدة" عام 
 ات ضرررررروء  قديرات  ن  لم لصرررررردر القرار نتال و  ناول الخمر

نتاار بلورة القواني  التاررررررررررريعية وبذلك نخاصررررررررررة م  بينها 
لكوا  حريم الخمر قرارات منسررررررررررررررجمرات مع  رذم القواني  وليس 

 منفصالت عنها من  لفقد بذلك البعد الدينت.
وربمررا ت لعرف كثيروا أا مررديريررة الخر وم كرراا آخر 

هرررررا  حريم الخمر ذلرررررك أا قرارات المرررررديريرررررات التت يتم اي
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ممراثلرة ا خرذت ات السررررررررررررررابق م  ق رط المجرالس الاررررررررررررررع يرة 
مديرية  وال رلمات اإلقليمية. وكانت مديرية كسررررررررررال  ت أول  

ثم  هرررررا مرررررديريرررررة جنوب داراور تيتم ايهرررررا  حريم الخمر و ل
وبعد ذلك اإلقليم الارررقت ثم اإلقليم اموسررا ثم نقليم داراور 

عة حصرررررررينة مسرررررررباب موضررررررروعية  الخر وم التت  اررررررركط قل
 ايالت ع  أنها مركز  خزي  أساست للخمر.

وبعرد أا بردأت مرحلرة القيرادة الرشرررررررررررررريردة صرررررررررررررردرت ع  
لمراءات كثيرة  وضررررررررررررررئ بمرا فير  الكفرالرة أنر  نالرئيس نميري 

عتماد التاررررررريع اإلسررررررالمت. وقد  مثلت  ن سررررررائر علا  ريق 
امج  "النهج اإلسررررررررالمت" وم  ق ط ب رن  ذم اإللماءات بكتابة

 اإل حادثم بال رنامج الذي وضرررررع   1977الوتلة الثانية عام 
 شتراكت ك رنامج للمرشئ لرئاسة الجمهورية.اإل

لماءات كانت  نالك خطوات واضحة إلا  نلاوباإلضااة  
عتماد التارررررررريع اإلسرررررررالمت ن جام الرئيس نميري نحو ن  ؤكد 

"بنرك فيصررررررررررررررط   متيراءات التت حصررررررررررررررط عليهرالعرط أ مهرا اإل
" م  دوا غيرم م  المصررررررررارف ات السرررررررروداال اإلسررررررررالمت

ايرالت ع  منع الربا ات العمليات المصررفية العادلة. كذلك 
ات  شرررررررررررررركرط لجنرة إلعادة النار  1977-1976أن  ات العرام  

القواني  السرررررودانية بحيث  تمارررررا مع الارررررريعة اإلسرررررالمية  
أا الدسرررررررررتور السرررررررررودانت ينأل علا   نلامسرررررررررتندات ات ذلك 

 ستلهام الاريعة اإلسالمية ات القواني .ن
كذلك أرى م  المناسرررررب ق ط  سرررررجيط نقا  الربئ ونقا   

أا بدالة  حول الرئيس نميري ات   نلاالخسررررررررررررارة اإلشررررررررررررارة 
سرررررررررررتهدات ندثت بعد عملية الغزو التت  جام التدي  التت حن

قلب حكم  والتت قاد ا السرررررررريد الصررررررررادق المهدي )الذي  م 
ءعماء جناح  ات  ع مجموعة م عتقال  ق ط بيرررررعة ألام من 

 ائفة امنصار( والمرحوم الاريف حسي  الهندي. بعد  ذم  
نطلقرت م  لي يرا وذ رب ضررررررررررررررحيتهرا عردد م  نالعمليرة التت 

ي  بدأ الرئيس نميري لعيش حالة اليررربا  والجنود السررروداني
م  التصررررررررروف حيث يؤدي الصرررررررررالة لقرأ بعض الوقت ات 

جررررانررررب ذلررررك أصرررررررررررررربئ مهتمررررات بقراءة الكتررررب  إلاالقرآا. و 
اإلسررررالمية. وقد قرأ ات سررررنتي  م   ذم الكتب ما  سررررتغرق  
قراء   بيرررررررع سرررررررنوات. وكاا القري وا من  يالحاوا كيف 

ت علا الورق.  أن  و و لقرأ لمسرررررررك بالقلم وييرررررررع مالحاا
وات سررررنتي  جمع م  اموراق المسررررجلة عليها المالحااتل  

 العارات و ذم أااد   ات كتاب  "النهج اإلسالمت".
الخررررارج كرررراا الرئيس نميري وات  نلاوخالل ءيررررارا رررر  

ن ار حالة التصرررررررروف التت لعياررررررررها لسررررررررأل عما نذا كانت  
 نالك مسرررررررررراجد لكت لصررررررررررلت ايها. ولقد صررررررررررلا مرارات ات 

 واشنط .و سكندرية وليفربول إلا نلاالل ءيارا   مساجد خ

وات أحررررد لقرررراءا ت مع الرئيس نميري أشرررررررررررررررررار خالل  
أا اكرة المصررررررررررررررالحة الو نية التت عقد ا بعد    نلاالحديث 

ذلك مع السررررررريد الصرررررررادق المهدي كانت نتيجة حالة التدي  
 بكط جوارح . لعياها التت وجد نفس 
وبعض نقا    سرررررررررجيط بعض نقا  الربئ  نلانأ ت اآلا  

 الخسارة. المتيسر  سجيل  م  نقا  الربئ  و 
ا جوات م  املفة امسررررية سررريحدث بعدما كانت  ن  - أوال  

)نذا    نالك  وة سرحيقة ات أوسرا  عائالت كثيرة بي  الرجط
 وبي  عائلت . كاا م  شاربت الخمر(

ا اتنطباع السررائد ع  أا كط سررودانت شررارب  ن -ثانيا  
سررررررررييررررررررمحط مع الوقتل وربما قد  خمر حتا يث ت العكس

نطبرراع معرراكس و و أا نلحررط محلرر  ات الزم  غير البعيررد 
رب للخمر حتا يث ت العكس. أما كط سررررررررررودانت غير شررررررررررا

نطباع الذي م  الصرررررررعب نعادة النار والذي ت  ارررررررمل  اإل
قواني  التاريع اإلسالمت اهو أا كط سودانت يدخ  سجائر  

وكط سرررودانت لأكط ند  دجز" حتا يث ت العكس.  أ"بنسررروا 
الاررررررررررررررطررة ثالث مرات ات اليوم حتا يث ررت العكس واللحم 

 والسمك ثالث مرات ات اليوم حتا يث ت العكس.
و حيرررررررررررررررنت اآلا واقعررررررة  عرض لهررررررا أحررررررد الزمالء  

الزميط ات ءيارة ضررررررررررررررم  بعثة   السررررررررررررررودانيي . اقد كاا  ذا
حرررررردى الرررررردول العربيررررررة وأراد أحررررررد ن نلانعالميررررررة عربيررررررة 

 مد أا لكرم أاراد البعثررة اررأقررام لهالمسررررررررررررررؤولي  ات ذلررك ال لرر 
عترذر الزميرط ن مرأدبرة عرامرة  يررررررررررررررمنرت خمرات جيردات. وعنردمرا 

 ط م    موضررررررررروع  ذم الواقعة قال المسرررررررررؤول الميررررررررريف 
ر بالمعقول أا  كوا سودانيات وت    الخمر. ا 

صرررراب الزميط م  أوعندما شررررعر المسررررؤول باملم الذي  
 خا رم.ب  ذا التعليق  يَّ 

الخمر كاا لحتاج يوميات   بر لارر ا أي سررودانت ن -ثالثا  
  لاررررررررررررررررررارب الخمر الرديء ميزانيررررة  راوح بي  جنيهي   نلا

وخمسررررررررة وعاررررررررري  جنيهات لاررررررررارب الخمر م  النوع الجيد. 
البعض لاركط ع  ات وكاا   نلام لغ كاا بالنسربة لومثط  ذا ا

 نفاق  علا حساب واجبات أخرى  جام امسرة.نيتم 
م  السرررودانيي   ب  صرررحيئ أا عددات ت لسرررتهاا - عا  راب

بل ر  ا كثيري  م   ؤتء ات الوقت نفسرررررررر   أت  نوا الخمر ارررررررر 
يتمنوا لو كاا ات اإلمكاا اإلقالع ع   ذم العادة. التمنت 

التدخي  خصروصرات أا السرجائر المسرتوردة   نلانفسر  بالنسربة 
ر بمر فعررة الثم . وإذا كرراا التوقف ع   ا الخمر بينمرر  شرررررررررررررر 

الخمر متواار صررعبات اإا اممر سرريختلف بسرر ب عدم  واار 
الخمر بينما الخمر متواار صرررررررررررررعبات اإا اممر سررررررررررررريختلف  
بسرررررررررررررر رب عردم  واار الخمر م  جهرة و خوارات م  العقوبرات 
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ر ب  لقبض علي  متلبسات بالتت يتعرض لها م    الخمر. ا 
صرعبات علا كثيري  ات امشرهر الخمسرة   وسريكوا اممر

  أنهم سيعتادوا بعد ذلك.امولا نت
ا نسررررربة الوفيات الناشررررر ة ع  التارررررمع ات  ن - خامسااااا  

الك رد ومعامهرا نتيجرة اإلارا  ات  نراول الخمر مر فعرة جردات 
ات السررروداا وبعد التحريم عمالت بقواني  التارررريع اإلسرررالمت 

 اإا  ذم النسبة ستتياءل.
 والمتيسر  سجيل  م  نقا  الخسارة  و 

غير المسلمي  قد يتيالقوا م  القواني  لك  ا  ن  -  أوال
الذي سررررررررررريخفف م   ذا اليررررررررررريق أا رئيس الكنيسرررررررررررة ات 

نارة   مالسرررررررررررررروداا متحمس لمسرررررررررررررررألررة  حريم الخمور وعنررد
المسررررررررألة ويلتقت ات ذلك مع ما   نلاقتصررررررررادلة إجتماعية و ن

)نائب رئيس   بيط اليرأا نس ق أا حدث ات الجنوب حيث 
نرررردمررررا  رأس أول حكومررررة  منع الخمر ع الجمهوريررررة اآلا(

ط حث الموا ني  نقليمية ات جنوب السرررررررروداا وذلك م  أج  
و ت نوع م   -علا العمرط بعردمرا كراا  نراول "المراريسررررررررررررررا" 

لاررررررررط الجنوبت ويحول   -الخمر الذي يتم  صررررررررنيع  محليات 
موا   ت شررررررررررررررأا ل  ات الحياة العامة وت قيمة. و كذا   نلا

 -المتوقعررررة  عتراضنقطررررة اإل -لكوا جنوب السرررررررررررررروداا 
متق الت لقانوا  حرير الخمر ليس علا أسرررررررررررررراس التاررررررررررررررريع 

 جتماعت.نق علي  لس ب    اإلسالمت وإنما من  س ق أا    
لو أا السررررررروداا كاا بلدات سرررررررياحيات مثط مصرررررررر   -ثانيا  

الدرجة التت  نلالكاا  حريم الخمر سرينعكس علا السرياحة 
وداا ليس  ال لد. لك  السرررررر  نلات لعود  نالك سررررررواح لفدوا 

 مصط بلدات سياحيات حتا يتأثر م   حريم الخمر.اات 
لك  الذي قد لحدث وياررررركط خسرررررارة ات شررررركط أو آخر 
 و أا سرررررررياحة معاكسرررررررة سرررررررتحدث بمعنا أا يتزايد سرررررررفر  
بعض السرودانيي  الذي  لح وا الحياة وقادري  علا اإلنفاق  

الخررارج. و ؤتء ات أي حررال قلررة وقررد يتريثوا ق ررط أا  نلا
نهم مسررررررااروا م  أجط أا نروا مخااة أا لقال عنهم لسرررررراا

وا الخمر ات الخارج. والسرررررررفر معنام حرماا ال لد م  بر اررررررر ل
العملرة الصررررررررررررررعبرة. أمرا امكثريرة السررررررررررررررودانيرة المغتربرة ارإنهرا 
 عيش ات المملكررة العربيررة السررررررررررررررعودلررة ولي يررا ومعام دول 

محرم. و ؤتء سرررررررررررريجدوا عند عود هم  الخليج حيث الخمر
 داا وال الد التت عملوا ايها واحد.أا السو 
الخمر كاا  سرررتيرادنعلا رغم كط المسررراوئ اإا  - ثالثا  

لاركط أحد موارد الجمارك السرودانية. وبعد التحريم اإا  ذم  
 الدائرة ستحرم م  مورد مالت ت بأس ب .

جتماعية  ا نوعات م  الملط سررررررريسرررررررود الحياة اإلن - رابعا  
ات السرررررررررروداا و ذا م  الممك  معالجت  بتطوير جذري ات 

شرتهر نا الليالت السرياسرية التت نذلك   إلابرامج التلفزيوا. و 
السرررررررررودانيوا بها ل   سرررررررررتمر بالاررررررررركط الذي كانت  تم في   
خصرررررررررروصررررررررررات أا القسررررررررررم امكثر حدة م  المناقاررررررررررات بي   

  علا بدء السرررهرة السرررودانيي  كانت  تم بعد ميرررت سررراعتي  
 و ناول الخمر.

سرررتطاع بالقرارات  نأا الرئيس نميري   نلاو بقا اإلشرررارة 
حررب البسررررررررررررررررا  م   حررت التيررارات  خررذ ررا أا لسرررررررررررررر نالتت 

اإلسررالمية التت  تزايد نموات ات السرروداال ايررالت ع  أن   و 
 شخصيات بات مؤمنات باممر.

 خذ القرارات التت ت لسرررتطيع حتا أك ر نذلك   نلاو و 
كما أن  بهذم القرارات كسررررب   معارضرررري  حدة التصرررردي لهال

صررررميم  جانب الناام بالت  نلاجانب  قوة لم  قف م  ق ط   نلا
الرذي  قفر  اآلا. و رذم القوة  تمثرط برالمرأة السررررررررررررررودانيرة التت 

جتماعية"  سرتفادة م  "المصرالحة اإلن سرتكوا الطرف امكثر
التت سرررتنارررأ ع  القرارات الجديدة وبالذات ما يتعلق بتحريم  

 الخمر.
   ثمة سؤال كول

 ذم القرارات لمك  أا  تعالش مع روح العصر.    ط أا
سررررررررم شررررررررتراكية ويبقا اإلينادي باإلو ط سرررررررريبقا السرررررررروداا  

الرسررررررررررررررمت ل   و "جمهورية السرررررررررررررروداا الدلمقرا ية" ويبقا  
 شتراكت السودانت"؟اإل اإل حاد"  نايم  السياست الوحيد  و

جابة ع   ذم امسرررر لة. كذلك م  إلوان  اسررررابق آللم  ا
ا القرارات الجديدة قد  ؤثر علا أاتراض بوان  اإلآلالسرررابق 

 داا.صيغة  حالفات السو 
أا  تواار مقومرررررات أجوبرررررة ع   لرررررك  إلاوم  اآلا و 

امسررررررررر لة ي دو الرئيس نميري سرررررررررعيدات بتط يق القواني  واق 
التارررررريع اإلسرررررالمت. خصررررروصرررررات أا  ذا التط يق سررررريحقق  

 ولا.ات السوداا وللمرة ام   "المصالحة اتجتماعية"
 1983تشرين األول )أكتوبر(  8 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 الطائرات التي تنهي حرب العراق وإيران 
مرة أخرى  تخرذ ارنسررررررررررررررا موقفرات متميزات  و اوق الموقف 

 الدي لوماست بكثير و حت الموقف الم دئت بقليط.
 خرررررررذ الموقف الجنرال ن 1967ات المرة امولا عرررررررام 

دى علي  وبذلك ن  يناصرررررر الطرف المعتندلغول عندما قال 
ى علير   م الطرف المعتردبالسررررررررررررررالح.  يبمنع  زويد المعترد
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  ت نسرائيط. العرب والطرف المعتدي
وكاا الموقف مثاليات وعاد ت ينسجم مع الحق والمنطق.  

مصر وسوريا    نلااهو لم لمنع السالح ع  نسرائيط ويحول   
 نلاوامردا. مع أا  رذم الردول كرانرت ات أشرررررررررررررررد الحرراجرة 

 نما أوقف  زويد نسرائيط بالسالح.إالسالحل و 
ولت لم لغير شررررررررررري ات م  اااعة  غذا القرار الدلومع أا  

أا نسررائيط  ت دولة   نلاأن  علا امقط أشرار   ما حدث نت  
 نلاشرررررارة النفسرررررية بالغة ام مية بالنار إلمعتدلةل وكانت ا

الحما اإلعالمية والتاررررررهيرية التت قاد ها نسرررررررائيط ات  لك 
 املام السوداء ضد العرب.

 خسررررر شرررري ات  لم  ارنسررررا   اأوات حسرررراب الربئ والخسررررارة 
كثيرات. لم  خسرررررررررر ما الرأي العام العالمت لم ينار   توربح

حتج ننليهررررا علا أنهررررا منحرررراءة وما الطرف الوحيررررد الررررذي 
كثيرات ما الموقف الفرنست   تعترض كانت نسرائيط. وربحإ و 

نطباعات  حاء علا شرررررررررررررع ية عربية كثيرة ام مية أءالت اإل
سرتعمار ارنسرا للجزائرل ايرالت  نذ اا ع  ألام مالعالقة ات ا

عربية لم  نسرا  ذا الجميط لفرنسرا بدليط أا الع  أا الدول  
ا النسررررربة الك رى  نضرررررت ارنسرررررا الكثير حيث  ذم الدول عوَّ 

 كاا م  ارنسا. م  التسلئ العربت
ك كانت المرة امولا التت  تخذ ايها ارنسررررررررررررا الموقف ل 

المتميز العرررادل. أمرررا المرة الثرررانيرررة ارررإنهرررا  مثلرررت برررإعطررراء  
التت قد  سررررراعد ات وضرررررع  ايتندار" العراق  ائرات "سررررروبر
 اإليرانية. -نهالة للحرب العراقية 

وات  ذا الموقف المتميز لم  تصررررررف ارنسرررررا علا أنها 
تدى علي  وضررررررررد المعتدي وإنما علا أسرررررررراس آخر المع مع

و و أنهرا مع الراغرب برالفعرط ات نلجراد حرط ووضررررررررررررررع نهرالرة  
للحرب وليسرررررت مع الرااض لهذا الحط. وإذا كاا غائبات ع  
بعض العرب وامجانب أا نيراا ليسررررررررت راابة ات وضررررررررع 

هررالررة للحرب مع العراق اررإا ارنسرررررررررررررررا واعيررة  مررامررات لألمر ن
 ريررد علا اإل الق نلجرراد الحررط.  ا تا نيراأومتررأكرردة م  

وم  المؤكررد أنهررا لو كررانررت غير مقتنعررة بررذلررك لمررا كررانررت 
 سهلت أمر  سليم العراق الطائرات الخمس المتطورة.

وقد لجوء اتاتراض أا الرئيس ارنسروا ميتراا لم لسرمئ  
بعدما حصرررررررط علا  أكيدات بأنها ل    بتسرررررررليم الطائرات نت  

ات امصرررط  الحط بالمنطق. و و سرررتحالةنعند  عمط نت   سرررت  
بعدما أصررررررررررربئ العراق ات موقع   لم لسرررررررررررمئ بتسرررررررررررليمها نت  

المعترردى عليرر . وم  المؤكررد أا  ررذم الطررائرات مررا كررانررت  
 العراق ألام كانت قوا    قا ط ات المحمرة. نلالتسلم 

اتراض أا الهردف م   رذم الطرائرات  و ومعنا  رذا اإل
رانت وجعط اممور الصررررررررعبة ات العناد اإلي  اتكسررررررررر الحلق

 سررير بمواءاة المرونة التت يتسررع بها الموقف العراقت. ولك  
ما الذي سررررررررررررررتكوا علير  الحرال لو أا الموقف اإليرانت بقت 

 ءداد عنادات؟نات دائرة العناد أو 
 ذم الطائرات ستستعمط بحيث  حسم صواريخها     ط أا

سرررررررتعمال الطائرات لصررررررربئ حقات مارررررررروعات ن   ط أااممرل و 
 اق ت  عترض علي  ارنسال أم ماذا؟للعر 

الخمس  الطرائرات الخمس رجرأت ارنسررررررررررررررا  سررررررررررررررليمألقرد 
المرونة   جامنبيررررعة أشررررهر وذلك إل احة المجال أمام نمو 

ات الموقف. لك  الذي حدث  و أن  كاا  نالك نمو متزايد  
ات  رف  و العراق وعرردم نمو علا اإل الق ات الطرف 

 اإليرانت.
وم  المؤكد أا الدي لوماسررررررية الفرنسررررررية ناررررررطت خالل  

 خاذ القرار ن ذم امشهر بصمت م  أجط أا  تفادى ارنسا 
علا ما ي دول   بتسررليم الطائرات. ولك  الجهد الفرنسررت  عثر

 بدليط أا العراق  سلم الطائرات.
سررررررررتعمال  ن  نلات ليررررررررطر العراق أوما يتمنام المرء  و 

سرررتعمال سرررتطاعة سررروريا أا  حول دوا اإلنالطائرات. وات 
ن وب النفا العراقت الرذي أنذ  ت أعرادت النار ات نغالق 

 لمر ع ر أراضيها.
وإذا كاا مثط  ذا اممر صررررررعبات ق ط وصررررررول الطائرات 

بغرداد ارإنر  بعرد وصررررررررررررررول  رذم الطرائرات ي ردو   نلاالخمس 
ن وب النفا  أسرتطاعة سروريا بإعادة اليرخ ات نممكنات. وات 

العراقت أا  قول إليراا مررررا معنررررام أا  فعررررط ذلررررك لتقيهررررا 
ستطاعتها أا  قوم  ن"اكسوسيت" كذلك ات    ويالت الصواريخ

   فراقبرالردور الرذي قرامرت بر  الجزائر عنردمرا رعرت اإل تحقرات 
 العراقت الذي قوضت  الحرب. -اإليرانت 

 خاذ المواقف التت  تسرم بالعناد  نولقد درجت نيراا علا 
أا سررررروريا معها ضرررررد العراق. أما نذا  نلامسرررررتندة ات ذلك  

اإليرانية شررررر يهات   - خذت سررررروريا موقفات م  الحرب العراقية ن
سررررررررت اإنها ت بد سررررررررتعيد النار أو  قدم علا بالموقف الفرن

 فق وءير  ننتحارية. وليس واضرررررررحات بعد علا ماذا نخطوات 
الحليم خدام ووءير الخارجية  الخارجية السررررررورية السرررررريد ع د

 العراقية السيد  ارق عزيز ات لقاءا هما امخيرة.
بغداد    نلاصرررول الطائرات الفرنسرررية الخمس و ويبقا أا 

بإمكانية   لقةقية  ع ر ع  ثقة مط صرررررررررررريحات عراسررررررررررربقت   
 نهاء الحرب.ن

نررا نعيش  ررذم املررام مرحلررة العررد التنرراءلت لنهررالررة هررط أنا
 الحرب؟

 لا ليت. كط عربت ومسلم لقول 
 رط لمك  أا لحرردث ذات يوم أا  ... ويقول أليرررررررررررررررات 



100 

 فعط الوتلات المتحدة مع نسرررررررررررررائيط ما اعلت  ارنسررررررررررررا عام 
تدى علي  ضرررد المعتدي جانب المع نلاعندما وقفت   1967

جانب الراغب ات السررررررالم ضررررررد    نلاوعندما وقفت ق ط ألام 
 غير الراغب؟

ولعرط الجواب ع  ذلرك  و أنر  ت برد م  دلغول أميركت 
 أو ميتراا أميركت لمثط  ذم المواقف التاريخية.

 1983تشرين األول )أكتوبر(  15 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 ؟دتنعقتنعقد... أم ال 
نطباع أا القمة ليرررررررررررطرب الوضرررررررررررع العربت فيكوا اإل

   ا ات  اررررري  الثانت )نوام ر(ننعقادالعربية الدورية المقرر 
 المق ط ات الرياض ل   نعقد.

نذا  امجواء قررا مررة و ررذم القمررة ل   ثمر نت   مالمرراذا؟ 
 عقدت ات أجواء أايط. 

نفراجات ات الوضرررررررررررررع العربت فيسرررررررررررررود التفاؤل ن دث ح
 القمة. إنعقادر اممط بويك 

ما السرماء العربية صرافية. وات مثط  ذم الحال   لماذا؟
 ات معزل ع  أي متاعب أو مخا ر. نعقاداإليتم 

و كذا منذ أا أنهت القمة العربية السابقة أعمالها.  زداد  
نطبرراع  فيكوا اإل ةالعالقررات  ررأءمررات بي  بعض الرردول العربيرر 

الريررررراض ل   نعقرررررد.   رررررا ات ننعقررررراد و أا القمرررررة المقرر 
نطباع بأا القمة و حدث بعض المسراعت الحميدة فيسرود اإل

ستنعقد. وما أا  تسع رقعة التفاؤل حتا لقتحم الميداا  أءم  
 نفراجنمع  نعقررراداإلالتفررراؤل بررر  نلاجرررديرررد. ثم  حررردث عودة 

نسررررررر ت نتيجة مسرررررررعا أو وسرررررررا ة أو مهادنة علا صرررررررعيد 
 الحمالت اإلعالمية المتبادلة.

لحقق المسرررررررعا السرررررررعودي النتائج الجيدة التت   ق ط أاو 
 الق النار ات ل ناا نموضررررررررروع وقف   نلاحققها بالنسررررررررربة 

 را ات ننعقررادنطبرراع السرررررررررررررررائرد  و أا القمررة المقرر كراا اإل
الرذي لمك  أا  الريراض ل   نعقرردل نذ كيف سررررررررررررررتنعقررد ومرا

  بحث .
ا م  مصرررررررررلحة  أنطباع بنوبعد نجاح المسرررررررررعا سررررررررراد 

السعودلة المحاااة علا اإلنجاء الذي  حقق ات ل ناا وأن  
نجاء ليرررررررررررررريع ات سرررررررررررررراحة الخالاات إلم   رك  ذا ا بدتت 

العربية وات خيررررم المناقاررررات والصررررراعات التت لمك  أا 
ط  حويط   ارهد ا القمة العربية ات الرياضل اإا م  اماير 

قراعردة عمرط  تطور يومرات بعرد آخر ومعنا   نلا رذا اإلنجراء 
عقد القمة  نلاذلك أت  تحمس المملكة العربية السررررررررررررعودلة  
 نذا كانت ل   اعر سلفات أنها مطم نة للنتائج.

م   نا ت بد م  خطوات   دد  ذم الاررررررررررررركوك ات أمر 
 رررا ات الريررراض. و ت ننعقرررادالقمرررة العربيرررة المقرر  ننعقررراد

 وك م  السهط  لمس آثار ا ات كالم أي مسؤول عربت.شك
القمة العربية  تحكم في  حسابات كثيرة.   ننعقادنا مكاا 

اهنرالرك الردولرة التت يهمهرا ات الردرجرة امولا م  القمرة أنهرا 
انعقدت اوق أراضررررررريها. و نالك الدولة التت يهمها أا  كوا 

ا إ خية. و القمة التت  نعقد ات أراضرررررريها م  نوع القمم التاري
رصررررريد المملكة اإا الدور الطموح   نلاذلك لاررررركط نضرررررااة 

لقتيرررررررررررت أا  كوا  العزيز الذي لقوم ب  الملك اهد ب  ع د
سررررررررررررررتثنرائيرة م  حيرث  ن نعقراداإل رذم القمرة دوريرة م  حيرث 

 إلااتراض أنرر  عنرردمررا  قرر ق ررط حو النتررائج. وقررد لجوء اإل
  سرررررراس أنأ ا ات الرياض اليس علا ننعقادسررررررنة ات ااس 

سرررررررررررررت ناف عقد ا ات نت بد م  عقد القمم ات الممالك ق ط 
الجمهوريررررات )عقرررردت القمم الثالث ات المملكررررة امردنيررررة 

وإنما من  م  المتعذر  ات المملكة المغربية(ثم الهاشرررررررررررمية 
عقد ا ات أي دول أخرى وحتا لو قيرا القرار بعقد القمة 
  ات دولة أخرى غير السررررررررعودلة لكاا م  المصررررررررلحة  ناءل

  ذم الدولة للسعودلة.
دول  نلانر  نذا كراا م  الط يعت برالنسرررررررررررررربرة نذلرك  إلاو 

أخرى كثيرة أا  ناررررررررررررررا م  أجرط  رأجيررط القمررة لو أا  رذم  
 نلاالقمة سرررررررتنعقد ات أراضررررررريها اإا أمر التأجيط بالنسررررررربة 

بنتائج     ذم القمة دوا الخروج ننعقادالسررررعودلة يتسرررراوى مع 
القمة ات السرررررررررعودلة م  دوا  ننعقادا أبة. و كذا مثلما  ي   

بل اررإا نتهررائهررا بتحقيق الوارراق العربت  و أمر مسررررررررررررررتغر  ن
سررررررري دو كما لو أن  م  نوع م  اإلخفاق ات  نعقاداإل أجيط 

  .أمر مستهج   و ذا أليات  نعقاداإل حقيق مقومات 
ويبقا أن  م  خالل نارة علا التطورات التت  ارررررهد ا  
المنطقررة العربيررة يت ي  أا التقرردم بطتء ات مسرررررررررررررررألررة نءالرة 
أجواء التو ر ات عالقرررات البعض. كرررذلرررك أنررر  م  خالل  

الجهود  نلاالنارة نفسررررررررررررررهررا يت ي  أا الحرراجررة بررا ررت ملحررة 
ن  نا الوقت ليس لصررررالئ التبا ؤ حيث أكثفة خصرررروصررررات م

نرا ع  الموعرد المفترض أا  نعقرد فير  القمرة لم  عرد  فصررررررررررررررل
 سوى ألام.

 ضاتراذلررك ليس مهمررات وأنرر  قررد لجوء اإلأا وعلا رغم 
ات اللحارة ما  ل  يتم نت   نعقراداإلبرأا اإلعالا ع  موعرد 

أجواء م  القلق  سررررررود منذ بعض الوقت. و ذا ناشررررررئ ع  
شرررررررررعور الموا   العربت بأا قمة الرياض سرررررررررتحقق الوااق 
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  ختفت ويحط بدتت م  ذلك شكط آخر م  أشكال التعالش.

ويكفت الملوك والرؤسررررررررررررررراء العرب أا يتررأملوا ات القمم 
التت عقدت ات الماضررررررررت. كيف كانت  ادئة وكيف كانت  

ننرا نجرد أنفسررررررررررررررنرا نطرالرب اليوم برأا  كوا قمرة  نجردلرة. برط 
ناررررا  وجدلة قمة الخر وم أء قمة الرياض مزيجات م   دو 

 وحيوية قمة بغداد.
القمة  ننعقاديبقا أليرررررررررررات أا أجواء التاررررررررررركيك ات أمر  

العربية ات الرياض ناشرررررررررررئ ع  أا صرررررررررررورة الواقع العربت 
 قا مة.

قمرة الريراض سررررررررررررررتنتار حلول الصررررررررررررررورة    رط أاولك  
 الوردلة للواقع العربت لكت  نعقد؟

 ئيسررية لقمة الرياضوالجواب ع  ذلك  و أا المهمة الر 
  ت اإلنعقاد لمواجهة الصورة القا مة للواقع العربت.

أما نذا كانت سرررررررتنتار حلول الصرررررررورة الوردلة اإنها ل  
  نعقد. اقد ولا ءم  امحالم وبدأ ءم  التعامط بواقعية.

و كراراتل نا قمة الرياض ضرورية نذا اضطرب الوضع  
 وأكثر ضرورة عندما  حدث اتنفراجات.العربت 

 نها قمة الحسم بي  حقبة عربية وأخرى.نوم   نا 
عتقاد بأنها ولألسررررررررررررررباب والحيثيات التت وم  الجائز اإل
السررابقة سررتنعقد ات مكانها المحدد وات  وردت ات امسررطر

حسررربات. وات  ذا الصررردد لمك  نضرررااة ءمانها المتكتم علي   
ذا كرانرت ل   نعقرد اربمرا  نعتقراد و و أنهرا بردتيرة  ؤكرد  رذا اإل

 ت  كوا  نالك قمم عربية بعد اآلا.
 1983تشرين األول )أكتوبر(  15 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 مع الشاذلي القليبي:  حديث عن القمة 
 إذا إنعقدت سيكون نجاحها باهرا  

نتهرراء ءيررارة السرررررررررررررريررد جورج بوش نررائررب  نط م  بعررد قليرر 
 ونس ات أعقررررررراب ءيرررررررارة المغرب  نلاالرئيس امميركت 

جرررانرررب ك ير م  ام ميرررة  نلاوالجزائر كررراا  نرررالرررك  قرير 
منردوبت دول  نلاعرة العربيرة م سررررررررررررررلمر  اممرانرة العرامرة للجرا

الملوك والرؤسررراء   نلاامعيررراء ات الجامعة لكت يبعثوا ب  
 العرب.

و ررذا التقرير كرراا حول المحررادثررات التت أجرا ررا اممي  
الاررررررراذلت القلي ت مع بوش خالل لقاء رسرررررررمت   العام السررررررريد

نرررائرررب الرئيس امميركت ات   ويرررط بينهمرررا ات مقر نقرررامرررة
  ونس.

قلي ت كنررررت ات ءيررررارة  ات اليوم الثررررانت للقرررراء بوش وال
امم  العام ات مكتب . وات  ذم الزيارة وجهت نلي  بيرررررعة  

متداد لآلخر. السرررؤال امول كاا نأسررر لة لاررركط الواحد منها 
 را ات الريراض ات ننعقراديرة المقرر ر حول القمرة العربيرة الردو 

)نوام ر( المق ط. أما امسررر لة التت  لت  حول   ارررري  الثانت
مع بوش والنتائج التت أسررفرت   مت ت   يعة المحادثات الت

 عنها.
 حول القمة العربية أجاب القلي ت باآل ت 

نذا انعقردت القمرة العربيرة المق لرة ارإا نجراحهرا سرررررررررررررريكوا  
الاروف الرا نة لمك   نلاك يرات وبالغ ام مية. وبالنسرررررررررررررربة 

 ذم القمة ات بلد آخر غير السرررعودلة ي دو   ننعقادالقول نا  
 لصعوبة.علا جانب ك ير م  ا

 را ات الريراض سررررررررررررررييررررررررررررررم  لهرا النجراح بمرا  ننعقرادا ن
للمملكة العربية السرررعودلة م  منزلة سرررياسرررية داخط امسررررة  

م  منزلة دولية. والمملكة العربية السعودلة   العربية وبما لها
 سرررررررررتطيع التوايق بي  التيارات المتناءعة بحيث  كوا القمة 

ة لموقف عربت قمررررة التالقت وقمررررة اإلرادة العربيررررة الواحررررد
نواء التت  خيم علا الو   مواحررررد لمكننررررا م  مواجهررررة ا

 العربت.
ما حدث ات مؤ مر "ااس" امخير لمك     نلاسررررررررررتنادات إو 

القول بأن  ت بد م  مواصرلة المصرارحات التت شرهد ا ذلك 
المؤ مر. ق رررط "اررراس" كررراا الملوك والرؤسررررررررررررررررراء لجتمعوا 

مرة "اراس"  و ويتبرادلوا المجرامالت. لك  الرذي حردث ات ق
مصرررررررررررررارحات عميقة   نلاأا المناقارررررررررررررات التقليدلة  حولت 

 السورية. -خصوصات  لك المتعلقة بالعالقات العراقية 
 مسرررررررررررررلوب لجب أا يتواصرررررررررررررط ات قمةا  وأعتقد أا  ذا

الريرراض ذلررك أا لمصرررررررررررررررارحررات ات قمررة "ارراس" برردأت ات 
المرحلرررة امخيرة م  القمرررة وبرررالترررالت لم لعرررد  نرررالرررك وقرررت 

لمصررررررررررررررارحرة حتا  حقيق التفرا م. وإذا حردثرت  لمواصررررررررررررررلرة ا
مصررررارحات ات قمة الرياض ومنذ ال دالة اإا ذلك سرررريحقق  

أا للمملكة منزلة خاصررررة ات نفوس    بة خصرررروصررررات نتائج  ي   
 الملوك والرؤساء.

 نلانننرا نتوقع م  قمرة الريراض أا  عيرد المصرررررررررررررررداقيرة 
ك. وعندما  تحقق المصرداقية  ذم اإا العمط العربت المارتر  

صررررررحاب موقف ألينا علا أننا نالرأي العام الدولت سررررررينار 
 د ل  رأل  و أثيرم ات المااكط الك رى.موحَّ 

وحول المحررادثررات التت أجرا ررا مع بوش أجرراب القلي ت  
 باآل ت 
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ا الوتلات المتحدة  ريد  نايا مبادرة الرئيس اشعرنا  •
ريغرراا. ولقررد أبلغررت نررائررب الرئيس امميركت بررأا الرردول 

ءاء الحوار مع نسررررررررررررررتثنررراء متفتحرررة نالعربيرررة وم  دوا 
يررية الارررق قالوتلات المتحدة ننما علا أسرراس أت  تم 

اموسررا ات اياب ممثلت الاررعب الفلسررطينت وم  دوا 
 لفلسطينت وحقوق  الماروعة.عتراف بهوية الاعب ااإل

أبلغت "المسررررررررتر" بوش أن  ليس صررررررررحيحات أا  نالك  •
دوتت عربية ليسررررررت راابة ات قيام دولة السررررررطينية وقلت 

سرررتثناء الجما يرية  ن)وقد لجوء  ا كط الدول العربيةنل  
ملتزمة بالمارررررررروع العربت للسرررررررالم الذي لحتوي   اللي ية(

 ة السطينية.ات جملة ما لحتوي  علا وجوب قيام دول

لنائب الرئيس امميركت أا العالم لسير م    أوضحت   •
ءد رار والتقردم ات ميرداا التكنولوجيرا وات إلحولنرا نحو ا
جتمرراعت بينمررا كررط قتصرررررررررررررررادي والميررداا اإلالميررداا اإل

جهودنرررررا معطلرررررة ومك لرررررة بحروب متواليرررررةل وأا علا 
الوتلرات المتحردة الرذي لحتوي ات جملرة مرا لحتوير  علا 

 .يام دولة السطينيةوجوب ق

أوضحت لنائب الرئيس امميركت أا العالم لسير م   •
ءد رار والتقردم ات ميرداا التكنولوجيرا وات حولنرا نحو اإل

جتمرراعت بينمررا كررط قتصرررررررررررررررادي والميررداا اإلالميررداا اإل
جهودنرررررا معطلرررررة ومك لرررررة بحروب متواليرررررةل وأا علا 

   الوتلات المتحدة أا  تفهم  ذم الحقيقة.

العربيرة  طرالرب  ا الردول  نالرئيس امميركت قلرت لنرائرب  •
الوتلات المتحدة بأت  تجا ط المصرررررررررررررالئ العربية وأنها نذا  

سرتمرت علا الموقف الذي  ت علي  اإا المنطقة العربية  ن 
سررتاررهد عاجالت أم آجالت  مزقات و و رات ل   كوا لصررالئ  
الر اا الذي يريد الرئيس ريغاا كسرب  والذي لقيرت بجعط 

  اإل حررراد سرررررررررررررترا يجيرررة ات العرررالم متواءنرررة مع إل ام ميرررة ا 
   السوفيا ت. 

ش علا أا الحط الوحيد  و  و عندما أصرررررر "المسرررررتر" ب  •
نقطة   ة علي  نضرررررراا  عت  منيت  ضرررررر  ات مبادرة ريغاا كما و  

بحق الارررررعب الفلسرررررطينت   عتراف المبادرة  تيرررررم  اإل   نلا 
نرر  نذا بقت مارررررررررررررروع الحررط  ن بتقرير المصرررررررررررررير وقلررت لرر  

 ذم النقطة اإا كط شررررررررررتء سرررررررررريتأءم    نلا امميركت مفتقرات 
 الوراء.   نلا وستكوا  نالك عودة مزعجة 

نكم  حرجوا أصدقاءكم العرب ات  ن قلت "للمستر" بوش   •
 كط مكاا. 

عنردمرا قلرت "للمسرررررررررررررتر" بوش لمراذا ت  حلوا قيررررررررررررريرة   •
بي  العراق وإيراا أجابنت بأن  لاررررررراركنت الرأي ات   الحرب 

ضرررورة نلجاد حط لهذم الحرب ولكنهم عاجزوا حاليات ع   

 ذلك. 

ا  نراك ضررررررررررررررورة ملحرة لفهم حقيقرة  ن لر   وعنردمرا قلرت  
اموضرراع ات نيراا وكيف أا قوى لسررارية متطراة سررتحط  
محررط القوى الحرراليررة اإليرانيررة المتطراررة أليرررررررررررررررات ات حررال 

الت... عندما قلت ل  ذلك أعاد  ج نت عاجالت أم آ سقو  الخمي 
القول نا الوتلرررات المتحررردة  ريرررد لهرررذم الحرب أا  نتهت  

 لكنها عاجزة ع  أا  فعط شي ات ات  ذا الس يط. 

أبلغنت "المسرتر" بوش بأنهم اآلا مهتموا ات أمر واحد   •
نتخرررابرررات مرة أخرى.  اوء الرئيس ريغررراا ات اإل  اقا و و 
أنررر  ل   كوا  نرررالرررك مواقف م    ط ذلرررك أعتقرررد وم  أجررر  

العالقات امميركية    نلا  ء جانب ندارة الرئيس ريغاا  سرررررررت 
اإلسررررررررررائيلية. كذلك ت أ وقع موقفات م  الوتلات المتحدة    - 

نتهرراء  ن أكثر ليونررة أو  فهمررات لمررا  ريرردم الرردول العربيررة ق ررط 
 نتخابات امميركية. اإل 

رى ات حال سررررررررقو  ريغاا اإا أمامنا أربع سررررررررنوات أخ  •
نتارار لموقف أميركت أايرررررررررررررط. أما نذا ااء ريغراا م  اإل 

   اهناك أمط ات أا يتخذ خطوات متفهمة نءاء قيالانا. 

أكد لت "المسررتر" بوش حرصررات شررديدات علا سرريادة ل ناا  •
ووحدة أراضررررررررررري  ولكننت تحات أن  متارررررررررررائم و منا أا  

   لساعد العرب ل ناا علا نلجاد حط لماكلت . 

"المسرررتر" بوش وأسرررمعت  ل  أعتقد بعد الذي سرررمعت  م    •
أن  ت بد م   فهم حقيقة أسرررررراسررررررية و ت أن  ت لمك  حط  
  القيرالا السراخنة ات العالم )ومنها قيرية الاررق اموسرا( 

  . ي    الك ري ع   ريق قوة واحدة م  القو ي  
وإذا كانت حصرررررررررة الوتلات المتحدة ات قيرررررررررية الارررررررررررق  

فيا ت اهذا ت  السررررررو  اإل حاد اموسررررررا أكثر بكثير م  نصرررررريب 
السررررررررررررروفيا ت ليس ل  أي كلمةل وليس ل  أي   اإل حاد لعنت أا  

السرررررررررررروفيا ت ليس ل    اإل حاد وما دمنا نعتقد أو نقول نا  . دور 
ويزيد ا  ارررررابكات ويعرقط سررررر يط   دور بتا ات اإا  ذا لعقد اممور 

 السالم. 
سررررررترا يجية مسررررررتق لية لتوحيد جهودنا  إ  ذا لمك  أا يتخذ ك 

  مم  لهمرررا الترررأثير الواضرررررررررررررئ ات حرررط  لك ريي    ا نحو القو ي  
 .  لتزام كليات بمصررررررررالئ دولة م  الدولتي  م  دوا اإل  قيررررررررالانال 

علينا أا نتارررررررررر ث بمصررررررررررالحنا ونفهمها اهمات واضررررررررررحات عميقات 
ولنحراول أا نخردمهرا ممرا لنرا م  عالقرات مع دول العرالم ومع  

نتائج    نلا القو ي  بصرررررررررورة متأكدة م  التقدمل وم  الوصرررررررررول  
 لجابية. ن 

 1983تشرين األول )أكتوبر(  15 -مجلة "التضامن". لندن 
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 سياسات اآلخرين   العرب... وأهمية رْصد
  رردو الرردول العربيررة مطررالبررة أكثر م  غير ررا برصرررررررررررررررد  
التطورات التت لاررررررررررررررهررد ررا العررالم الغربت برردءات م  الوتلررات 

ول الغرب دبراليونراا التت  ت أقرب  نتهراءت إالمتحردة البعيردة و 
 العالم العربت. نلا

د  نا ت لقتصررررررررر علا ما لحدث وإنما  نارررررررريا   والرصرررررررر 
مواقف ودلة م   جا ات سياسية  تخذ ن صال مع  إلقنوات ا

القيررررررررررررررالرا العربيرة وعردم اليرأس م  محراولرة اتئ ثغرات ات 
 جا ات السررياسررية المعادلة للقيررالا العربية و رميم  جدار اإل

 جا ات نارأ بينها وبي  الدول العربية لسر ب أو نمع  جسرور
 جا ات قد لكتب لها نآخر بعض الفتور وبناء جسرررررررور مع 

دارة  نلاابهرا أا  قوى و صرررررررررررررربئ اراعلرة وربمرا  قود أصررررررررررررررحر 
ك م  .الح 

 لماذا   دو الدول العربية مطالبة؟
  والجواب ع  ذلررك عبررارة ع  مجموعررة م  ال رردتيررات.

ذلك أا بعض الدول ت غنا ل  ع  الخ رة الغربية. وبعض  
المسررررراعدات الغربية. و نالك البعض   نلا ذم الدول لحتاج 

تيراجرات  حالرذي لجرد ات  رذم الردول الجهرة التت  ؤم  لر  اإل
 نلاذلك  نالك البعض الذي يلجأ   إلاعسرررررركرية والتقنية. و ال

رة.  دول الغرب للحصررررررررررررررول علا القروض القليلرة والميسررررررررررررررَّ 
 و كذا.

السررررررررنوات العاررررررررروا الماضررررررررية أن  لم لك    ولقد أث تت
 نالك رصرد بالمعنا الحقيقت والعلمت. وحدث ات السرنوات 
العاررررررررررررري  الماضررررررررررررية أا العالقة بي  معام الدول الغربية  

 جا ات السررررررررياسررررررررية ات العالم العربت كانت   نا علا إلوا
عتقاد وعلا المزاج وعلا  كهنات. وعلا س يط المثال ت اإل

 الوقائع اآل ية  نلاشارة إلالحصر لمك  ا
امميركية الماضررررررررية حدث نتيجة   نتخاباتات اإل  - أوال  

اقداا الرصرررد الدقيق للتطورات السرررياسرررية أا حدث نوع م  
الر راا العربت الاررررررررررررررامرط والصررررررررررررررامرت علا أا المرشررررررررررررررئ 

نتخرابرات وم   نرا  ات اإل ءالجمهوري رونرالرد ريغراا ل  لفو 
كراا التركيز علا أا الرئيس كرار ر سرررررررررررررريجردد الوتلرة. وقرد 

وضرررررررررررعت  حليالت  فيد   كوا  نالك حكومات عربية كثيرة 
حكم الوتلرررات المتحررردة ممثرررط لبرررأنررر  م  غير المعقول أا 

 ط ذلك را نت علا الرئيس كار ر.وم  أج  
وم  المؤكد أا اوء ريغاا وسررررررررررقو  كار ر كاا مفاج ات  
لمعام الحكومرات العربيرة. كرذلرك م  المؤكرد أنر  لو كرانرت  

ت  نالك عملية رصد دقيقة للتطورات السياسية داخط الوتلا 
 جررام  رف واحررد أقررط ننرردارراع العربت ات المتحرردة لكرراا اإل

ذلك أا واضرررررررعت التحليط النهائت الناشرررررررئ ع   مما حدثل
جيدة مع المرشرررررررئ  الرصرررررررد كانوا سررررررريوصررررررروا ب ناء عالقة

رونالد ريغاا وعدم امخذ بمسألة أن  م  المستبعد أا لحكم  
الوتلات المتحدة ممثط سرررررابق. ولقد ااء ريغاا م  دوا أا 

كوا  نراك جسررررررررررررررور متينرة بينر  وبي  الردول العربيرة. وم   
ط ذلك أن  حتا اآلا ت يريد أا يتفهم القيرررررررالا العربية.  أج  

ا كار ر بعد السقو  لم لعد لمثط شي ات. مجرد كا ب  أو  ي  
 مذكرات ليس ايها ننصاف للعرب الذي  را نوا علي .

  ماضررررية حدث أليررررات لنتخابات الفرنسررررية اات اإل - ثانيا  
د الدقيق للتطورات السرررررررياسرررررررية نوع م   نتيجة اقداا الرصررررررر 
الر اا العربت شررب  الاررامط وشررب  الصررامت علا أا االيري 

نتخابات علا رغم  جيسرركار دلسررتاا  و الذي سرريفوء ات اإل
وامرجئ أا ام راف المرا نرررة  الحملرررة اليرررررررررررررررراريرررة عليررر .

أة ع  جاترضررت أا الاررعب الفرنسررت ت لمك  أا يتخلا ان
لحياة الذي اعتاد علي  ويصررررررربئ بي  لحاة وضرررررررحا ا نوع ا

شرررررررررتراكيي  والاررررررررريوعيي . ولك  الفرنسررررررررريي   إلمحكومات م  ا
شرتراكت سرقطوا جيسركار دلسرتاا وأوصرلوا ارنسروا ميتراا اإلأ

ك م نلا ر يرررررررررررررروا أا لكوا داخررررررط الحكومررررررة وءراء إو  الح 
 شيوعيوا.

وعلا  أنقرذ العزيز )الراحط( خالد ب  ع رد  ولوت أا الملرك
الفور ما لمك  ننقاذم م  ماررررررراعر اليررررررريق ات نفس العهد 

شررررررتراكت الفرنسررررررت ما أكثرية الدول العربية ت  تمنا ل  اإل
سررررررررررررررتقرار وكرانرت ت  تمنا لر  المجتء لكرانرت العالقرات اإل

العربية ما ءالت حتا اآلا علا درجة ك يرة م   -الفرنسرية 
 التو ر.

د الدقيق والمهم أا لكوا  نالك بعد اآلا نوع م  الر  صررر 
للتطورات السرررررياسرررررية ات ارنسرررررا ويكوا  نالك بناء جسرررررور  

 جا ات سرررررياسرررررية قد  كوا  ت المؤ لة لكت نوعالقات مع 
د لأخذ ات اإل . حكم ارنسرررررا ات السرررررني  المق لة عتبار رصررررر 

عتقرادات واممزجرة الحقرائق والعوا ف الفرنسرررررررررررررريرة وليس اإل
 العربية.

د للتطورات   اامرجئ ونتيجررررة لفقرررردا -ثااالثاااا   الرصررررررررررررررررر 
 جا ات السرررررررررررررياسرررررررررررررية ات بريطانيا لم  ك   نالك جهة واإل

بة بالسررريدة مارغريت  ا ارررر ق ط أا عربية علا صرررالت  ي   
نتخرابرات النيرابيرة ق رط امخيرة. ولو كرانرت  نرالرك  فوء ات اإل
بة وكانت  ناك جسررررررور متينة لكانت العالقات صررررررالت  ي   

ا عادلة لك  كاا ات وضع أايط. و ذم العالقات   دو اآل
 م  الممك  أا   دو أكثر ااعلية.

وق رط ألرام حقق أحرد الوجوم الارررررررررررررررابرة ات حزب العمرال 
. بنتصررررررررررررررارات برالغ ام ميرة حيرث أمكنر  الفوء بزعرامرة الحز ن
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المهم  نتصررررارإلوامرجئ أا لصرررربئ نيط كينوك الذي حقق ا
عررامررات رئيسررررررررررررررررات لوءراء بريطررانيررا ات  41لغ م  العمر اوالبرر 

كينوم بألام   القليلة المق لة. وحتا ق ط نعالا اوءالسرررررررررنوات 
د كرراا  ونتيجررة عتقرراد امكثريررة العربيررة بررأا  ن لفقررداا الرصررررررررررررررر 

حزب العمال شررررات وأا حزب المحاااي ل وخصرررروصررررات بعد  
نتخررابررات النيررابيررة امخيرةل سرررررررررررررريحكموا  حكومررا هم برراإل اوء

 سنوات  ويلة.
د الدقيق للتطورات السررياسررية انو كرارات  ت العالم ا الرصرر 

الغربت ضرروري مكثر م  سر ب. ولعط أكثر  ذم امسرباب  
   صرررررررررررررريبرر   أ ميررة  و أا الرردول العربيررة دائمررات ات حررالررة م  

  جام الفالنت  و الذي سررقال أوالد اررة عند سررماع  أا اإل
  جام آخر.نأا الذي نجئ  و 

و بقا كلمرررةل و ت أا عهرررد المحررراااي  ات بريطرررانيرررا  
الم الغربت ضرررررروري مكثر م  للتطورات السرررررياسرررررية ات الع

سر ب. ولعط أكثر  ذم امسرباب أ مية  و أا الدول العربية  
 جام دائمات ات حالة م    صررريب  الد ارررة عند سرررماع  أا اإل

  جام آخر.نت  و الذي سقال أو أا الذي نجئ  و نالفال 
و بقا كلمرررةل و ت أا عهرررد المحررراااي  ات بريطرررانيرررا  

عد ايررررريحة الرجط القوي علا أتبة السرررررقو  علا ما ي دو ب
 ات الحزب باركنسوا.

د التطورات السياسية المق لة لم نوات  نتاار أا ي دأ رص 
نسررررررررررررررمع أا حكومرررة م  الحكومرررات العربيرررة  نرررأت الزعيم  

زب العمررررال الوريررررث ات حررررال سررررررررررررررقو  عهررررد حالجررررديررررد ل
المحررراااي . علمرررات برررأا مثرررط  رررذم الخطوة  ارررررررررررررركرررط خطوة  

يردة مع الزعرامرة المق لرة متقردمرة علا  ريق بنراء عالقرات ج
 ات بريطانيا.

 1983تشرين األول )أكتوبر(  22 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 إنما من شمال لبنان  ...عرفات يتحدى
 الت نقامة السرررررريد لاسررررررر عراات ات  رابلس )شررررررمال  

مع أا المكررراا الط يعت للقرررائرررد  و أا لكوا بي   ل نررراا(ل
الرذي حردث ات جنوب ل نراا ثم  قوا ر  وبي  جمرا يرم. وبعرد 

ات بيروت ثم ات البقاع لم  عد لعراات أرض السررررررررررررطينيةل  
بمعنا التواجد الجما يري والعسرررركريل سرررروى بعض اممتار 

 المربعة م  مدينة  رابلس الل نانية.
وخالارات لمرا لا  كثيروا ارإا عرارات لاررررررررررررررعر و و ات  

 لك لي . أما خارج نن  الط يعت الذي ير اح ا رابلس ات مك
اممتار المربعة م   رابلس الذي يتحرك اوقها اإا عراات 

ا  نالك ألوف الفلسرررررررطينيي   نلارررررررعر أن  لعيش ات غربة. 
خارج  لك المسررررراحة القليلة م  امرض ات  رابلس.  نالك 

وا باملوف ات الكويت. والسرررطينيوا باملوف ات يالسرررطين
ك ألوف المملكة العربية السرررررعودلة وبقية دول الخليج. و نال

مؤلفة م  الفلسرررطينيي  ات امردال و نالك قوات السرررطينية  
ات السرررررررررررررروداا والجزائر و ونس واليم . ولك  عراررررات ت 

  الجمررا ير والقوات يلاررررررررررررررعر أنرر  يتحرك كقررائررد ثورة نت ب
الفلسرررطينية المتواجدة اوق بيرررعة أمتار مربعة م   رابلس  

 الل نانية.
ية النيرال. ر سرتمراإمع  ذم الجما ير لارعر أبو عمار ب

ومع  ذم القوات لاررررررررررررعر بقوة القائد. ومع امشرررررررررررربال الذي  
يتدربوا ويلتفوا حول  ويؤدوا ل  التحيةل ويتسرررابقوا لتقدلم  

 كاسات الااي ل  لاعر بعنفواا الثورة الفلسطينية.
ا بقررراء أبو عمرررار بعيررردات ع   لرررك اممترررار نذلرررك  إلاو 
عرررة م  امرض ات  رابلس كررراا معنرررام ات نارم أا المرب

"انردق سررررررررررررررلوى" علا  سررررررررررررررمر نلجلس ات ذلك المنفا الذي 
شرررررروا ئ العاصررررررمة التونسررررررية لكتفت بتلقت التقارير الحزينة  

نتاار أمر قد لحدث وربما ت لحدث وواود قد  أ ت وربما  إو 
ت  أ تل وءوار قد يتذكروا  قدلم التحية ل  وقد يتناسررررررررروا.  

نام أا لسراعد بنفسر  الزم  علا أا ينسرا القيرية  وكاا مع
 ويطويها يومات بعد آخر ات صفحات ذات لوا شاحب.

 رابلس ليتحدى. وإنما ليسررررررتمر   نلاا عراات لم لأت ن
نر  وصرررررررررررررررط علا  ريقرة "جيمس  نولم لرأت لكت لقرال عنر  

بونررد" وإنمررا لكت  اررط القيرررررررررررررريررة الفلسررررررررررررررطينيررة ات البررال. 
حال لو أا عراات لم لأت  ولنتصرررررررور ماذا سرررررررتكوا علي  ال

 رابلسل ونقرررررارا ذلرررررك برررررالحرررررال ات أعقررررراب ظهورم   نلا
 المفاجئ.

م  ال رررديهت القول نا عرارررات برررذلرررك الاهور المفررراجئ 
وضرررررررررع حلفاءم السررررررررروفيات ات أصرررررررررعب المواقفل وضرررررررررع 

ات المدار الذي ت لسرررررررتحسرررررررنوا أا لكونوا في ل   امميركاا
سرررررررررررقا م  حسررررررررررراب  موم  وجعط الرأي العام العالمت ت ل  

 تماما   القيرررررررررررية الفلسرررررررررررطينيةل وجعط صرررررررررررحااة العالم إ و 
وإذاعا   ومحطات التلفزيوا في   تحدث ولو بنسررربة بسررريطة  
ع  القيرررررررررررررريررة م  خالل الحررديررث ع  نوع اإلقررامررة الررذي 

خبارية أا أبو ني صرررررررررحيفة أو ناررررررررررة ختارم. ولم يرد ات أن
ءيارة حاكم   نلانتقط م  عاصرررررررررررمة وم  ءيارة حاكم نعمار 
ا الحرررديررث  و اقا حول قررائررد لعرف كيف لعكس  نآخر. 

 نبض وجداا شعب .
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ولك  ام م م   رذا كلر  أا أبو عمرار أحردث مرا لمك  
قمة الرياض وكأنما ينقأل  ذم    نلاعتبارم مأءقات بالنسرررررررررررربة ن 

القمرة ت لجوء أا  نعقرد م  دونر ل أو أنر  م  القمرة مرآءق. ار 
 ا بينما أبو عمار الذي بات بعد كط الذي ننعقادد المسررررررتبع  

نذا  )مسررررررحرا ت القيررررررية الفلسررررررطينية( جرى وما ءال لجري 
جاءت التسرمية يتحرك اوق  لك اممتار الفلسرطينية المربعة 

 دات.م  العاصمة الثانية لل ناا الذي كاا واحدات موحَّ 
بعد    اتتاحية نتَّ ضروء ذلك ربما ت  نعقد الجلسرة اإلوات 

 او قامأ وشرررررررريخ سررررررررعد آخروأدغم آخر  أا لكوا نميري آخر 
ا بهرررا ات و بمغرررامرة أخرى م  نوع  لرررك المغرررامرة التت قرررام

  لم   رابلس لننمايررار أبو عمارحإل 1970 سرر تم ر/يلولأ
سرررتحيرررار  نذا كانت أصرررول اللعبة  وجب ن  ذم المرة... نتَّ 

 الرياض ات  ائرة الرئيس حااظ امسد. نلاعمار أبو 
ويبقا أن  م  اآلا وحتا ذلك اليوم سررررررررررريكوا قد لجوء  

  اتراضل و وقع حردوث مفراجرآت سررررررررررررررعيردةنع حردوث أي  وقُّ 
مفاجآت مفجعة علا أسررررررررراس أننا ات ءم  يتسرررررررررم بأا  بدل

 ولا في  للمفاجأة.الكلمة ام  
 1983تشرين األول )أكتوبر(  29 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 سويسرا الشرق... سويسرا الغرب 
 أو السوري" -ما الذي لمك  قول  ات "المؤ مر الل نانت 

نعقد امسرر وع الماضررت ات جنيفل  ن"مؤ مر الل نانيي " الذي 
ولم  تيررررررررئ المعالم الذي لمك  أا ي نت عليها المراقب رألات  

 نتاجات؟ستنأو 
الرذي لمك  قولر  عبرارة ع  بعض  رأمالت   ردو خليطرات  

 ستفهام والتعجب وبعض المالحاات.بي  عالمات اإل
 وعلا النحو اآل ت نسجط  ذم التأمالت والمالحاات 

الخليج  نلاكررط عربت م  المحيا  أا علا رغم -أوال  
ستعادة  دوئ ل اإا نيتمنا لل نانيي  أا يتفقوا ويتمنا لل ناا  

نتقال أ راف  نستغراب ستق ط بكثير م  اإلنموا   العربت ال
ط أا سررررررررويسرررررررررا م  أج    نلاامءمة الل نانية م  بلد م ل ناا 

إلحالل السرررررالم ات  ن فاق   نلايتحاوروا علا أمط التوصرررررط  
ت كلمرا دخلرت يومرات جرديردات كلمرا بردا تف الحرب الل نراا ووق  

 نها كثيرة التعقيد وأنها مستعصية الحط.أ
ذلك أا  م  حق الموا   العربت أا لسرررررتغربل -ثانيا  

أا لجتمع الل نانيوا ت أي  لجتمعوا. وما  ات ماركلة  تال

جتمررراع ارررإنررر  كررراا أكرم لهم أا لختررراروا أي داموا قرروا اإل
 جتمررراعرررات ت ينتهت نتَّ نبقعرررة أرض ل نرررانيرررة وي ررردأوا داخلهرررا 

 ط نذا  غة . وت بد أا كثيري   سررررررررررررراءلوا بعفوية بال فاق باإل
وقع الخالف داخرط ال يرت الواحرد ارإا  رذا الخالف ت لحرط 

بلد آخر للبحث ات مسرررررررررررألة  نلانتقال أ ط  ذا ال يت إب  تَّ ن
 الخالف؟
 ننعقادم  الواضررررررررررررررئ أا العامط امول ات عدم  -ثالثا  

 مؤ مر ات ل ناا  و أا سوريا ستاارك في .
سررروريا ت حسرررابات سرررورية كثيرة الدقة اإا   نلاسرررتنادات إو 

بيروت   نلاام الحليم خرردَّ  لمكنهررا نلفرراد وءير خررارجيتهررا ع ررد
اإلسررائيلت الذي   -انت نالل   فاق ما معنا مجي   نقرار باإل

"ج هة    طالب سرررروريا بإلغائ  والتت حملت حلفاء ا أعيرررراء
 الخال " علا أا لطال وا بالاتء نفس .

وت بد أا كثيري  كانوا يتمنوا لو أا سرررررررررروريا شررررررررررجعت  
دم علا مسررررررررررررررتوى رجرررال د المؤ مر أو علا امقرررط عقررر  قررر  ع

الصررررف الثانت ننما ات بيروت وات القصررررر الجمهوري ما 
أا يزرع ات نفس الموا   الل نانت شررررررررعورات   نذلك م  شررررررررأ

س  ريق  بمصررررررررررررداقية الحوار وبأا سرررررررررررروريا  ريد لل ناا  لمُّ 
 م  امءمة التت لعياها.  الخال 

اتراض أا سررررررررررروريا كانت  وات اإل ار نفسررررررررررر  لجوء اإل
د المؤ مر علا أرض ل نانية ات منا ق  سررررررررررررررتر يررررررررررررررت عق  

ا السررررررررررورية وكانت سررررررررررتاررررررررررارك في  عل -الحدود الل نانية 
مسرررررتوى القمة و زيط التواجد العسررررركري غير السررررروري وغير 
الل نررانت الارررررررررررررررعت وات كررط منطقررة الحرردود لو أا الرئيس  

 "الج هة الل نانية" وااقوا علا ذلك. ط وأعياءأمي  الجمي  
اتراض أا سروريا كانت  تمنا حدوث  كذلك قد لجوء اإل

لقررراء قمرررة آخر م  نوع اللقررراء الرررذي  م علا الحررردود بي  
الناصرررررر واؤاد شرررررهاب ات   ( جمال ع د  )الراحلي  ئيسررررري  الر 

سرتحالة ذلك داعت  نالسرورية. وإءاء  -عهد الوحدة المصررية 
د المؤ مر ممكنرات ات جنيف وليس أا برات عقر   نلا براممور

 ات أي مكاا آخر.
المؤ مر ما دام ل   نعقادا المكاا المناسرررررب إلن - رابعا  

السررررررعودلة علا أسرررررراس  ينعقد ات ل ناا  و المملكة العربية
المؤ مر جراء  تويجرات لمسررررررررررررررعا الوسررررررررررررررا رة  ننعقرادأا م ردأ 

السرررررررررررعودلة التت قام بها اممير بندر ب  سرررررررررررلطاا سرررررررررررفير  
 السعودلة الحالت ات واشنط .

  ات معزل  وات جرردة أو الريرراض لمك  نبقرراء المؤ مري  
سررررررتحالة دخول بعيررررررهم  ع  التدخالت الدولية المباشرررررررة إل

)السرررررررررروفيات واإلسرررررررررررائيليوا( ايررررررررررالت ع  أا   المملكة  نلا
يرراض المؤ مر فننالمسررؤولي  السررعوديي  كانوا ل  ير يرروا 
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ظ سررررررررررررررعودي  م  دوا أا ينجئل وع  أنر  ليس  نرالرك  حفُّ 
 علا المااركي  ات المؤ مر.

ت أا المملكرررررررة العربيرررررررة  اتراض ت لعنولك   رررررررذا اإل
حتمال أا  تفجر الخالاات نعتبار السررعودلة لم  أخذ ات اإل

الحرررد الرررذي ينهرررار فيررر  المؤ مر. وات  نلابي  المجتمعي  
سرررررررررررررريترك أثرم علا اإلنجرراء  نهيررارمثررط  ررذم الحررال اررإا اإل

السرررعودي الكثير ام مية والمتمثط ات نجاح الوسرررا ة التت 
 قام بها اممير بندر.

أا الزعررامررات   نلاولو أا السررررررررررررررعودلررة كررانررت مطم نررة 
و ت   جتماع نتَّ الل نانية المارررررراركة ات المؤ مر ل   نهت اإل

متفقرة لمرا ار يررررررررررررررت أا  ترك  رذم الزعرامرات  خترار جنيف  
اتراض أا جتمراعرا هرا. وعلا رغم ذلرك م  الجرائز اإلإلقرات م

المملكة العربية السررررررررررررررعودلة بذلت ات جنيف جهدات م  نوع 
 ط أا ينجئ المؤ مر.المصري م  أج   -جهد امميركت ال

ا سرروريا  يررغا ات ا جام أا يلغت الرئيس  ن  -خامسااا  
دم مع نسررررررائيط وذلك علا الذي  م عق    فاق ط اإلأمي  الجمي  

لكوا سررررررررررررر بات بإلغاء معا دة    فاق أسررررررررررررراس أا نلغاء  ذا اإل
"كرامرب دلفيرد" أو ربمرا الق ول بهرذم المعرا ردة علا أسرررررررررررررراس  

 اإلسرائيلت. -الل نانت   فاق أقط ضررات م  اإلأنها 
ك ملك  حجة  الل نانت سررررررررتبقا أكثر قوة م  المطلب  الح 

نذا حدثت  طورات ذات   يعة عسركرية ناشر ة    السروريل نتَّ 
سرررررررررررررتهدات القوات نالتت  العملية امخيرة ع  ميررررررررررررراعفات

ك مالفرنسرية العاملة ات ل ناا. وحجة و امميركية  الل نانت  الح 
لغاؤم لعنت  إحتالل اإلسررررائيلت و وسررريلة إلنهاء اإل  فاق اإل  أا

 جام  صررررررررررعيد الحرب بي   نحتالل و طورم ات سررررررررررتمرار اإلن
ام راف الل نررانيررة. و ررذم المرة سررررررررررررررتكوا الحرب أكثر  وتت 

 بس ب التعقيدات التت  رأت علا الموقف عمومات.
 نلاويتردد أا الرئيس أمي  الجميط   لغ ق ط أا لصرررررط 

جتمراعرات وبعردمرا  جنيف وبعردمرا وصرررررررررررررررط وق رط أا   ردأ اإل
م  امميركاا أا اإلسررررائيليي  أبلغو م بأا أي نلغاء  لبدأت

لعنت بقررراء نسرررررررررررررررائيرررط ات الجنوب... برررط وربمرررا    فررراق لإ 
 الحرب.

ا قاعدة  نمؤ مر م   ذا النوع    نلابالنسرررربة  - ساااادساااا  
ط  نهيرار المؤ مر لارررررررررررررركر نا عردم نالنجراح غير  قليردلرة. برط 

ار  اررررررركط نضرررررررااة هينحالة نجاح. وأي خطوة اوق عدم اإل
 نلجابية لمصلحة النجاح.

 صاتت التت مؤ مر م   ذا النوع اإا اإل نلاوبالنسبة 
  جري وراء الكواليس  كوا  ت امساس.

ات الوقرت الرذي كراا المؤ مر ي ردأ أعمرالر   - سااااااااااابعاا  
سرتعدادات عسركرية بي  أ راف  نكانت  نالك معلومات ع  

 لل نانية لمواجهة الموقف.امءمة ا
م  ولك  الحط امكثر سرررررالمة  و ات التناءتت. وكلما قدَّ 

 رف  نررراءتت للطرف اآلخر وقرررابلررر  الطرف اآلخر برررالمثرررط  
 نفراجات.ع حدوث بعض اإلكلما أمك   وقُّ 

 ويبقا أمراا 
اإلسرررررررررررررررائيلت   -الل نرانت   فراق امول  و أنر  نذا كراا اإل

نجاح النسرررر ت للمؤ مر اإا منطق  لارررركط عقبة ات  ريق ال
 حراد و نت  منع  جردد  ن رأليف حكومرة  نلا جرام الرداعت اإل

قمة عربية  قرر   نلا  فاق القتال و عيد الهدوء و راع أمر اإل
 يبقا مق وتت. منطق ا  ذا النمصيرم و تحمط  ت العبء...  

  )أي ل ناا( أما اممر الثانت اهو أا سرررررررويسررررررررا الاررررررررق 
 أختها سويسرا الغرب. نلاجاءت  نزف 

اهط يتذكر "سرررررررررررويسرررررررررررريو" الاررررررررررررق و م ات جنيف أا 
ءد ارات. إحرية وعافية و ئ  نزف وإنما  نير   سرويسررا لجب أتَّ 

 حد  حقيق الوااق؟ نلاوعلا  ذا امساس يتناءلوا 
نهرا أمنيرة الكثيري  لل نراا. لعرط وعسررررررررررررررا لحقق ل نرانيو  ن

 الحروب أنفسهم اممنية.
 1983تشرين الثاني )نوفمبر(  5 -التضامن". لندن مجلة "

     

 اإلنحياز... وعدم اإلنحياز
عنررردمرررا يتتبع المرء التطورات التت  عياررررررررررررررهرررا المنطقرررة  

قتناعات بأ مية اكرة عدم نالعربية منذ بيرررررررررع سرررررررررنوات يزداد 
أمر واقع ات منتصف الخمسينات    نلالها  التت حوَّ   اإلنحياء

 الناصر. ع د  يتول الثالثت التاريخت نهرول
سررررررررررررررتطراع  نكرذلرك يزداد المرء نعجرابرات بهرذا الثالثت الرذي 

ا لقرأل أو علا امقط أو و لقود ات منتصررررف الخمسررررينات 
مصرررير منطقة الاررررق اموسرررا ودول العالم الثالث  يتصرررور

 عمومات ات السبعينات والثمانينات.
ا  ذا الثالثت لم يتحرك ات سررر يط نناررراء كتلة  سرررما  ن

 نلا" علا أسرررررررررراس معلومات وصررررررررررلت  اإلنحياء"كتلة عدم 
الرئيس   نلا)آنررذاك( البررانررديررت نهرو أو  رئيس وءراء الهنررد

الدولة  سرئي  نلاالماريارررررررال  يتو أو  اليوغسرررررررالات )آنذاك(
صرررررررررل وإنما اولا مصررررررررر )آنذاك( جمال ع د النالعربية ام  

الحس الذي يتميز ب  عادة الزعيم التاريختل   نلاات سرررررررررررررتنادن
والقدرة المتميزة علا قراءة امحداث والتطورات. ايررررالت ع  

م   ؤتء القادة التاريخيي  عاش ات شررركط أو آخر  أا كالت 
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    العررررالميتي   جربررررة اآلثررررار المفجعررررة النرررراجمررررة ع  الحربي  
قع امولا والثرررانيرررةل وعرررانا ات شرررررررررررررركرررط أو آخر مرارة الوا 

أي دولة عندما  كوا ضرررررعيفة ال نية   نلاالصرررررعب بالنسررررربة 
العسرررررررركرية وات الوقت نفسرررررررر   واج  مصرررررررراعب حادة علا 

 قتصادي وعلا صعيد التنمية.صعيد اإلال
عررد  ولقررد تحظ  ؤتء الثالثررة بررالكثير م  التبصررررررررررررررر وب  

 اإل حررررررراد  الوتلرررررررات المتحررررررردة و   الك ريي  النار أا القو ي  
سررتعداد العسرركري وت و المزيد م  اإلالسرروفيا ت سررائر اا نح

 تمام لمارررراكط التنمية التت  قاسررررت منها أكثرية  ن  عيراا أي 
ا أاترضرروا  ندول العالم. وإءاء ذلك قد لكوا الزعماء الثالثة 

 خاذ نالوسرررررررررررريلة الوحيدة لمواجهة  ذا الواقع الصررررررررررررعب  و 
سرررررررررررررتسرررررررررررررالم بدرجة و حت  جراءات  ت ات الواقع اوق اإلن

 س بدرجات.الدااع ع  النف
وءيررررادة ات التوضررررررررررررريئ لمك  القول نا الزعمرررراء الثالثررررة  

" لمك  أا لقولوا  اإلنحياء اترضرررررررروا أنهم بإناررررررررائهم "كتلة عدم ن 
ننا ت نريد منك التدخط ات شررررؤوننا  ن للوتلات المتحدة ما معنام 

ونح  بدورنا ل  نتدخط ات شررررررررررررؤونك. ويمك  أا لقولوا اممر  
  حاد السوفيا ت. نفس  لإ 

   وعلا رغم ضرررررررررريق داي  ناررررررررررأ ات نفوس قيادات الدولتي  
 جرررام الرررذي ي ررردو نوعرررات م  أنواع الراض   م   رررذا اإل الك ريي  

ناررررطاا علا صررررعيد سررررتمر ا   ن     الدولتي  أا  ا ي    المسررررالم نتَّ 
التطوير العسرررررررركري وات الوقت نفسرررررررر   يررررررررعاا الخطا التت  

". وات ربع قرا  اإلنحيرررراء ض اكرة "كتلررررة عرررردم أا  قو      لمك 
  الك ريي   طويرات مررررذ الت لقرررردرا هررررا  أحرررردثررررت كررررط م  الرررردولتي  

دول العالم الثالث.   نلا العسرررركرية لكنها لم  فعط شرررري ات بالنسرررربة 
نتجررت أنواعررات بررالغررة أ لررات المتحرردة بررط قررد لجوء القول نا الوت 
سررررررررررترا يجية لك  حجم الجوع والفقر ام مية م  امسررررررررررلحة اإل 

ءداد بارركط مذ ط ات العالم. وقد لجوء القول أليررات  ن والمرض 
سرررترا يجية  بتكر الكثير م  امسرررلحة اإل ن السررروفيا ت  اإل حاد ا  ن 

لك  ذلك  م علا حسرراب شررعوب دول العالم الثالث نفسررها بط  
 السوفيا ت.  اإل حاد ساب شعوب وعلا ح 
اترض الثالثت التاريخت نهرو و يتو وع د الناصررر أا  ن لقد  

ل  يتصرررررارعا علا أراضررررريهما    ( )أو الجباري       الك ريي  الدولتي  
وإنمررا علا أراضرررررررررررررت الغير وم  أجررط ذك جرراءت اكرة عرردم 

. وما لحدث منذ بيرررررررررررع سرررررررررررنوات شرررررررررررا د علا أا  اإلنحياء 
يتصرررررررارعاا  ننهما   هما. يتصرررررررارعاا خارج حدود بلدي    الجباري  

اغانسرررررتاا يتصرررررارعاا ات مصرررررر وات لي يا وات سررررروريا.  أ ات  
يتصررررررررررررررررارعررراا حول جزيرة داخرررط محيا. أمرررا   ا نهمررر ن وحرررديثرررات 

وامراضررت السرروفيا ية اإنها بعيدة ع   ذا   امراضررت امميركية 
ا  نة التت ناررا د  طورا ه   الصررراعل وعلا امقط ات المرحلة الرا 

 المذ لة. 
" كاا ك يرات ولم ليرررررعف اإلنحياء ولو أا شرررررأا "كتلة عدم  

سرررررررررررررتهررانررة المطلقررة م  جررانررب الوتلررات المتحرردة  درجررة اإل  نلا 
يهردداا منطقرة   ا ا الجبراراا اللرذا ا السررررررررررررروفيرا ت بر  لكر  اإل حراد و 

ر دعا بعض الاررررررتء لكنهما ن الارررررررق اموسررررررا ات  ذم املام 
" لفعالا مرا  اإلنحيراء ونتيجرة للاررررررررررررررأا البرا رت لقوة "كتلرة عردم 

  . يريداا غير مباليي  
تعيد شرررأنها القوي لو أن  سررر ولقد كاا مقررات لهذم الكتلة أا   

ذلك   أا  نعقد ق ط سرررررررنتي  ات بغداد.  اإلنحياء تب لقمة عدم ك  
ام حسرررررررررري  كاا ع    قتناع من  بالفكرة وع   ن أا الرئيس صرررررررررردَّ

شرررررررغف م  جانب  بممارسرررررررة دور  اريخت م  نوع الدور الذي  
الناصرررررررر ات صررررررردد  قام ب  الثالثت السرررررررابق نهرو و يتو وع د 

 . اإلنحياء القيام بعملية لفكرة عدم 
ا  لرررك القمرررة انعقررردت ات بغرررداد لكرررانرررت مفررراجرررآت  ا ولو 

نلجابية كثيرة سرررررررتحدث. لك  الذي حدث  و مفاجآت م  نوع  
 ا الذي  لستفيدوا م  نهوض أ ستغراب سل ت أكثر ا مدعاة لإ 

نحيررراء م اإلقليمت ن " لقررراسررررررررررررروا ويالت اإلنحيررراء "كتلرررة عررردم 
 نعقررد القمررة   ت  أ والرردولت. و ؤتء بررذلوا جهود خررارقررة م  أجررط 

 بغداد.   ات 
يتابع التطورات المفجعة التت  عياها  و و  ا المرء ن و كرارات 

دول العالم الثالث عمومات والمنطقة العربية بارررركط خا  يزداد 
قتنرراعررات بررأنرر  نذا  ن "ل ويزداد اإلنحيرراء قتنرراعررات بررأ ميررة "كتلررة عرردم ن 

كل  ضررررررررررررر  اإلنحياء غير ذي جدوى اإا   اإلنحياء كاا عدم 
 ف مع  رف ضد  رف آخر. ومخا ر ما معنام الوقو 

الوتلرات المتحرردة   نلا  اإلنحيراء ا ا وءيرادة ات التوضررررررررررررريئ 
سررريكوا معنام  أييد ا و ت  يررررب م  البحر أو م  الجو أو  

 اإل حرررراد علا ال ر قوى أو مراكز وقواعررررد محسررررررررررررروبررررة علا 
أليررررات معنام   اإلنحياء السرررروفيا ت أو علا امقط ضررررد أميركا. و 

  جام المعاكس. ت مماثلة ات اإل  أييد السوفيات لقوموا بعمليا 
    ما الرابحتاا ونح  الخاسروا. وات الحالتي  

 1983تشرين الثاني )نوفمبر(  12 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 قمة تنعقد.. وقمة ال تنعقد 
بدقة السرراعة السررويسرررية  نعقد قمة الدول امعيرراء ات  

القمررررة  ننعقررررادمجلس التعرررراوا لرررردول الخليج. لحي  موعررررد 
سرررررررررتعداد لعقد ا. ت  صررررررررردر التصرررررررررريحات التت فيجري اإل
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وت  ر ق الصررررررحااة نفسررررررها للتأكد مما نذا  نعقاداإل سررررررتبعد 
 كانت  ذم القمة ستنعقد أم ت.

القمة الخليجية ات اليوم  وبالدقة المتناتية   دأ جلسرررررررات
المقرر لها وات السررررررراعة المحددة ل دء الجلسرررررررة امولا. ت 

قرد لجوء   ننر  مجرال مي  عرديرط وت مجرال مي  رأجيرط. برط
ن  لكوا معرواات سررررلفات كم جلسررررة سررررتنعقد ويكوا ااتراض اإل

 معرواات سلفات متا لجب أا  نعقد الجلسة الختامية.
 علا مستوى الكبار. دنعقااإلوبالدقة الكاملة يتم 
ا الذي  ات أعلا السرلطة  م الذي  أسرلفات لكوا واضرحات 

  م   ات سرريارراركوا. االمؤ مر  و مؤ مر قمة ويفترض نذا
لاررررررررررررررارك في  أا لكوا الجالس علا القمة. وسررررررررررررررلفات لكوا 
واضررحات جدول امعمال و كوا واضررحة النوالا. و كوا نرادة 

 .ع القرار المناسب ات غالة الوضوحوض  
أكيرد  إحترامكرامرط للعهرد. و  إحترامكرامرط للكلمرة. و  نحترام

اررراورات مد. وعدم  سرررريب للف الموح  قالمواعيد. و أكيد للمو 
نة.  علا قيرررررررالا معيَّ  ن فاق أو المحاضرررررررر. وربما ت لحدث 

لك  م  المؤكد أن  ت لحدث الخالف بالارررررررركط الذي لكوا 
 مستعصيات نلجاد الحط ل .

وعلا مرردى أربع قمم لم لحرردث خلررط ات القرراعرردة التت 
 جتماعا هم.وضعها حكام دول مجلس التعاوا إل

وبهررذم التقرراليررد التت أرسرررررررررررررررا ررا  ؤتء اررإنهم ي رردوا أمررام 
كة أو حكام دول السروق اموروبية المارتر   ثط  اآلخري  أنهم م  

مثط حكام الدول الصناعية السبع. مثلهم م  حيث الحر  
جتماعا هم موضررررررررررررع أخذ ورد أو موضررررررررررررع ن كوا   ت  أعلا 

حتمرال الترأجيرط. ومثلهم م  حيرث ننر  ربمرا ت لكوا  نرالرك ن
لتقراء ات ننرة أو ت لكوا  نرالرك يَّ عكرامرط حول أمور م ن فراق 

نما جهات النار حول مسررررررررائط  تعدد ات شررررررررأنها اآلراءل نو 
لكوا ذلررك سرررررررررررررر بررات ات  ررأجيررط القمررة أو ات  م  المهم أتَّ 

ر الصررررحف واإلذاعات سررررتباق اممور وبدء المناقاررررات ع   ن
 جتماعات القمة.نق ط أا   دأ 

ومنرررذ القمرررة امولا لررردول الخليج وحتا القمرررة امخيرة  
جتماعات حكام  ذم  نق ط ألام اإا  ها دولة قطرالتت شررررررهد   

وا أا لعنت ذلك دم   تت بصررررمالدول   دأ بصررررمت و نته
 ررؤتء   أا الررقرررارات ت  رركرروا مرر  الررنرروع الرركرر رريررر. ولرركرر 

ات نحررا ترر     ت يتصررررررررررررررراوا واق قرراعرردة أا قوة أي قرار
أا يرردخررط حيز التنفيررذ  نلابررالمزيررد م  التهيررب وم  الوقررار 

 ختبار التنفيذ.نويجتاء 

ومنرررذ القمرررة امولا لررردول مجلس التعررراوا وحتا القمرررة 
كم أا وحدة الصررررررررررررف كثيرة ام مية ات حياة   امخيرة يتأكد

 الدول.

 ننعقرادات المقرابرط كراا لحردث ق رط أا يتقرر م ردأ دوريرة 
مخرراض.  ةات حررالرر  نعقرراداإلالقمررة العربيررة أا  رردخررط اكرة 

 كوا امعصرررررررراب  عرضررررررررت   نعقاداإلوق ط أا يتقرر موعد  
   د المواقف و باي  لما لاررررررررب  التلف لكثرة التصررررررررريحات و عدُّ 

 وجهات النار.
نطباع  نالدوري للقمة سررررررررررراد  نعقاداإلم دأ  قرروبعد أا  

نطباع لم نيررررررررررربا ل لك   ذا اإلبأن  سررررررررررريحدث نوع م  اإل
لسررررررررررررررتقر ات امذ راا لكثرة مرا حفلرت بر  السررررررررررررررني  الثالث  

   خالاات وم  صراعات.السابقة م  مناورات وم
القمررة  ننعقررادولقررد بررات مررألواررات أنرر  ق ررط أا لحي  موعررد 

عقد أو أنها مرشررررحة  ني دأ الحديث بأنها ل    العربية بأشررررهر
للترأجيرط. برط قرد لجوء القول نا الردقرة المتنراتيرة التت  رااق 

 نلاقمم دول الخليج  قرابلهرا دقرة متنراتيرة برالنسرررررررررررررربرة  ننعقراد
 ات ات جام المعاكس.القمم العربية ننما 

القمررة اررإنرر  ت  ننعقررادكررذلررك بررات مررألواررات أنرر  نذا  قرر 
التمثيط. بط نن  ت لحدث    نلانيررررررررررررربا  بالنسررررررررررررربة نلحدث 

جدول امعمال   إلااتتاحية و الجلسة اإل  نلانيبا  بالنسبة ن
وسرلفات لكوا واضرحات أا  نالك المزيد م  التناقض سريحدث  

الطراولرة. كرذلرك لكوا  رما علاوالكثير م  الخالارات سررررررررررررررت  
معرواات سررررررررررلفات أا  فاصرررررررررريط ما لجري وراء امبواب المغلقة 

الخارج لغرض ات نفس الذي يتولا    نلاسرررررررررررريتم  سررررررررررررري ها 
 التسريب.

ا حاكمات ما سرريترك اجأة جلسررة اوسرريكوا معرواات سررلفات 
جتمرراع منرر  لم يتحمررط مواجهررة حرراكم أو حكررام آخري .  اإل

البعض وأا يتحفظ البعض  وسريكوا متوقعات أا لعلو صررات
 وقد لحدث أا يتوعد البعض.

ومناسررربة  ذا الكالم ناشررر ة ع  شرررعور الموا   العربت  
ر يرراح ت ما قمررة حكررام دول مجلس التعرراوا الخليجت برراإل

 خذت قرارات مصررريرية  نسرررجم مع  موحا   و نقذ معانا    ن
نعقدت ات اليوم نوإنما منها   لاليومية علا الصرررررعيد القومت

قرر لها وات أجواء م  اإلحسررررررررررراس بالمسرررررررررررؤوليةل بينما  الم
القمة العربية التت كاا م  المقرر أا  نعقد امسر وع المق ط 

حسراسرات بالتاراؤم ن ا ننعقادشراع عدم أات الرياض لم  نعقد و 
 م  المصير العربت.

والمحزا ات اممر  و أا القمررة العربيررة لم  تمك  م  
سرررررررتفحال الخالاات نات الموعد المقرر لها بسررررررر ب  نعقاداإل

بي  بعض ام راف العربيررة و و مررا ت لعررانيرر  حكررام دول 
 مجلس التعاوا.

ولك   ررط معنا ذلررك أنرر  نذا حرردثررت خالاررات ذات يوم  
يررة  بي  بعض أ راف دول مجلس التعرراوا اررإا القمررة الرردور 
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 لهذا المجلس ستتأجط؟
سرررررتفحال الخالاات ايرررررالت ع  التطورات  نا  اذلك   إلاو 

المفجعة التت  ارهد ا السراحة الفلسرطينية  ت سر ب رئيسرت  
 وليس للتأجيط. نعقادلإ 

الخالاات والتت وصرلت    ط أا وقد لجوء التسراؤل  نا 
ات بعض مراحلها العسررركرية بي  المملكة العربية السرررعودلة 

 1967قمة الخر وم عام   ننعقادرت خَّ أليم   ومصرر بسر ب ا
العزيز  دوا ماراركة الملك )الراحط( فيصرط ب  ع د توحال

الناصر ات  لك القمة و حقيق   )الراحط( جمال ع د والرئيس
 مصالحة بينهما.

ا ذلك اللقاء  حقق بسررر ب الوضرررع الذي نارررأ  نوقد لقال 
وليررررورة مواجهة الهزيمة. و ذا صرررحيئ    1967ع   زيمة 

أا ما  واجه  القيررررررررررررررية العربية اآلا ي دو أكثر خطورة    تَّ ن
 .1967  نتيجة لهزيمة مما واجهت  

وإذا كاا الموا   العربت لارررررعر بامسرررررف الارررررديد ما 
القمررة العربيررة ات الريرراض لم  نعقررد ات الموعررد المقرر لهررا 

نعقردت  نر يراح ما قمرة الردوحرة ارإنر  لاررررررررررررررعر برالكثير م  اإل
  دوا أي خالاات و و لاررررررررررررررعر بهذا ات الموعد المقرر م

ر يررررراح علا رغم أنررررر  ت لعرف مرررررا  ت القرارات التت اإل
قرارات مهمررة.   خررذتن كررانررت هررا  ررذم القمررة أو مررا نذا خررذ   ن

االذي يهم  أا  نالك بيرررررررررررررعة حكام عرب ما ءالوا قادري   
علا أا لجتمعوا وعلا أا لقرروا وعلا أا لخرجوا غير 

لطول   مختلفي . وات الوقررت نفسررررررررررررررر  مررا ءال لررأمررط ات أتَّ 
   رأجيرط القمرة العربيرة وات أا  كوا بردالرة عمرط عربت جردي  

دة  نتارار أا  تحقق وحر نوحردة الصررررررررررررررف ات  نلالسررررررررررررررتنرد 
جتمراعرا هرا نمثرط قمم دول مجلس التعراوا التت   ردأ  الهردفل

و نهيهرررا برررالررردقرررة التت   ررردأ ايهرررا الجمعيرررة العموميرررة لألمم  
 جتماعات و نهيها.إلالمتحدة ا

 1983تشرين الثاني )نوفمبر(  19 -مجلة "التضامن". لندن 

     

   اإلسالم المحايد في السودان..
 نطباعات إخواطر و 

رة سنة وأنا علا  ذم الحال. ما أا أسمع منذ ثمانت عا
وأجد نفسرررررررررت أركب  حدث ك ير لارررررررررهدم السررررررررروداا نتَّ   ع

سرررررررررتمرار كنت أجد ات نالخر وم. وات   نلاالطائرة متوجهات 
 الخر وم اممور غير متوااقة  مامات مع ما  سمع .

مررا  نررالررك حقررائق خررافيررة ع  إمررا  نررالررك مبررالغررات و إارر 
 الكثيري .

أا أسرراار مرى ميرراعفات الحدث وكنت أحر  علا 
علا الط يعرة ومسررررررررررررررمع م  الاررررررررررررررهود مرا يؤكرد المعلومرات 

حظ علا وجوم الناس ما لمك  أا  عجز املسرررررررررررنة ع  توأ
 التع ير عن .

ك مأسرررررررررررررقطت امحزاب  العسررررررررررررركري الذي كاا لقودم    الح 
مرى كيف يتمك    براتيم ع ود اتوجهرررت  ن )الراحرررط( الفريق 

المدنيوا وليس ات ألاديهم سرروى الحجارة م  نسررقا  سررلطة  
كيف أا الاررررررررعب  عسرررررررركرية ذات بأس شررررررررديدل و لمسررررررررت  

ر مفهوم المها ما غاندي  سرررررررتطاع بذلك أا لطو   نالسرررررررودانت 
 للتغيير.

نتها شهر العسط نوبدأت صراعات قادة امحزاب بعدما  
لسرررهم نقد م  ت مرى كيف أوقف السرررودانيوا ات مجاهاتوج

ر حجم خيبررة اممررط م  رجررال لحكم الفريق ع ود بعرردمررا ك   
 نقياض  ؤتء بعيهم علا بعض.نامحزاب نتيجة 

 1967نعقررررررردت قمرررررررة الخر وم ات أعقررررررراب  زيمرررررررة إو 
معيش لحاررات  جربررة ت مثيررط لهررا ات الترراريخ  اتوجهررت  

العربت الحرديرث وربمرا القردلم و ت  جربرة  كريم قرائرد مهزوم.  
علا المرء أا ينسرررررا مهما  ال الزم  منار   وقد لصرررررعب

عارررررررة كيلومترات م  السررررررودانيي  ير دوا الثياب ال ييرررررراء 
 نلاالطريق م  مطرار الخر وم  ويصررررررررررررررطفوا علا جران ت  

شررررررررمس تتبة لتحية الرئيس   أشررررررررعة اندق السرررررررروداا و حت
 الناصر. جمال ع د )الراحط(

  سررررتعاد  امت  بعدنالناصررررر  وليس مبالغة القول نا ع د
عيد نلي  بعد  ذم  عتبار أ  إلسررررررررررررتقبالل وشررررررررررررعر بأا ا ذا اإل

التحية العفوية م  جانب الاررررررررررعب السررررررررررودانت. كذلك ليس  
الخر وم  نلاالنرراصررررررررررررررر الررذي جرراء  مبررالغررة القول نا ع ررد

الحكيم  يرر  م  أعز رارراقرر  )ع رردلوجراح الهزيمررة والتررآمر ع
ف النزف. وليس وقرد  وقَّ  1967 قمرة عرامر(  نزف عراد بعرد

سرررررررررتقبال التاريخت ا  ذا اإلنمبالغة القول أليرررررررررات وأليرررررررررات 
 و الرذي جعرط قرارات القمرة  صرررررررررررررردر بمرا  النراصررررررررررررررر لع رد

م وجعط القائد لسررررررررررررتعجط نعادة بناء  و يرضررررررررررررت القائد المهز 
علا الصررررعيد اممنت م   داتجيارررر . وم   نا اإا أي نج

د جانب الجيش المصرررررررري للسررررررروداا  بقا نوعات م  التسررررررردي
جانب السرعت لكت لسرتعيد  ذا الجيش  نلالوقفات سرودانية 

 شأن .
 1969)ألرار(  مرايو 25وسررررررررررررررقا حكم امحزاب ات ثورة 

التت قرررام بهرررا مجموعرررة م  رواد الجيش السررررررررررررررودانت )أي 
ضرررررررررررررربررا  بر بررة رائررد( بقيررادة العقيررد )آنررذاك( جعفر نميري  
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   ذم الثورة التت  راع شررعارات  عمعرف الحقيقة  اتوجهت  
ندااع الماركسريي  وحماسرتهم المطلقة م  جهة إشرتراكية بإلا

   الناصرررر ينسرررا ما قدمت   ومعرف أليرررات ما الذي جعط ع د
 1967حكومة امحزاب ل  خصرررررررررررروصررررررررررررات ات قمة الخر وم 

و صرررررررردر عن  نشررررررررارات  رحيب بالثورة السررررررررودانية التت بدأ 
يت ي  أا أسرماء بعض الذي   ولوا مناصرب حسراسرة  م م  

 الايوعيي .
 نقالبيرررة قررراد رررا الرائررردنوحررراول الارررررررررررررريوعيوا ات حركرررة 

ك مم )الراحط(  اشرررررررررررم العطا  سرررررررررررلُّ  ئ ولمجرد أا أعيد ات    الح 
كترب لهرا أا الخر وم بعرد سررررررررررررررقو  الحركرة التت لم ل   مطرار

كنت أحد ركاب أول  ائرة  هبا    ةساع  72 صمد أكثر م   
وكانت  لك املام القليلة التت  .ات مطار العاصرررررررمة المثلثة

أميرررريتها ات الخر وم م  أكثر املام التت  نيررررئ بالحزا 
ذات الجذور امصررررررررررريلة ات السررررررررررروداا  الدلمقرا يةذلك أا 

 متزجت بالعنف والدم والخوف والحذر والمكائد.ن
وحررردثرررت عمليرررة الغزو التت قرررامرررت بهرررا المعرررارضررررررررررررررررة 

  بدعم م  لي يا اتوجهت   سررررررتثناء الارررررريوعيي (إ)ب السررررررودانية
الخر وم مكتاررررف أا جراح الصررررراع السررررياسررررت  نزف    نلا

 باكط ت مثيط ل .
الخر وم   نلا وحرردثررت المصرررررررررررررررالحررة الو نيررة اتوجهررت  

 سرررررررتكمط منها صرررررررورة كانت مالمحها امولية  كونت لدي  م
م  خالل لقاءات كثيرة مع أقطاب المعارضرررررررررة السرررررررررودانية 

نتقلرررت للعيش ايهرررا( نالررذي  كررانوا يتخرررذوا م  لنررردا )التت 
 قرات لهم.م

وصررردر بياا ع  رئاسرررة الجمهورية بدا كما لو أن   أييد  
يرة "كرامرب دلفيرد" التت  فراقم  غير  حفارات أو شرررررررررررررررو  إل

 نلا )الراحرررط( أنور السرررررررررررررررررادات اتوجهرررت   عقرررد رررا الرئيس
 الخر وم ات محاولة إلعادة قراءة ال ياا بطريقة متأنية.

الخر وم لمتررررابعررررة   نلاوق ررررط أا أقوم بررررأحرررردث ءيررررارة 
تطورات الناشرررر ة ع  الخطوة امكثر حسرررراسررررية ودقة علا ال

بزيارات   مدى السررررنوات الخمس عارررررة الماضررررية كنت قمت  
الخر وم. وات  رررذم الزيرررارات أ يئ لت أا أنمت   نلاكثيرة 

صرررداقات أعتز بها مع عدد ك ير م  قادة العمط السرررياسرررت 
قتصرررادي ات السررروداا. و ذم الزيارات بالمناقارررات التت واإل

ب  لر   تم خاللهرا جعلتنت أقترب أكثر ارأكثر م  صرررررررررررررر  كرانرت 
ورد  الدرجة التت لجوء لت ايها أا أ   نلاالقيررية السررودانيةل 

 . حليالت أو أسجط وجهة نار
ة ألام ولقد عالخر وم  مت ق ط بيررررررررر   نلاآخر ءيارة لت 

كررراا الررردااع نليهرررا حررردث ك ير  مثرررط ات أا الرئيس نميري  
ع  قررانوا  1983 )سرررررررررررررر تم ر( يلولأ 8أعل  يوم الخميس 

جديد للعقوبات ير با بالارررررريعة اإلسرررررالمية ربا ات عيرررررويات 
ع اليد للسررررارق و حريم الخمر نوا قط  اوروحياتل ويتيررررم  الق

 د والرجم للزناة.ل  والميسر كذلك يتيم  الج  
 ذا الحدث  وقيف السررررررريد الصرررررررادق  سرررررررتتبعنذلك   إلاو 

المهدي وأقطاب جناح  ات  ائفة امنصرررررررررار وإخيررررررررراعهم 
 للتحقيق ات سج  كوبر.

 حليرررط    اتبرررألرررام كت رررت   الخر وم نلا وق رررط أا أ وجررر 
نطباع السررررررائد  و أولت للقواني  اإلسررررررالمية ما معنام أا اإل

الخمر حتا يث ت العكس وأا كط لارررررررب أا كط سررررررودانت 
ند  دجز" حتا  أوبالذات سررررررجائر "بنسرررررروا  سررررررودانت يدخ 

يث ت العكس. ولقد لمسررررررررررررررت أا  ذا الكالم كاا موضررررررررررررررع 
 والمسرررررتغربوا نوعاا  .خوة السرررررودانيي إلسرررررتغراب بعض ان

 ذا النوع  مثطنوع  ربطنا معراة قدلمة وصرررررررررررررداقة عريقة وي
بداء نسرماعيط الحاج موسرا الذي قال ات معرض نالدكتور 
  أشررررررررررربنوات و عرف أننت ت  أنت  عرانت منذ سرررررررررر  العتب 

الخمر وت أدخ  والذي  مثلت باملوف وربمرا بالماليي  وإذا 
الخمر حتا يث ت العكس. أما  لارررررررررباليس كط سررررررررودانت 

النوع اآلخر اال  ربطنت برر  المعراررة وت الصرررررررررررررررداقررة وإنمررا 
رسرررررررالة م  أت سرررررررودانت  خوة. وق ط ألام  لقيت  م  ماررررررراعر ا

لي . وقد ن  ات صرردد اإلشررارة  ذا النوع الذي نح ثطكريم لم
)المنارور احوا ا ات  مت حامد ضرو ال يت ات رسرالت اقال 

كالمرات لارررررررررررررربر  ات بعض جوانبر  كالم   (89  ل ءاويرة آراء
 سماعيط.نالدكتور 

نطباعات  وأجد نفست ق ط أا أسجط بعض الخوا ر واإل
خوة السررررررررررررررودانيي  الرذي  قرد لكونوا وجردوا ات إلأعترذر م  ا

شرررررررررررررأن  أا لخدش بعض الارررررررررررررتء الك رياء  التعميم ما م 
   ر  السررودانت ذلك أننت حريأل علا الك رياء السررودانت ح  

 السودانيي  أنفسهم.

 نطباعاتالخواطر واإل
الخر وم قصررررررررريرة قياسرررررررررات    نلالقد كانت ءيار ت امخيرة 

ات الوقرت نفسرررررررررررررر    برالحردث المهم والمفراجئ وغير المفراجئ
الررذي أعلنرر  الرئيس نميري والررذي  مثررط بررإصررررررررررررررردار قررانوا 
للعقوبات مر بطة بالارررررررررررريعة اإلسرررررررررررالمية. ولكننت لم أ رك 

معهم  وعقدت   أحدات م  الذي  لاررركلوا رموء  ذا الحدث نتَّ 
ع.  نالك العصرررري و نالك اللقاءات وناقارررتهم. والرموء أنوا 

ننت بعد نذلك  إلاالسرررررلفت و نالك الذي لقف ات الوسرررررا. و 
من    مناقاررررررررة مع النائب العام امت الرشرررررررريد الطا ر أخذت  

قراء ها بالكثير م   دت  عنصرررررات كامالت للقواني  اإلسرررررالمية وأ 
علا الورق مالحارات حول  الترأنت. كرذلرك ارإننت سررررررررررررررجلرت  
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فهم والرقت سرررمعت  م  رئيس   حليط علا درجة عالية م  ال
القيرررررررراء السرررررررريد داع هللا الحاج يوسررررررررف خالل ندوة عقد ا 

 حاد  سرررررررترا يجية التابع لإ معهد الدراسرررررررات السرررررررياسرررررررية واإل
سررررماعيط الحاج نشررررتراكت السررررودانت والذي يديرم الدكتور اإل

 موسا.
حديث صرررررررررررحفت للنارررررررررررر أجريت  مع   نلاوباإلضرررررررررررااة 

خواا إل)ا م لج هة الميثاق الدكتور حسررر  الترابت اممي  العا
 سرررررمعت م  الرجط كالمات سرررررجلت    المسرررررلمي  ات السررررروداا(

 بعض المالحاات. حول 
وكاا ات ودي أا ألتقت بعض الارررررررررريوعيي  وأناقاررررررررررهم 

رضرررررررررررررة القواني  امعرف ما نذا كانوا لصررررررررررررررحوا علنات بمع
 أكد ما نذا ماإلسرالميةل وأا ألتقت بالسريد الصرادق المهدي  

ى للقواني  لوت أنرر  معتقررط. وات  ررذا كرراا بررالفعررط  صرررررررررررررررد
الصرررررررررردد أجد نفسررررررررررت أقول ردات علا  سرررررررررراؤتت كثيرة حول 
مصير امت الصادق وكيف سينتهت أمر العالقة بين  وبي  

ا الرئيس نميري عندما قرر أا يلتقت بالصررررررررررررادق  نالناامل 
د ثني  ات عقررررر  المهررررردي ات بورسرررررررررررررروداا و لتقت رابرررررة اإل

الناام  ت مناقارررة مع أركاامصرررالحة و نية لم لعقد جلسرررا
أو مؤسرررررسرررررا  . وإذا وجد أا المصرررررالحة العامة  وجب نءالة 
الاروف الطارئة التت قيررررررررررت بتوقيف الصررررررررررادق المهدي 

منزل     نلاوالتحقيق مع  اإا الرجط سرررررررريغادر سررررررررج  كوبر 
ات أم درماا أو ات منزل  ات لندا وسررررريغادر مع  السرررررج  

رة كنرت أ منا علا راراقر  الرذي  أوقفوا معر . وم   رذم النا 
الزميط ايررررررررط هللا محمد رئيس  حرير "الصررررررررحااة" التعامط 

مع  رذم ال ردتيرات وكنرت  سموقعر  اإلعالمت الحسرررررررررررررررا  م
"التيررام " ات أمور  فيررط أا  بقا   ت يزج أأ منا أليررات  

ئ القاف و ارررررررررررديد  )بيرررررررررررم الياء وات   بعيدة عنها وأا لقولها
لعتمررد ات النقررط عنهررا قرراعرردة "ت  ( مررا لم  قلرر  وأا توالوا

 قربوا الصررررالة..." وم  المؤكد أننا لو اعلنا ات "التيررررام " 
ما اعل   و ات "الصرحااة" لكاا سريسرجط   -ت سرمئ هللا  -

 عتب  علينال وم  حق  أا لفعط ذلك.
نطبرررررراعررررررات التت لمك  الخوا ر واإل نلاونررررررأ ت اآلا 

  سجيلها علا النحو اآل ت 
لرئيس نميري القواني  اإلسرررررررررررالمية  منذ أا أصررررررررررردر ا ●

  رردلررت و يرة الحيرراة ات السرررررررررررررروداا. فبعررد أا كررانررت انررادق  
العاصررررمة المثلثة  يررررج بالحياة وبالسررررودانيي  الذي  ينفقوا  
ات سرررررهرا هم علا الطعام والارررررراب المال الكثير خلت  ذم  
الفنادق م  نزتئها امجانب وم  أعداد قليلة م  السودانيي  

 ذم الفنادق بغرض اللقاء مع شرررررخصررررريات    لانالذي  لأ وا 
الخر وم م  أجررررط  حقيق أعمررررال  نلاأجن يررررة وصررررررررررررررلررررت 

 ررررررذم الفنررررررادق   نلا جرررررراريررررررة. وبي  الحي  واآلخر لررررررأ ت 
 وا الخمر ات امصط.بر ا  سودانيوا ت ل

الخمر  اررررررربوا ذلك بات السررررررودانيوا الذي  كانوا ل  إلاو 
عمالت  بعررد أا ينتصررررررررررررررف الليررط بسررررررررررررررراعتي   وت ينرراموا نتَّ 

بطقوس السررررررررهرة أو "الونسررررررررة" السررررررررودانية يناموا ات وقت 
مبكر وبعد أا لمأل الواحد منهم جوا  بالكثير م  الاررررررررررراي 
و"الكركدلة" و و شراب منعش وصحت ويتوارث السودانيوا 

بحفيدات ع  أب عادة  ر   . وأنا أشرررررررررررررارك عددات ك يرات م  شررررررررررررر 
التلفزيوا عتقاد م بأا برامج مسرررلية ات ن خوة السرررودانيي  إلا

 ايع أجواء م  ال هجة ات السهرات.م  شأنها أا    
المعروف ع  السررررررررررررررودانت أنررر  خ يف الارررط يروي  ●
بطريقة جذابة. وعند حدوث مناسرررررررررربات أو صرررررررررردور   ةالنكت

الاررررررررريعة    نلاقرارات م  نوع قرارات العمط بقواني   سررررررررتند 
اإلسررررررررررررررالميررررة ي تكر النكررررات العميقررررة المعنا. ولمجرد أا 

نتارررررررت نكتة خالصررررررتها أا نصرررررردرت القواني  اإلسررررررالمية 
ر بموا نات م  النوع المدم  علا  دكاا  نلاالخمر ذ ب  شر 

ما ات. وقال   مر اأجاب  صرررررراحب الدكاا لاررررررراء ءجاجة خ
ما سررمعت   ي  صرراحب الدكاا للي  ما ات. ورد ع  الموا   

مال  أء ري.   الرئيس قفلها وأباد الخمور. و نا قال الموا   
 ج ؟

حتمررال أا إل)قررد لكوا م  امنسررررررررررررررررب شرررررررررررررررح النكتررة 
لسررررررتعصررررررت اهمها علا غير السررررررودانت والمصررررررري. و فيد  

وا   ءجرراجررة خمر مثلمررا  ت النكتررة أنرر  عنرردمررا  لررب الم
ن  ليس عندم خمر نعاد   كط يوم قال ل  صررررررراحب الدكاا  

ءجاجات   دما الرئيس نميري أصدر قرارات بتحريم الخمر وأبا
التت  م  جميعهرررررا م  المحالت والفنرررررادق. وكررررراا  الخمر

  ط أا جواب الموا   المدم  بصرررررررررررررريغة التسرررررررررررررراؤل و و 
يتخذ قرارات بمنع  سررررررررررماعيط امء ري أصرررررررررريب بالجنوا لكت ن

نرر  ت لعرف حتا م  إالخمر. وما  ررذا الموا   مرردم  ارر 
  م الرئيسك  ف عند ح  الذي لحكم السررررروداا وأا وعي   وقَّ   و

سررررررررماعيط امء ري للسرررررررروداا لمدة أربع سررررررررنوات  ن )الراحط(
 (.1969مايو  25سبقت ثورة 

 كتوبر(أ)  اري  امول 24يوم وق ط أا أغادر الخر وم 
الررررك نكترررررة أخرى ت  زال قيرررررد الترررررداول كررررانررررت  نررررر  1983

بالاررررا ة    الخمر ارررربوا وخالصرررتها أا سرررودانيات م  الذي  ل
التت لأكط ايها "الاررررررررررررطة" أي الهريسررررررررررررة )بلغة أ ط منطقة  
المغرب( والفلفط امحمر الحار )بلغة أ ط منطقة الماررررررق(  

ر بع   قفكتاررررررررررررف بعدما  و ن الخمر أا ءوجت  التت  شرررررررررررر 
س عارررة سررنة  اررخر. و و لم ميررا علا ءواج  منها خم

لك  لعرف أنهرا  اررررررررررررررخر منر  كراا ينرام مخمورات اال يردري  
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 باتء.
خواننا السررررررررررررررودانيي  نذا كانت نوللمناسرررررررررررررربة أقترح علا 

 نالك نكات جدلة متصررررررررررررررلة ات شرررررررررررررركط أو آخر بالقواني  
لينا لناررر ا  نالاررريعة اإلسررالمية أا يبعثوا بها   نلاالمسررتندة 

م وجهرررة ناري التت دع   ات "التيررررررررررررررررام " وذلرررك م  أجرررط
روالة  -ها ات امسررطر السررابقة حول براعة السررودانت أورد   

ات ميرداا النكترة ذات المعنا العميق والمر بطرة   -بتكرارات إو 
 جتماعية.بأحداث لها أ ميتها ات الحياة السياسية واإل

نتيجرررررة لمنع الخمر أصرررررررررررررربحرررررت اللحوم وامجبررررراا  ●
متواارة ات امسرواق وبأسرعار  وامسرماك والمكسررات وخالاها 

معقولرة. وات السررررررررررررررابق كرانرت  رذم المواد  ختفت بسرررررررررررررررعرة  
وبأسرررررعار مر فعة ما شررررراربت الخمر كانوا لارررررترونها يوميات  

ر بم" أي ماتهيات مادة م  أجط "المز    الخمر. ش 
ا بعض أنواع المواد الغرررذائيرررة التت  ررردخرررط نذلرررك  إلاو 

ملة الصررررعبة. وبعد سررررتورد بالعم" كانت    ضررررم  تئحة "المز  
سرررررتيراد  ناآلا سررررريتم بالكمية اليرررررخمة م  العملة الصرررررعبة 

 المزيد م  امدوية التت  رد المرض ع  ام فال والمسني .
وللمناسرررربة اإا سررررعر الجني  السررررودانت  حسرررر  بالنسرررربة  

سرررررررررررررر وع امول لصرررررررررررررردور القواني  مبتداء م  انالدوتر    نلا
أليرررررررات م  سرررررررتمر بعد ذلك يتحسررررررر . وحدث إاإلسرررررررالمية و 

جرانرب النراس نقبرال علا بيع مرا لرديهم م  عملرة صررررررررررررررعبرة.  
وات لقاء مع بعض العاملي  ات الحقط المصرات السودانت 

 وقعا هم بأا لسررررررتعيد الجني  السررررررودانت اليررررررامر  سررررررمعت  
 ال نية عاايت  بالتدرج.

لم  عد سررررررهرات النوادي و ت كثيرة جدات ات الخر وم   ●
ات الوقت نفسرررررر  با ت أكثر   علا حيويتها السررررررابقة. ولكنها

 مررأنينررة حيررث ننرر  كرراا لحرردث نتيجررة إلارا  البعض ات 
 قالق.إلحاتت م  اإلءعاج وا اربال

وحتا السفراء العرب وامجانب با وا لفيلوا عدم  قدلم  
الخمر ليررررررررريواهم ات المناسررررررررربات الخاصرررررررررة والعامة. وقد 

 -وكنت واحدات م   ؤتء   -عتذر أحد السرفراء م  ضريوا  ن 
   قدلم الخمر وقال بأن  نتيجة للجو العام سرررريقدم شررررراب  ع

 الليموا.
العام   الجو نحترام  نلان  نضررررااة  نوقال لت  ذا السررررفير 

 ع الخمر.وقواني  ال لد اإن  شخصيات ليس ضد من  
وات الوقت نفسررررررررررر  تحات خالل املام القليلة التت  ●

 أميررريتها ات الخر وم أا  نالك كثيري   ارررب  حالتهم حالة
اتقد ننسرررررانات عزيزات علي . بط  نالك عاررررررات بدت علا نم  

  كت اب. و نالك كثيروا بدت حالتهم كم  محيا م مالمئ اإل
لسررررررررررررررتق رط العزاء ات واراة اقيرد غرال. و رذا الفقيرد  و علبرة 

ال يرة أو "الفتيط"... أي الزجاجة الصرررررررررررغيرة م  الويسررررررررررركت 
 وعيار ا كأس واحد.

أا السررررررودانت شررررررارب   نلاوم  المناسررررررب اإلشررررررارة  نا 
أمررامرر  علا الطرراولررة ءجرراجررات  فعترراد أا لصرررررررررررررر ن الخمر 

الويسررركت الصرررغيرة أو علب ال يرة وكأنما  نالك م  لحسررردم  
  ذا العزيز ويريد أا لديظ بذلك الحساد. اعل

البعض نقلة ات نوعية القراءاتل   نلاحدثت بالنسررربة  ●
حيررث نا  ؤتء برردأوا لقرأوا الكتررب التت  عررالج الاررررررررررررررؤوا 

 اإلسالمية م  آداب وعادات واق  و اريع و اريخ.
با ت سرررررجادة الصرررررالة أو علب الاررررراي والحلوى  ت   ●

الهدالا التت لحملها السررررررررودانت والسررررررررودانية عند العودة م  
ويسرررررررررركت م  النوع الخارج. وات الماضررررررررررت كانت ءجاجة ال

 كثيري . نلامالق  ت الهدلة بالنسبة عال
سرررررررررتهالك السرررررررررجائر نا نسررررررررربة أ ت  نتبامالالات لإ  ●

الخمر  لاررررررررربوا معام الذي   أا  نلا يرررررررراءلت و ذا عائد 
ا نشررررارب الخمر    نلاأليررررات السررررجائر. وبالنسرررربة  اررررربوا ل

 حتساء الخمر.نرغ ت  للتدخي   زداد عندما ي دأ 
أليرررررررررررررررات أا كثيري  م  الررذي  كررانوا  منتبرراالالاررت لإ  ●

"الاطة" أي الفلفط  لالخمر يوميات  ياءلت شهيتهم  اربوا ل
الحار امحمر. و ذا م  شررررأن  أا لسرررراعد م علا التخلأل 
م  اممراض التت  تسررررررررر ب بها "الارررررررررطة" و ت قليلة لكنها 

 مزعجة.
م  أحد ام باء ات السرررررروداا أا اليرررررررر  سررررررمعت   ●

وق اليرررررررر الناشررررررئ ع  الخمرة.  الناشررررررئ ع  "الاررررررطة" لف
 مة.ولا محللة والثانية با ت محرَّ ومع ذلك اام  

تهاج  نب عليقات خالصت  أن  نذا كاا حدث ات  ألي وسمعت  
وبالذات ات صفوف النساء  -سر السودانية ات صفوف ام  

ما الحكومرررررة أصرررررررررررررررررردرت قرارات بتحريم الخمر ارررررإا  -
كط م  مدا  اا رات شررررررررررع ية عارمة لمك  أا  حدث ات 

والنسررررراء وامبناء نذا صررررردر   الالسررررروداا ويارررررترك ايها الرج
 قرار بتحريم "الاطة".

برط نا الماليي  م  المحيا   لصرررررررررررررراحرب التعليق  وقلرت  
روا ع   أييد م للمتاا ري  السررررررودانيي  الخليج سرررررريع      نلا

ط الفلفط ما كط العرب كلهم "ات الهم شرطة...". أي أا أك  
كط لكاد حسرررررراس بأا لسرررررراا اآلجة اإلدر   نلاامحمر الحار 

 ينقطع عادة قومية.
●تضااات نس ة اااود نن ااالذنة  ح ننن ح  طالقل   تن     

 عدمت  دأ تطر م ننخمر.وفي جال اااات   ،أل  ااااس نأل ااااوت 

ننشااتي  ح  تننن  نت  نن االذنةي  طال  في نن ال ااد ننلن د  

  تن    عشر مرن  عالى نألقل.
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ا لقولوا و ثير ق ط صرررردور القواني  اإلسررررالمية كاا ك ●
وكاا الواحد منهم  .عات بالخمرر  نهم ضرررراقوا ذ  نات مجالسررررهم 

ر بيردد "أنا داير أبطط ال أي أن  كاا يريد التوقف ع   ارررررررررر 
ر ب ر بالخمرل أو "حق  الواحد يبطط ال شررررررر  خال "    بق اررررررر 

ر بأي علا المرء أا يتوقف ع   الخمر. وكاا  ؤتء  شررررررررررررر 
لجدوا أنفسررررهم  اء لقولوا ذلك ات الصررررباح لكنهم ات المسرررر 

 .ت والكاسررراتاضرررعت عليها الزجاجو مجتمعي  حول مائدة   
ر بونسررررررررررررربة الذي   وقفوا ع    قتناع نالخمر بناء علا  شررررررررررررر 

  يرب...    ط يقرات إلرادة أو  جراوبرات مع نصرررررررررررررريحرة قريرب أو
باركط مذ ط ات أعقاب  ر فعتنقليلة جدات. لك   ذم النسربة 
 صدور قرار  حريم الخمر.

  حاد اإلت لارررررررعر المرء أا التنايم السرررررررياسرررررررت )أي  ●
شرررتراكت السرررودانت( حاضرررر ومارررارك بالفعالية المطلوبة اإل

 أا  نلاات التوضرررررررررررريئ أو التنوير. و ذا علا امرجئ عائد 
 جام اإلسرررررالمت  قيادات التنايم ات مجملها أقط حماسرررررة لإ 

ميري شرررررخصررررريات. وت لا  المرء أا الحيرررررور م  الرئيس ن
المطلوب سررررررريحدث ق ط أا  تسررررررراوى حماسرررررررة القيادات مع 

 حماسة الرئيس.
الرأي العام السرررررررررررررودانت ابتعدت   نالك قطاعات م ●  

الناام ات السررررررررررنوات الماضررررررررررية علا أسرررررررررراس أا  ذا   ع
شررررتراكية وات العلمانيةل سررررتقترب شرررري ات  إلالناام موغط ات ا

 .اام بعد  ط يق الاريعة اإلسالميةااي ات م  الن
  لقول نا  وقيت نصررررررردار القواني  المسرررررررتندة  ثمة م  ●  

الاررريعة اإلسررالمية غير مناسررب. وسررمعت م  كثيري     نلا
ث ات صررررررررررررفوف غير المسررررررررررررلمي  م  مخاوف م  أا  حد  

أا المعارضرررررة  السرررررودانيي  ردود اعط سرررررل ية كذلك سرررررمعت  
غير السودانية لناام الرئيس نميري قد  لتقت مع المعارضة 

حيث يتواجد    كها ات الجنوبع دائرة  حرُّ السرررررررررودانية و وسررررررررر   
 .المسيحيوا والوثنيوا 

أليررررات أن  ت ضرررررورة للمخاوف نذا ما  م شرررررح  وسررررمعت    
ميررررررررررموا القواني  الجديدة للجنوبيي . ولك  المسررررررررررااة بي  

قتناع الجنوبيي   ويلة نعملية الارررح التت لم   دأ بعد وبي  
ق درجررة أا الفر  سررررررررررررررررائحررة أمررام الررذي  يريرردوا خل   نلا

 المتاعب.
ات اإل ار نفسرررررررر  لمك  القول نا اتنطباع السررررررررائد  ●
د ل  الارررررررريعة اإلسرررررررالمية  ت الج   نلاالقواني  المسرررررررتندة ع  
ع اليررد ات حي  أا  نررالررك مرونررة ات  ررذم القواني  ت وقط  

 عليها. ن لعقلق غير المسلم نذا  و    
ندااعها نط م   نالك قوى داخط السرررررررررروداا بدأت  قل    ●

نذا كانت  أنها  ات التأييد بعدما  م نبالغها ات شكط أو آخر  

 م النارام اإا النارام يتمنا أتَّ  ذا الترأييرد دع    رمت م  وراء
 تجاوء حماسرررررررررررررتها حماسرررررررررررررة الناام أو بمعنا آخر أن  ت 

 يوا أكثر م  الملك.كموجب ما لكوا  نالك مل
ات الوقت نفسرررر   نالك قوى داخلية وخارجية  رصررررد   ●

ع يد لمعراة رد  د أو قط  منذ صرردور القواني  حدوث حالة جل  
 يف  ضد الناام.الفعط الداخلت و وظ 

لو أا الذي  عارضررررررررروا كانوا ات السررررررررروداا لما كانوا  ●
ا م  حق البعض أا لصاب بالذ ول نذلك    إلاعارضوا. و 

عنرردمررا يرى أنرر  بي  ليلررة وضررررررررررررررحررا ررا برردأ  ط يق القواني  
ذلك أا مثط  ذا اممر  الاررررريعة اإلسررررالمية. نلاالمسررررتندة 

  لحدث ا وعندمااغير موجود منذ م ات السرررررني  ات السرررررود
و ط صحيئ   اجأة اإا رد الفعط الط يعت  و التساؤل   ذلك

 ذلك؟
حتا اآلا ي رردو موقف الكنيسرررررررررررررررة الرردوليررة راابررات ات   ●

أو ات معام امحياال  التفهم. لك  موقف الكنيسرررررررررررة عادةل
ير با بأمور ذات   يعة سرياسريةل وم   نا لجوء القول نا 

ط أ مية  موقف الكنيسررررررررة سرررررررريبقا حتا نشررررررررعار آخر لاررررررررك   
  ط يق الاريعة اإلسالمية ات السوداا.   نلاقصوى بالنسبة 

ا م  مساوئ الصدف أا القواني  اإلسالمية نذلك    إلاو 
ات السررروداا صررردرت ات ءم  لارررتد في  العداء الدولت لكط 

 ما  و مسلم وعربت.
خواا المسرررررررلمي  قال لت خالل مناقارررررررة أحد قادة اإل ●
نؤيد القرارات التت أصررررردر ا   كثيروا كانوا يريدوننا أتَّ  مع  

نرررا بررردا موقفنرررا بمثرررابرررة مفررراجرررأة  الرئيس نميري. وعنررردمرررا أيرررد  
 للجميع.

خواا المسرررررررررررلمي  كانوا ق ط إلأا ا نلاو جدر اإلشرررررررررررارة 
صررررردور القرارات مؤيدي  للناام وماررررراركي  في . وعلا  ذا 

يتمنوا أا  انذا كانو  امسرررررررررراس لم يتغير عليهم شررررررررررتءل نتَّ 
تب  الارررريعة اإلسرررالمية  ت ورقتهم نذا ك    كوا ورقة  ط يق 

 لهم أا لحكموا السوداا.
أك ر دولة عربية وإسررررررررررالمية اآلا يتم   والسرررررررررروداا   ●

ايها  ط يق الارررررريعة اإلسرررررالميةل أك ر م  حيث المسررررراحة 
مليوا ميرط مربع( وأك ر م  حيرث عدد السرررررررررررررركراا.  إلا)حو 

شرررررهري    إلاأي ق ط حو   ل1983 يوليو /وات منتصرررررف  موء
صررردور القواني  اإلسرررالمية صررردرت نتائج التعداد الذي م  

شررررررررمط كط امقاليم. وبموجب  ذا التعداد بلغ عدد السرررررررركاا 
 مليوا مسلم. 16مليوا نسمة م  بينهم  21

الخر وم وأنراقش النراس والقيرادات  نلاق رط أا أ وجر   ●
 سررررررررررتعاانالحزبية والمسررررررررررؤولي  كنت أعتقد أا الناام مثلما 

شررررررررررررررتراكت ارإنر  ليحمت الخا اإل 1969برالارررررررررررررريوعيي  عرام 
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خواا المسرلمي  لكت لحمت الخا الجديد علا تعي  باإلسر يسر 
 اإل حررررادأسررررررررررررررررراس أا الحمررررالررررة التت لمك  أا لقوم بهررررا 

 شتراكت ت  كفت.اإل
اسررررررررررررررتعررانررة ل   حرردث علا ولك  ي رردو أا مثررط  ررذم اإل

 أسررررراس أا الناام ت لفرض علا السرررررودانيي  اإلسرررررالم كما
كيةل وإنما نذا جاء القول نا اشرررررتر سررررر ق أا ارض عليهم اإل

سرتجابة م  الناام لما ننها االقواني  اإلسرالمية   دو كما لو 
يريدم الناسل أو أنها لقاء ات منتصرررف الطريق بي  ما يريد  

 الحاكم  ط يق  وما يتمنا المحكوم حدوث .
المعروف ع  السررودانيي  حماسررتهم للمناقاررات. وقد  ●

ت  رذم المنراقاررررررررررررررات ألرام حكم امحزاب. وامرجئ أنر  ءد ر ن
سررررررررتزد ر ات ظط "المجتمع اإلسررررررررالمت" ولكنها ل   سررررررررلك 

جتهاد مسرررلك الصرررراع الحزبت وإنما  نحصرررر ات مسرررائط اإل
ط  رررذم اآللرررات وامحررراديرررث. وقرررد  نعقرررد م  أجررر   و فسررررررررررررررير

"الليلة التفسرررررررريرية" محط "الليلة  المناقاررررررررات جلسررررررررات و حط
 السياسية".

د لجوء اتاتراض أا  جربرة القواني  اإلسررررررررررررررالميرة وقر  ●
سرررررتخفف م  و أة الصرررررراع اإلقليمت ات السررررروداال وكذلك 
م  و أة الصرررررررررررراع العرقت. وات السررررررررررروداا  نالك منا ق  

ء لموا   لاررررررعر ايها الموا   السررررررودانت باررررررتء م  العدا
شرررررررررررررتراكت. وعندما لارررررررررررررعر  ذا نآخر لمجرد أن  عربت أو  

آلخر مسرررررررررررررلم ق ط كط شرررررررررررررتء اإا الموا   بأا الموا   ا
 العداء قد يتياءل ات شكط أو آخر.

اتراض بأن  ات  جربة "السررررروداا مجتمع  قد لجوء اإل ●
نسرالمت" لحتمط أا لصربئ الوثنيوا مع الوقت مسرلمي . أو 

 جرام. وإذا لفترض أا لحردث نوع م  الناررررررررررررررا  ات  رذا اإل
قررط محرردث مثررط  ررذا اممر ت  عود  نررالررك مخررا ر علا ا

ذلك أا الوثنيي   م امكثرية   موضرررروع غير المسررررلمي لم  
ات جنوب السرررررررررروداا وشررررررررررأنهم الق لت لفوق بكثير شررررررررررأنهم  

 المذ  ت.
كرذلرك قرد لجوء القول نا  جربرة "السرررررررررررررروداا مجتمع  ●

نها اترة نقا ة م   جارب سررررررررررابقة  أنسررررررررررالمت"   دو كما لو 
 عاشها السوداا.

الرئيس نميري لم و ت  جربرة مرا كراا لهرا أا   ردأ لو أا 
لفرضررررررها بقوة الارررررررعية والقانوا وما كاا لها أا  كوا لوت 

 قوة العقيدة الدينية عند امكثرية.
يبقا أا النتيجرررة التت خرجرررت بهرررا بعرررد جمع الخوا ر 

يها  ت السرررررروداا اكط بالكثير م  العنالة آنطباعات والتواإل
يردخرط ات الثمرانينرات  جربرة "المجتمع اإلسررررررررررررررالمت". والرذي 
يدخل  ات التجربة  و الناام نفسرررررررررر  الذي أدخل  ات  جربة  

شررررررررررررررتراكت" و ررذا ات حررد ذا رر  أمر ات منتها  "المجتمع اإل
 ام مية.

ودخول مثرط  رذم التجربرة ات الثمرانينرات   ردو نوعرات م  
التحصرررر  ات وج  الميرررراعفات الناشرررر ة ع  التقدم المذ ط 

ءم  لعصررررر التكنولوجيا. وما دام السرررروداا غير قادر حتا 
حتماء باإلسرالم  بعيد علا مواكبة عصرر التكنولوجيا اإا اإل

وبالتقاليد  و الحط الذي لقي  ك لد نام مخا ر السرررررقو  ات 
الاررريعة    نلاالارريوعية. وم  دوا  ط يق القواني  المسررتندة 

حتماء باإلسررالم وبالتقاليد مجرد  عامط قا اإلباإلسررالمية سرري
 ناري مع اإلسالم.

خمسررة  إلاأا داخط السرروداا حو  ولك  ثمة مخاوف ات
ماليي  مسرررررررررررررريحت ووثنت و ؤتء قرررد  جعلهم  رررذم القواني  

أي  -لجنحوا نحو نعالا الراض للقواني  علا رغم أنهررا 
عتبرار أمر التنوع المرذ  ت... وإنمرا أخرذت ات اإل -القواني  

 متد المخاوف لتلمس أمرات علا شررتء م  الاررفافية و و أا 
سرررالمية ات أجواء م  التزمت بمعزل  يتم  ط يق القواني  اإل

ع  المرونة. وإذا ت سررررررررررررمئ هللا حدث ذلك اإا السرررررررررررروداا 
الغنت بوعي  السررررياسررررت والدلمقرا ت سرررريسررررجط بنفسرررر  رحلة 

الوراء. والحررط  و ات "اإلسررررررررررررررالم المحررايررد" أي  نلاالعودة 
نطباعات بأا دي  محمد ب  ع د هللا ناإلسررررررررررررررالم الذي لعطت 
 تقدم. والمتزمتوا ت يتقدموا.علي  السالم  و دي  ال

 1983تشرين الثاني )نوفمبر(  19 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 تساؤالت حول مصير قائد
منذ بيرررررررررررعة ألام وحديث الموا   العربت يدور بالكثير  
م  المرارة حول المصررررررررررررررير الرذي لمك  أا ينتهت نلير  قرائرد  

الموقف الذي الثورة الفلسررطينية السرريد لاسررر عراات. وحول 
 نتهجر  سرررررررررررررروريا ات  عراملهرا مع الخالف الذي حدث داخط 

 حركة "اتئ".
اتراضررررررررررررررررات اإل وات ايرراب الحقررائق والمعلومررات  كثر

مصررررررررررير عراات. و راوح  ذم    نلاخصرررررررررروصررررررررررات بالنسرررررررررربة 
النهرالرة التت  ااتراضرررررررررررررررات بي  أا عرارات لمك  أا يلقاإل

الفلسررررررررررطينية"  مام الحسرررررررررري  و  دأ مع  "عاشرررررررررروراء لقيها اإل
ويمك  أا  اهر اجررررأة ات مكرررراا آخر ويصرررررررررررررربئ ظهورم  

 وقدر   علا النجاة م  النوع العجائ ت.
كتب  لو وم  المؤكد أا اممر سرررررررررري دو أكثر وضرررررررررروحات 
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نعقردت القمرة لكراا أبو نذلرك أنر  لو  لقمرة الريراض أا  نعقرد.
عمار بي  الحاضرررررررررري  وليس م  اليرررررررررروري الخوض ات 

  ننعقادأا ما ت لمك   صررررررررورم  و    فاصرررررررريط  ذا اممر نت  
 القمة م  دوا أا لكوا أبو عمار بي  المااركي .

نتقرال عتبرار و و لقرر اإلوقرد لكوا عرارات أخرذ ات اإل
مخيم   نلااجأة م  )نزل سررررررررلوى( مقرم الرسررررررررمت ات  ونس 

وأنر  ات  نعقراداإلال رداوي أا  نرالرك قمرة عربيرة علا أبواب 
المناررقي  علا قياد    ضرروء ذلك لقوم بعملية  يررعف شررأا 

بحيث لارررررررررارك ات القمة و و أكثر قوة مسرررررررررتندات ات الوقت 
 أا القمة م  دون  ت لمك  أا  نعقد. نلانفس  

ام  خالل   لأما كيف لمك  نضررررررعاف شررررررأا المناررررررقي 
التواجرد بي  البقيرة المتبقيرة م  جمرا ير "اتئ" ومقرا ليهرا ات 

معنام   مدا مجرد  واجأذلك    رابلس الل نانية وضرررررررررررررواحيها.
ممر سررراحة نزال قد  كوا ليسرررت با  نلاج المنارررقي  اسرررتدر ن

ة ر  سررراع دائنسرررتدراج معنام السرررهط عليهم ايرررالت ع  أا اإل
 سراع  و ات بعض جوانب   المسراندة السرورية للمنارقي . واإل

ا المملكرة العربيرة السررررررررررررررعودلرة  أنوع م  أنواع التور . وبمرا 
ارس بعض  قمة الرياض اإنها سررررررررررتم ننعقادحريصررررررررررة علا 

ط  أمي  امجواء المناسرررررررررربة  اليررررررررررغا علا سرررررررررروريا م  أج  
المؤ مرل و ررأمي  امجواء لمك  بحوار بي  الرئيس   نعقررادإل

حااظ امسد وقائد الثورة الفلسطينية لاسر عراات وات نار  
ا المهم  و بدء الحوار وليس النتيجة التت ألاسررررررررر عراات 

 لمك  أا يوصط نليها.
ت  ارررررررررتهت السرررررررررف  علا حد  ولك  الرياح سرررررررررارت بما 

التع ير الاررررعري الاررررائع ا دتت م  أا  ترك سرررروريا حلفاء ا 
"الفتحراويي " المناررررررررررررررقي  ع  قيرادة عرارات ينراءلوا وحرد م  

 هم  جررران نلاعرارررات وم  معررر  ارررإنهرررا رمرررت بثقرررط ملحوظ 
الحد الذي بات    نلانسررررربة التصرررررعيد بيرررررع درجات  توراع

 قمة الرياض. ننعقادبموجب  م  الصعب 
اتراض  نررا أا قمررة الريرراض  نعقررد ات  م  الجررائز اإلو 

الموعد المحدد مكثر م  سررررررررررر ب لعط أ مها علا اإل الق  
نفجررار الموقف بررالارررررررررررررركررط الررذي انفجر فيرر  بي  امسرررررررررررررررد ن

 -أا الخالف السرررررررروري  اتراضوعراات. بط م  الجائز اإل
  حااظ  العراقت كاا ات المر بة الثانية من  سررررررر ق للرئيسررررررري  

ا جتمعا ات قمة "ااس" وكاا م  نحسرررري  أا   مامسررررد وصرررردَّ
الممك  أا لجرررررررددا اللقررررررراء ات قمرررررررة الريررررررراض ويتبرررررررادت  

كما سررر ق أا اعال ات القمة السرررابقة.  ذا نذا  المصرررارحات
  العالقررات كررانررت ل   حرردث مفرراجررأة علا  ريق  حسرررررررررررررري

 العزيز. بسعت حثيث م  جانب الملك اهد ب  ع د
عتقاد بأا  نالك بعض  وات  ذا الصررررررردد م  الجائز اإل

العتب م  جانب الملك اهد علا عراات  تمثط ات  مااعر 
أا العررا ررط السررررررررررررررعودي اوجئ بررأا عراررات ظهر اجررأة ات 

في  المملكة  ء رابلس وأا ظهورم جاء ات الوقت الذي  هت
د القمة. وم  المؤكد أا مارراعر الملك اهد كانت  نفسررها لعق

سررررررررررررت دو علا غير ما ظهرت علي  لو لم لك  عا بات بعض  
العترب أو كثيرم. وبرالمقرارنرة بي  التكريم التراريخت م  جرانرب  

السرررررررررعودلة ق ط بيرررررررررعة    نلاالملك اهد لعراات عند ءيار   
أو  -أسررابيع م  الاهور المفاجئ ات  رابلس وبي  ضرربا 

العا فة السررررررررررعودلة علا عراات وما لمثل    -تم بامحرى ك
نتيجررررة للاهور المفرررراجئ ات  رابلس ومررررا ينتج عنرررر  م  

ولقررد حرردثررت ومنهررا التررأجيررط  -نربرراكررات المملكررة قررد  حرردث 
اتراض ماررررررررراعر العتب.  ذا مع نلمك  التأكد م   -للقمة 

 معتبرار أا اللهجرة اإلعالميرة السررررررررررررررعودلرة  جراامخرذ ات اإل
 لمصلحة عراات. اات معام امحيا أحداث  رابلس  ت

ا ماراعر أاتراض وات  ذا الصردد أليرات م  الجائز اإل
الغيرررررررررب م  جانب الملك اهد كانت علا الرئيس امسرررررررررد 
حتا لحارررة لاهور المفررراجئ لعرارررات ات  رابلس. لكنهرررا 
بعد  ذا الاهور أصررررررررررربحت موءعة علا الرئيس السررررررررررروري  

 ع  أا ايررررررررررالت  لوعلا رئيس منامة التحرير الفلسررررررررررطينية
الملك اهد لارررعر بأا عراات كاا ينفت أا لفوضررر  بتحقيق  
صررررررريغة ما للعالقة بي  ناام الرئيس امسرررررررد وقيادة عراات 

قمرة الريراض أو علا  ننعقرادللعمرط الفلسررررررررررررررطينت  تم خالل 
اتراض يبقا قرائمررات نذا كراا م  ذم القمررة. و رذا اإل رر  ش رام

احات أمام الممك  الجزم بأا الرئيس امسررررررررررررررد  رك المجال مت
 نمكانية لقاء أو  فا م بين  وبي  عراات.

ولك  مرررا كررراا متخوارررات حررردوثررر  حررردث. القمرررة العربيرررة  
الدورية أرج ت ولم لك  حتا م  السرررررررهط  حديد موعد لها. 

حتا كترابرة  رذم  -وعرارات مرا ءال بي  رجرالر  ات  رابلس 
سرررتدراج المنارررقي   نلحاول   21/11/1983ثني  الكلمة يوم اإل

سررررررررررررررتردراج بعض القوى ات نارام  إيرد م  المبرارءة و المز  نلا
المزيد م  التور . وليس  نالك ارصرررررة  نلاالرئيس امسرررررد  

للخروج م   ررذا النفق سرررررررررررررروى القمررة اإلسررررررررررررررالميررة المقرر 
  ينراير/كرانوا الثرانت 16 را ات الردار ال ييرررررررررررررراء وات ننعقراد
. و ت القمررررة اإلسررررررررررررررالميررررة الثررررانيررررة التت  نعقررررد ات 1984

ولا عقدت عام غرائب الصررردف أا القمة ام  وم  . المغرب
ا أ بعد الحريق الذي حدث ات المسررررررررجد امقصررررررررا و   1969

ات حقط  شرررتعاتت نالقمة الثانية  نعقد بعد الحرائق التت  زداد 
 النيال الفلسطينت.

و ذم القمة  ت المناسبة المثالية لتحقيق الحط المعقول. 
ي  أبناء سررررررررررتمرار القتال بنومثلما أن  سرررررررررريكوا مسررررررررررتهجنات 
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القيرررررية الواحدة وعلا أرض ليسرررررت أرضرررررهم اإن  سررررريكوا 
مؤ مر عربت أو   نلامسررررتغربات أا لغادر أبو عمار  رابلس 

 نسالمت لجدد ل  الثقة ات قيادا   وءعامت .
ا المدة  ويلة وت لمك   حمط سررربعة أسرررابيع  نوقد لقال 
قتتال خصرررررررروصررررررررات أن  ات كط لحاة  مر م  أخرى م  اإل

 زداد شررراسررة الذي  لقا لوا بعيررهم بعيررات.   دوا نلجاد حط
ويزداد  بعرات لرذلرك ضرررررررررررررريق أبنراء  رابلس م  الرذي  لقرا لوا 

 وم  الذي  لساندوا المتقا لي .
أا لرررررأ ت ذلرررررك اليوم  إلاو  ولك   رررررط م  حرررررط آخر؟

سررررتحيررررار عراات نوعود أو  سررررتعجط القمة اإلسررررالمية الم
اات م  المهم أا لحفظ هللا عر  ليس  نالك ما لقال سررررررروى 

 غتيال.شر اإل
 ... وإننا ندعو ل  بالعمر الطويط.

 1983تشرين الثاني )نوفمبر(  26 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 مالحظات على هامش  
 داخل "فتح"  الصراع

حركررة "اتئ"   علا  ررامش الصررررررررررررررراع الرردائر بي   رات  
 نراك بعض   لةير التنايم امقوى علا السرررررررررررررراحرة الفلسررررررررررررررطين

التت رااقرت  رذا الصررررررررررررررراعل والتت قرد  نتبرامالنقرا  الالاترة لإ 
 ساعد  سجيلها علا  وضيئ بعض المالمئ.ل

 و ذم النقا   ت 
ق ررط ثالثرة أشررررررررررررررهر كرانرت أكثريرة الردول العربيررة   - أوال  

 ات تمرام. راقرب التطورات  رذا الصررررررررررررررراع برالحرد امدنا م  
الصررررررررررررررراع علا أنر  نتيجرة    نلابعض  رذم الردول كراا ينار 

  يعية للخروج الثانت للمقاومة الفلسرررررررررررررطينية ات ل ناا بعد  
  كرراا ينار نليرر  الخروج امول لهررا م  امردا. و نررالررك م  

نر  نوع م  أنواع الصررررررررررررررراع المتقردم ات لعبرة امجنحرة علا أ
 الكثيرة الايوع ات معام امنامة العربية.

أا م  شأا  ذا الصراع    كاا يرى  نالك م    لذلك  إلاو 
ميزاا القوى الفلسرررطينت  سرررتقراا علا حال  كفتت   أا لجعط

 بدل أا  بقا الكفتاا ات حال م  التأرجئ المستمر.
 نرالرك أليرررررررررررررررات أكثر م  نارام عربت وجرد ات   - ثاانياا  

الصررررررراع مناسرررررربة لكت  عيد حركة "اتئ" النار ات أسررررررلوب 
 عاملها القائم علا معادلة نعطاء كط ناام م  البيرررررررررررراعة 

بمعنا أا  نررالررك داخررط الحركررة العنصررررررررررررررر  التت يريررد ررال
ر لبعض امنامة أا حركة  اليمينت القادر علا أا لصرررررررررررررو   

ر  ك اليسرررررررررررررراري القرادر علا أا لصررررررررررررررو   "اتئ" لمينيرةل و نرالر 
منامة أخرى أا حركة "اتئ" ليسررررت لمينية. و نالك أليررررات 

 جام    و قادر علا أا يؤكد نسالمية الحركة أو يؤكد اإلم  
 القومت العربت للحركة... و كذا.

لتزام بخا  نت الجنوح نحو اإلع نررررا ت   روإعررررادة النا 
لا المسررررررررررررألة سررررررررررررترا يجية عواحد وإنما  غيب المسررررررررررررألة اإل

با ت السررررررررررمة  -أي المسررررررررررألة التكتيكية   -التكتيكيةل و ذم 
سررررتطرادات مسررررلوب إامسرررراسررررية مسررررلوب عمط حركة "اتئ" و 

حد ك ير بنارة "اتئ"   نلاالقيادة الفلسررررررررررطينية التت  طبعت 
 ومفاتيمها.
  ةاتراض أا بعض امنامررة العربيرر قررد لجوء اإل -ثاالثاا  

دث للمقاومة الفلسطينية.  ضاق ذرعات بتحميل  مسؤولية ما ح
نفجر الصررررررررررراع داخط حركة  نوقد آثرت  ذم امنامة عندما 

أا  تواار الترررأكيررردات برررأا  نلا خررراذ موقف الحيررراد ن"اتئ" 
  مامات. ذلكالمسألة ليست ك

بالموقف  -  أراد أا لقول للقيادة الفلسررررطينية و نالك م  
 ما معنام نا الصرررراع الذي حدث  و -المحايد الذي ا خذم 

 سترا يجيي  لكم.نبينكم وبي  أنفسكم وبي  حلفاء 
كذلك  نالك م   صررررررف علا أسررررراس أا  ذا الصرررررراع 
م  شرررررررررررأن  أا لجعط القيادة الفلسرررررررررررطينية وقادة التنايمات  

عررردادات للتكيف مع دائرة النارة الررردوليرررة تسرررررررررررررر نعمومرررات أكثر 
 لمسألة نلجاد حط للقيية الفلسطينية.

  أ راف السررطينية اقال  لو كاا الصررراع  و بي -رابعا  
لمررا كرراا حرردث اجررأة أا بررادرت بعض دول العررالم الثررالررث 

. ر أييد لاسرر عراات ات شركط أو آخ  نلاوالدول اموروبية 
و ذا التأييد  و الذي  سررررررر ب ات حالة حرج م راف عربية  

 ر ع   أييد ا ات شكط أو آخر أليات.اجعلها  ع    
لفلسرررررطينت   منا البعض أا لكوا الصرررررراع ا - خامساااا  

عالا حكومة المنفا الفلسررررررررررررررطينية وذلك علا مناسرررررررررررررربة إل
عتراف ن سررررررررررررررراس أا  رذم الحكومرة  ت المخرج لمسرررررررررررررررألرة أ

الوتلات المتحدة وغير ا بالكياا السررياسررت الذي لقود العمط 
 الفلسطينت.

و ذا البعض ما ءال لأمط ات حدوث ذلك ما  فاصررريط  
حقيقة أسررررررررررررراسرررررررررررررية و ت أا المنامة   نلاالصرررررررررررررراع قادت 

والتنايمرات ل  لكوا لهرا حتا نشررررررررررررررعرار آخر بعيرد المردى 
   أثير علا الصررررررررررعيد العسرررررررررركري. وبالتالت اإا امخذ بفكرة

 حكومة المنفا ي دو أمرات منطقيات.
وحتا ام راف الفلسرررطينية التت  نادي بالتحرير سرررتجد  
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والماهري ال  نفسهال نءاء  قلأل رقعة التحرك العسكري الفعَّ 
اكرة حكومة المنفال خصرررررروصررررررات   نلا ميط  ات وقت واحدل

أا  ذم الفكرة التت   دو ممكنة اآلا قد  صربئ  ت امخرى 
مسررررررررررررررتحيلررة مع الوقررت. و نررالررك أكثر م  حيثيررة  ؤكررد أا 
القيرادة الفلسررررررررررررررطينيرة ات صررررررررررررررردد بنراء عالقرة مع الوتلرات 

 خاذ "وقفة مع الصرررررديق". والصرررررديق  نالمتحدة  حت غطاء 
 السوفيا ت. اإل حادنا  و  

وقرررد بررردأت مالمئ  رررذم الوقفرررة التت لمك  أا يتخرررذ رررا  
عراات  زداد وضررررررررروحات ومع أن  ليس باليررررررررررورة أا  كوا 
الوقفة م  نوع  لك الوقفة التت سرررر ق للرئيس )الراحط( أنور 

 خاذ ا سررررريمنت بأنها قد  كوا ن خذ ا نت أا نالسرررررادات أا 
اتراض طيعة. ويجوء اإلوقفة بهدف اليرررررغا وليس بنية الق

أليرررررررررررررررات بررأنهررا قررد  عنت أا "مبررادرة ريغرراا" أمر بررات قررابالت  
 للنقاش م  القيادة الفلسطينية ات شكط أو ات آخر.

ن  بعد ثالثة أشررهر م  الصررراع الفلسررطينت حدث  نيبقا 
العربت والدولت لمصرررررررلحة قيادة عراات ليس بهدف   طالتدخ

من  موقف ما. نصررررررررررررة  ذا الرجط اقا وإنما ما المطلوب  
و ذا الموقف قد لساعد ات  حقيق صيغة حط مءمة الارق  

ولا التت لكوا اموسررررررررررررررا. و و لسرررررررررررررررراعرررد منهرررا المرة ام  
للفلسررررررررطينيي  ايها ءعيم قوي مق ول م  أكثرية السررررررررطينيت  

 خرررراذ  نالررررداخررررط والخررررارج. والزعيم القوي  و القررررادر علا 
 الموقف حتا نذا كاا م  النوع المثير للجدل.

 نت نذا كانت الاروف الصرررحية للرئيس حااظ امسرررد ..
اتراض بأا وءير الخارجية السعودلة اممير )والتت لجوء اإل

دماررررق بغرض  قصرررريها بالدرجة  نلاسررررعود ال يصررررط ذ ب 
قد  عرقط الخطا الموضرروعة وذلك علا أسرراس أا   ولا(ام  

عتبار جودة الوضررررررررع الصررررررررحت سرررررررريناريو الحط أخذ ات اإل
عتررررادت ن عنررررد ذلررررك  كوا المنطقررررة التت  لجميع ام راف.

ة م  نوع أعلا أنواع شررررررررررتا م  المفاجآت مق لة علا مفاج
 جديد.

 1983كانون األول )ديسمبر(  3 -مجلة "التضامن". لندن 

     

على    وقفة أمام الغارة الجوية األميركية
 مواقع سورية في لبنان 

الجويرررة علا رغم أا الزم  الرررذي حررردثرررت فيررر  الغرررارة 
 و الزم  الذي يتميز بأن  لسررررررررمئ مي  اامميركية ات ل نا

 رفل بط ويعتدي علي ل اإا  ذم الغارة العدوانية  اررررررررررررركط  
امميركت. وات  -عالمررة اررارقررة ات  رراريخ التعررامررط العربت 

ذا العدواا و ت خطيرة   نتاار الميررررراعفات الناشررررر ة ع  ن
 ومتاعبةل لمك  مالحاة اآل ت 

سرررررررررررتهداتها الغارة نلمواقع السرررررررررررورية التت لو أا ا  -أوال  
علا  -امميركية كانت داخط أراضرت سروريا لما كاا للغارة 

أا  تم. ولك  المواقع  قع ضررررررررررررررم  امراضررررررررررررررت  -امرجئ 
الل نرررانيرررة. وات نار الوتلررات المتحررردة أنهرررا بهرررذم الغرررارة لم 
 نتهك سرررررررررريادة دولة أخرى ايررررررررررالت ع  أنها  رى ات وجود 

راضررررررت ل نانية ما م  شررررررأن  أا لارررررركط  مواقع سررررررورية ات أ
 نتهاكات لسيادة ل ناا.ن

اتراض أا الغرررارة امميركيرررة علا قررد لجوء اإل -ثااانيااا  
المواقع السررررررورية مر بطة بما يتردد حول الوضررررررع الصررررررحت 

ختبار  ناتراض بأنها للرئيس حااظ امسد. كذلك قد لجوء اإل
 .لي نللحيور السوفيا ت المالءم للوضع الصحت الماار 

اءت ات أعقراب نذاعرة أنبراء  جر أا الغرارة  إنتبراموالالارت ل
شررب  رسررمية ات الوتلات المتحدة ع  دقة الوضررع الصررحت 

سترخاء للرئيس امسد. وجاءت بعدما كاا حدث نوع م  اإل
 ءاء اليربة الثأرية ردات علا عملية "المارينز".ن

دارة الغرررررارة بوجود مخررررراوف داخرررررط اإل حت و  – ثاااالثاااا  
ع  الوضررررررررع  وات ضرررررررروء ما  و متواار لديها -امميركية 

م  أا ليررررررع السرررررروفيات يد م   -الصررررررحت للرئيس امسررررررد  
سرررررررررررررتنتجوا بأا ناتراض أنهم علا سررررررررررررروريا. وم  الجائز اإل

القيام  نلاالسررررررررروفيات وضرررررررررعوا القبيرررررررررة بكط القوة اعمدوا  
 ختبار.بالغارة لإ 

الررردقيق   صررررررررررررررررردوبعررررد اآلا لمك  معرارررة م  خالل الر 
للتطورات. ارررإذا  جررراوء امميركررراا اممر ولم لقوموا بغرررارة 
مماثلة امعنا ذلك أا السررررررررروفيات حاضرررررررررروا مع سررررررررروريا  

ت يريرردوا لهررذم المبررارءة  -أي امميركرراا  -للمبررارءة وأنهم 
ر ات مثط  ذم  يأا  حدث. أما نذا حدثت الغارة اإا التفسررررررررر 

 الحال سيختلف.
اتراضرررات عدة  ارررير ات  نات الوقت نفسررر  ثمة  - رابعا  

أا الوتلرررات المتحررردة قررت بعررردمرررا حررردثرررت   نلامعامهرررا 
كم ات سررررررروريا أا  عيد النار ات نتكاسرررررررة الصرررررررحية للح  اإل

الفصررررررررررررررررط امخير م  السررررررررررررررينررراريو الرررذي لحكم العالقرررات 
امميركية السرررررررورية منذ بيرررررررع سرررررررنوات. وكانت الفصرررررررول 

المتحدة  ا أا سررررياسررررة اتئ النوااذ للوتلات  لالسررررابقة  قوم ع
التت لعتمرد را الرئيس حرااظ امسرررررررررررررررد  تسررررررررررررررراوى م  حيرث  

 حاد السوفيا ت. لك  ام مية مع الباب العريض المفتوح لإ 
سررتنادات  نو و ظرف دقيق  -الارف الصررحت للرئيس امسررد 
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لحررردث خلالت ات  -مرررا يتردد ات اموسررررررررررررررررا  الغربيرررة  نلا
ا المعرادلرة المق ولرة م  الوتلرات المتحردة والتت ات ضرررررررررررررروئهر 

بات م  اليررررررررروري  عديط نقا  كثيرة ات الفصررررررررط امخير 
 م  سيناريو التعامط.

 4ق رط الغرارة الجويرة التت  مرت يوم امحرد  - خاامساااااااااا  
كاا للوتلات المتحدة علا   1983 )دلسررررررررررم ر(  كانوا امول

سررروريا ثأر واحد  و الثأر للمارينز. وبعد الغارة الجوية بات  
حهرا الجوي الرذي ألقا ر آخر  و الثرأر لهيبرة سررررررررررررررال ألهرا ثر 

علي  بعض الاالل نسرررررررقا  الصرررررررواريخ السرررررررورية للطائرات  
 ووقوع  يار ات امسر.

وقوع  يار أميركت ات امسرررررررررررر لسررررررررررر ب إلدارة الرئيس  
ريغاا  واجس كثيرة علا أسررررراس أا السررررروفيات سررررريحققوا  

ر ممررا ت  ريرد اإلدارة امميركيررة أا يمعرر  وسرررررررررررررريعراوا الكث
 يات وبالذات ات  ذم الاروف.لعرا  أحد خصوصات السوف

عتماد ا م  ن سياسة امخذ بالثأر سيتم    ط أاوالسؤال   
جرانرب امميركراا أم أنهم سرررررررررررررريعت روا القردرة المفراج رة علا 

   الطرررررائرات امميركيرررررة علا أنهرررررا نزول الخ راءانسررررررررررررررقررررر 
سراحة الصرواريخ لحمايتها ق ط  نلاالسروفيات بحماسرة اائقة 

سرررررررررررررررائيليرررة أو يتم  ررردمير رررا  أا  نقض عليهرررا الطرررائرات اإل
   فررررررراقبعمليرررررررات لقوم بهرررررررا الكومرررررررانررررررردوس ات ن رررررررار اإل

اإلسررررائيلت الذي  م التوصرررط نلي   -سرررترا يجت امميركت اإل
 ق ط بيعة ألام؟

وت جواب نت نذا حرردثررت محرراولررة جررديرردة لألخررذ بررالثررأر 
 نتهت نليها.نومعراة النتيجة التت 

الصررررررررواريخ  سررررررررتعمالنأا   نلاوم  المهم اإلشررررررررارة  نا 
علا الج هة المصرررية جعط نسرررائيط   1968السرروفيا ية عام 

  وقف نز ا ها العدوانية ات سماء  لك الج هة.
أا الموقف مق ط علا  ضاتراقد لجوء اإل -ساااااادساااااا  

مزيد م  التعقيد. و نالك نذا جاء التع ير سررررررررررررباق م  أجط 
ب الوقت قد بدأ. وإذا كاا  ذا السرررررررررباق ل  ينتهت ات كسررررررررر  

شرهر اإن  مكثر م  سر ب موضروعت سريصربئ م   غيروا 
 السباقات التت ت نهالة لها.

المتراكم   أن  علا رغم العداء نتبامالالات لإ  -ساااااااابعا  
عتبار أنها المسررررررررررؤولة بإات النفس العربية للوتلات المتحدة 

ع  كرط مرا لحردث للمنطقرة وايهرا وأا رد الفعرط العربت نءاء 
ت جردات قيراسرررررررررررررررات بنوعيرة الغرارة الغرارة الجويرة امميركيرة برا ر 

الجويررة امميركيررة وبررالنتررائج التت أسررررررررررررررفرت عنهررا. اررالغررارة 
 حرررردث للمرة امولا م  جررررانررررب الوتلررررات المتحرررردة وبهررررذا 
الاركط المباشرر. وللمرة امولا أليرات لحدث نسرقا   ائرات  

 للوتلات المتحدة وأسر  ياري .

بت ا لكوا الفرح العر أوالمفترض ات مثررط  ررذم الحررال 
ختلطت مع نشرررررامالت لك  الذي حدث  و أا ماررررراعر الفرح  

مارراعر المرارة الناشرر ة ات نفس الموا   العربت ع  الدور 
السرررروري ات ل ناا وع  أسررررلوب التعامط السرررروري م  حرب  

اتراض الموا   العربت بأا المواجهة نالخليجل ايرررررررالت ع   
دة  السررروفيا ت والوتلات المتح اإل حادالتت حدثت كانت بي  

سررررررررررورية وت بد أا كثيري  م   -ميركية أوليسررررررررررت مواجهة 
حتاروا و م يتابعوا أخبار الموقف  ط نالخليج   نلاالمحيا 

لفرحوا ما القوات السررررررررررررررورية أسررررررررررررررقطت  ائرات أميركيرة  
وأسرررررررررررررررت  يراريهرا أم لحزنوا ما التعرا ت السرررررررررررررروري مع 
القيرررررية الفلسرررررطينية أوصرررررط قائد الثورة الفلسرررررطينية لاسرررررر  

  ميتم بمقتيررررا ن فاق   نلاحد التوصررررط   نلاوم  مع  عراات 
 رحيلهم م  مرردينررة ل نررانيررة بواسررررررررررررررطررة اممم المتحرردة. وم  

متزج الفرح مع نالمؤكررد أا الحزا أخررذ م   ريق الفرح ثم 
الحزا بطريقررة لم لعررد واضررررررررررررررحررات ايهررا حجم الفرح أو حجم  

حتاروا أليرات ما نسرقا  الطائرات  نالحزا. وت بد أا كثري  
يركية لم ي دد م  نفوسررررررررهم المرارة الناشرررررررر ة ع  أا ات امم

سررررررررررررررتطراعتهرا أا  عيرد النار ات موقفهرا م  حرب الخليج ن
بحيرث  نتهت حرالرة التنراقض ات الوضررررررررررررررع العربت لكنهرا ت 

  فعط.
كررررررانوا  6)الثالثرررررراء  ت ررررررتويبقا أا  ررررررذم الكلمررررررة كٌ 

( بينما شرررررررررررربئ المفاجآت لخيم علا 1983دلسررررررررررررم ر /امول
ية باررررررررركط ت مثيط ل . وقد ي دو الكالم عاجزات المنطقة العرب

  ع   صرررررررررروير  ول المفاجآت التت قد  حدث ات أي لحاة
والتت  نطلق كلهرررا م  بررردتيرررة أا الغرررارة الجويرررة امميركيرررة  
علا المواقع السررورية ات ل ناا  ت بدالة اصررط امخير م  

  طسررررررررررررررينراريو التعرامرط امميركت مع سرررررررررررررروريرا. وق رط أا يردخر 
الوضررع الصررحت للرئيس حااظ امسررد المرحلة الدقيقة كانت 

جران هرا   نلاأا  رأخرذ سرررررررررررررروريرا  نلااإلدارة امميركيرة  تطلع 
 .  بالحسررررررنا وبموجب عقد  عامط لصرررررروا مصررررررالئ الطراي  

وكررانررت غير مسررررررررررررررتعجلررة للحصررررررررررررررول علا ذلررك. أمررا بعررد  
ضرطراب الصرحت المفاجئ للرئيس امسرد اإنها   دو شرب   اإل

اما  و السررر ات أا  ارر    ميررطربةل وإت   مسررتعجلة وشررب 
غارة جوية بعد سرررررررراعات م  نذاعة أنباء  ؤكد أا الوضررررررررع 

 الصحت للرئيس امسد علا شتء م  الخطورة.
وتلات المتحدة بناء  لكيف سرررررتعيد ا وام م م   ذا كل  

و ط لديها الوقت  تيكط الفصرررررررررررررط امخير م  السررررررررررررريناريول
ا ت علا رغم دقررة السرررررررررررررروفيرر  اإل حرراد  ررط أالتفعررط ذلرركل و 
 للرئيس أندروبوف سيتيئ لها المجال؟ تالوضع الصح

عقدت    نتاار وقدنولا ي دو العالم كل  ات حالة  للمرة ام  
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نتاار ل   طول علا الد ارررررررررررررة ألسرررررررررررررنة الجميع. وحالة اإل
 امرجئ.

 1983كانون األول )ديسمبر(  10 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 ستعادة مصر إالحيرة العربية في شأن  
عيررويتها ات  نلاالمطلوب  و أا  عود مصررر    ط أا

الجررررامعررررة العربيررررة ع   ريق القمررررة اإلسررررررررررررررالميررررةل أم أا 
عيرررررررررررويتها ات منامة المؤ مر  نلاالمطلوب  و أا  عود 

 اإلسالمت ع   ريق القمة العربية؟
 وءيادة ات اإللياح لمك  القول 

رك مصر ات القمة اإلسالمية المطلوب لكت  اا   ط أا
 و أا  اررررررررارك أوتت ات القمة العربية أم أا مارررررررراركتها ات 
القمة العربية   دو أكثر سررررررررررررهولة نذ  ت شرررررررررررراركت أوتت ات 

 القمة اإلسالمية؟
  ؟  لس ق م  م  

القمة اإلسرررالمية  سررر ق الدول العربية اتقرر راع     ط أا
 عليق عيروية مصرر قت منامة المؤ مر اإلسرالمت والراع 

 المااركة؟ نلالقود 
أم أا الدول العربية  سرررررررر ق المنامة اإلسررررررررالمية اتقرر  

 خرررذ هرررا ات قمرررة ننعرررادة النار ات قرارات المقرررا عرررة التت 
مصرررر  عود  م نعادة النار اإاتوعندما   ل1978بغداد عام 

 ستعادة مكانتها؟مكانها ثم  عمط  ت إل نلا
سرررررررررررر لة والتسرررررررررررراؤتتل وغير ا وق ط اإلجابة ع   ذم ام

م أمر أسررررراسرررررت و و  كثيرل واا ام اآ ط و  م  المهم حسررررر 
مكرانهرا ات التجمع العربت وات التجمع  نلالعودة مصررررررررررررررر 

اإلسررررالمت و ط أصرررربئ بالتالت م  اليررررروري نلغاء قرارات 
 خاذ ا ردات علا نوالمقا عة التت س ق أن   م   حار التعامط

 اإلسرائيلت؟ -الصلئ المصري 
والجواب ع  ذلررررك  و أنرررر  نذا كرررراا المطلوب نعررررادة 
النار ما امسرررررررررررررربراب الموجبرة لقرارات المقرا عرة قرد ءالرتل 

ما امسرباب الموجبة ما ءالت   ذم ل   تم اإا نعادة النار
 عقررد ررا الرئيسقررائمررة حيررث نا المعررا رردة التت سرررررررررررررر ق أا 

 خذت قرار ن)الراحط( أنور السرررررادات مع نسررررررائيط وبسررررر  ها 
 المقا عةل لم  لغ.

 ولك  الذي حدث  و أ م م  اإللغاء.
حرردث أا  ررأكرردت حقيقررة علا جررانررب ك ير م  ام ميررة 

و ت أا الارررررررررررررعب المصرررررررررررررري ضرررررررررررررد  ط يع العالقات مع 
 نسرائيط.  

شرررررررررو ات لعودة  مبارك  حسررررررررنت د الرئيسحدوحدث أا  
 ط أبيب  جعط م  راض التط يع   نلاالسرررررررررفير المصرررررررررري 

 حالة دائمة علا ماي دو.
 نارررررررررررررريا قنوات  نلاوحرررردث أا عمررررد الرئيس مبررررارك 

اا   م ن صررررال مع الدول العربية بالطريقة التت  ارررريع اإلاإل
 ات النفوس.

 -وحدث أا الفتور السرررررررررررررائد ات العالقات المصررررررررررررررية 
اإلسرررررررررررررائيلية يوحت بأا القطيعة محتملة الوقوع ات اللحاة 
التت لاكط ايها قطع العالقات مخا ر ت قدرة لمصر علا 

 مواجهتها. 
وحردث مرا  و أ م م  ذلرك. حردث أا القرار العربت ات 

لم سرررررررررررررر  جرام النات  جرام الحرب غير ممك  والقرار العربت ن
 ال. جام اليغا غير اعَّ نغير متيسر والقرار العربت ات 

ذال أا  عود مصررررررر أايررررررط م  أا  بقا بعيدة. وأا إو 
سرررررترا يجية مارررررتركة بعد العودة أايرررررط م  أا نيتم وضرررررع 

سررترا يجية   بقا الحال علا ما  ت علي . اإذا كانت  ذم اإل
ها  لغيها.   وجب علا مصررر نلغاء المعا دة مع نسرررائيط اإن

سررررررررررررررتعرداد عربت لمواجهرة مرا بعرد  نكراا ليس  نرالرك  اأمرا نذ
 -اإللغاء ايبقا التجميد الحاصررررررط ات العالقات المصرررررررية 

حي   واار الارف الموضوعت لإلغاء.  ذا   نلااإلسرائيلية 
عتبررار أا المزيررد م  التجميررد للمعررا رردات مع امخررذ ات اإل

 اإللغاء المتدرج. نلالقود 
ية  ت المخرج المناسب بمعنا  ئانالعودة الثا  نوقد لقال 

أا  عود العالقات بي  مصرررررر والعراق أوتت علا أسررررراس أا 
ثمرة بعض الاروف الموضرررررررررررررروعيرة التت  حتم حردوث ذلرك 

سررررررتعدادات نبالحد امدنا م  الحرج ايررررررالت ع  أا  نالك  
بغرداد. ثم  عود  نلالزيرارة لقوم بهرا الرئيس مبرارك بعرد ألرام 

ثنائت أليرررررات بي  مصرررررر وامردا و نالك  العالقات وباررررركط
حديث جدي ات  ذا الاأا. ثم بي  مصر والمغرب و نالك 
أليررررات حديث مماثط علا صررررعيد الجدلة يرااق  وعد مغربت  

ثم بي  مصرررر  بتأمي  ماررراركة مصرررر ات القمة اإلسرررالميةل
 ول ناا ات حال  رسخ الارعية الل نانية.

 نلامصرررررررررررررر ا امايرررررررررررررط  و أا  عود اكذلك قد لقال 
مكرررررانهرررررا ات الجرررررامعرررررة العربيرررررة علا  ريق ننهررررراء  عليق  
عيروية مصرر ات منامة المؤ مر اإلسرالمت ما امكثرية  

ط الحرج علا  يبررة العربيررة مع  ررذا ات جررام وما ذلررك لقلرر   
 القرار العربت.

ا نلغاء عيررررروية مصرررررر ات الجامعة نأليرررررات  وقد لقال
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 خرررذ ق رررط قرار  عليق عيررررررررررررررويتهرررا ات المنامرررة  االعربيرررة 
ا قرار  عليق العيررررروية ما كاا ليتخذ لوت ناإلسرررررالميةل بط 

ا خرراذ قرار نلغرراء العيررررررررررررررويررة. وعلا  ررذا امسررررررررررررررراس اررإا 
عيررررررررررررررويتهرا ات المنامرة  نلاالمنطقت  و عودة مصررررررررررررررر 

اإلسالمية يتم باكط  لقائت أو علا امقط بالحد امدنا م  
 المناقاات والتحفاات.

وبصررررررررررف النار ع  كط ما لقال ات  ذا الارررررررررأا اإا 
  نالك ما لاب  اإلجماع علا أ مية أا  عود مصر.

وم  محاسررر  الصررردف أا  نالك قمة نسرررالمية سرررتنعقد  
ات الدار ال ييراء. كذلك   1984 يناير/كانوا الثانت 16يوم 

قرر مالتت كاا م  ال ا القمة العربيةأم  محاسر  الصردف 
أواخر الارررررررهر الماضرررررررت لم  نعقد و م   ا ات الرياضننعقاد

 ا. وكاا موضروع ماراركة مصرر م  امسرباب  ننعقادنرجاء  
 التت أوج ت عدم عقد قمة الرياض.

وعلا  ذا اإا اممر امكثر سهولة  و أا لقرر الحكام 
ات القمة   وتت أسررررتعادة مصررررر ع   ريق مارررراركتها نالعرب 

 اإلسالمية.
خرى للحيرة   رررط لحررردث ذلرررك أم يتم التمرررديرررد سررررررررررررررنرررة أ

 العربية؟
لعط وعسرررا يتغلب المنطق علا أي شرررتء آخر. ولعط 

ي لسرراعد ا علا ذعادة مصررر  ت الطريق الن وعسررا  كوا 
 لغاء المعا دة التت عقد ا الرئيس السادات مع نسرائيط.ن

 1983كانون األول )ديسمبر(  17 -مجلة "التضامن". لندن 

     

 الكويت  إلىالكل في المصيدة من أميركا 
بررات الكررط ات المصرررررررررررررريرردة بهررذم العبررارة لمك   لخيأل  
الموقف الرا   ات المنطقررررررة العربيررررررة بررررررأ راارررررر  المحليررررررة 

 والخارجية.
ام راف المحلية  ت  سرروريال ول ناال ومنامة التحرير  
الفلسرررررررررطينية وام راف الخارجية  ت  نسررررررررررائيطل والوتلات 

 اإل حرادالمتحردة وحليفرا هرا بريطرانيرا وارنسرررررررررررررررا وإلطراليرال ثم 
 السوفيا ت.

وم  خالل عرض حالة كط  رف لمك   صررور   يعة  
ابها  المصرررررريدة التت وجد الكط أنفسررررررهم ات داخلها أو علا ب

 الداخط. نلاات الطريق 
  وجد ات أعقاب الغزو اإلسرائيلت لل ناا السوري  الُحْكم 

الداخط و ر يب أمور   نلانكفاء  ما اإلا   أا أمام  أحد أمري  
ال يرت بطريقرة جرديردةل و رذا معنرام أنر  سرررررررررررررريتر رب علير  ارك 
غابة الصرررررررررررواريخ السررررررررررروفيا ية التت ءرعها ات امراضرررررررررررت 

ما وقف التناقض مع ادود مع سوريال و ذلة للحاالل نانية المح
القيادة الفلسرررررررررررررطينية وإعادة صرررررررررررررياغة العالقات مع العراق 

سرتعمالها كورقة  إالج هة الاررقية و  نلاوامردا وإعادة الحياة 
 ضغا ات وج  الوتلات المتحدة وإسرائيط.

ك مأا  نتبراموكراا الالارت لإ  السرررررررررررررروري لم لرأخرذ برأي   الح 
مر ثرالرث لقوم علا  عزيز التحرالف   وإنمرا أخرذ برأم  اممري  

مع نيراا بدل نعادة صرررررررياغة العالقات مع العراق وامردال 
و عزيز التنراقض مع القيرادة الفلسررررررررررررررطينيرة بحيرث  صرررررررررررررربئ  

ك مالمقاومة الفلسررررطينية ورقة ات يدي  السرررروري ليررررغا   الح 
بهرررا علا الوتلرررات المتحررردة وعلا بعض امنامرررة العربيرررة  

ك مذلك وضررررررررع   إلاو  سرررررررروري المعوقات ات وج  الحط ال  الح 
الل نرانت و ردار  م  ذلرك أا  كوا الورقرة الل نرانيرة عنصرررررررررررررررات 
لكمررط الورقررة الفلسررررررررررررررطينيررة أو  كوا بررديالت عنهررا ات حررال 
حدوث بعض المفاجآت التت م  شرررأنها أا  اررركط ثغرة ات 

   يعة الورقة الفلسطينية.
ك مأا   لإنتبامكذلك كاا م  الالات  السرررررررررروري أبقا   الح 

 صرال بين  وبي  اإلدارة امميركية سرالكة م  ا  ريق اإلعل
 اإل حرراددوا أا لكوا ذلررك علا حسرررررررررررررررراب العالقررات مع 

 السوفيا ت.
صررررررررررررررول قرائرد الثورة  و و  ةوجراءت عمليرة المرارينز م  جهر 

 رابلس م  جهة أخرى لتلقت  نلاالفلسرطينية لاسرر عراات 
ك مظالتت علا أسررررلوب   السرررروري ات  عا ي  مع امءمة.   الح 

ك موقرد دخرط  رذا  ات المصرررررررررررررريردة ما مرا خطا لر  أ ا  الح 
بمردود سرررررررل ت. وقد  كوا الاروف الصرررررررحية التت لجتاء ا  
الرئيس حااظ امسرررررررررررد سررررررررررر بات ات ذلك نت أا  ذم الاروف 

 س ب الوحيد. بقا واحدات م  امسباب وليس ال
عت ر أا الردع الرررردولت لختلف كررررط   ا اللبنااااني الُحْكم 

اتختالف ع  الردع العربت وم  أجرررط ذلرررك اتئ امبواب 
علا مصررررررررررراريعها للقوات امميركية وال ريطانية والفرنسرررررررررررية  

عتبرار بعض الحقرائق واإللطراليرةل وم  دوا أا لرأخرذ ات اإل
د أا سررررررررررررررتطراعرة  رف واحر نال ردتيرة و ت أنر  نذا كراا ات 

لاررررررررررعط الحريق ات ل ناا اإن  م  المسررررررررررتحيط علا  رف  
واحرد ن فراء  رذا الحريق. برط قرد لجوء القول ننر  ت برد م  

 مااركة كط ام راف ات ن فاء الحريق.
ولقرررد أ رررت عمليرررة اتئ امبواب أمرررام قوى دوليرررة وأمرررام 
نسررررررررررائيطل وات الوقت نفسررررررررر  نغالق أبواب أمام قوى دولية 

 ها الداخليةل  ارركط ما لاررب  اإلخالل ات وعربية لها امتدادا
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معررادلررة ت  تحمررط علا اإل الق اإلخالل بهررال بررط نا  ررذا 
ك ماإلخالل وضررررع   الل نانت ات مصرررريدة بدل أا لسرررراعد   الح 

سررررررررررررررتقرار ويعيرد لر  علا نلجراد الحرط الرذي لحقق لل نراا اإل
أن  كلما حدثت مبالغة م  جانب   نتبامالسررررريادة. والالات لإ 

ك م  جرررام القوى الررردوليرررة وبرررالرررذات الوتلرررات نل نرررانت ات ال الح 
 المتحدة بدا الخروج م  المصيدة أمرات شب  مستحيط.

وبارررررتء م  المقارنة ت ي دو ل ناا أسرررررعد حاتت ات ظط  
الردع الرردولت ممررا كرراا عليرر  ألررام الردع العربتل وت ي رردو  
أسررررررررعد حاتت بعد رحيط المقاومة الفلسررررررررطينية مما كاا علي  

الوجود المكثف والاررامط للمقاومة علا أجزاء كثيرة م  ألام 
أراضرررررررري . و و علا امرجئ ل  لكوا أسررررررررعد حاتت نذا كاا 

المعرادلرة التت  عرضرررررررررررررررت لخلرط علا  نلاالتواءا ل  لعود 
 جانب ك ير م  الخطورة.

و و ليس أسررررررررررررررعرد حراتت ات ظرط الردع الردولت ت علا 
بط نن  عاش قتصرادي. الصرعيد اممنت وت علا الصرعيد اإل

ءد ار. ات المرحلة التت سررررررربقت الردع الدولت ما لارررررررب  اإل
وبردتت م  أا يتكرس  رذا اتءد رار مع الردع الردولت و زداد 

قتصررررررادي والتجاري رقعة انتاررررررارم اإا حالة م  الكسرررررراد اإل
 سررررررود. كذلك اإن  بدتت م  أا لكوا الردع الدولت مناسرررررربة 

الذي لحدث  و   ل ناا اإا نلالكت  حدث  جرة معاكسرررررررررة 
أا الرذي   راجروا ق رط أا ي ردأ الردع الردولت دورم لم لعودوال 

قادر علا   ايرررررررالت ع  أا كط ل نانت ات ظط الردع الدولت
علا رغم شرررررررررررررأا   يهاجر. و كذا لكوا الردع الدولت الهجرة

القوى التت يتألف منها سررر بات أدخط ل ناا ات المصررريدة التت 
 دخط ايها كثيروا.
باررررررررخأل   -  ااترضررررررررت الفلساااااطينية منظمة التحرير

ك مأا  حدي  -رئيسررررررررررها لاسررررررررررر عراات  السرررررررررروري م    الح 
ندااع المنارررررررررررررقي  علا قيادة أبو نط  رابلس كفيط بأا لعط   

نذا كاا  -  عمارل ايرررالت أا م  شرررأن  أا لحدث حالة  نبُّ 
ات الرأي العام العربت  -م  الصرررعب حدوث حالة صرررحوة 

كة ات القرار السررررررياسررررررت.  الماررررررار  نلاسررررررترخاء   نقل  م  اإل
وقد سرررررمعنا ذلك من  أكثر م  مرة   -عتقاد أبو عمار ن وات 

سررررررررترخاء  ت لمصررررررررلحة القيررررررررية  أا انحسررررررررار حالة اإل -
 الفلسطينية ات الدرجة امولا.

اترضررررر  عراات لم لحدث. اتسرررررترخاء السرررررائد نلك  ما 
علا حال . وقد لكوا الذي  سرررررررررتمرنات الرأي العام العربت 

سرررررترخاء سرررررائدة  و الارررررعور سررررراعد علا أا  بقا حالة اإل
بالمرارة الذي نارررررررأ ات نفس الموا   العربت ما عناصرررررررر 
السرررطينية  طلق النار علا عناصرررر السرررطينيةل وما  ناك 
قيرادات السررررررررررررررطينيرة  تبرا ا برأنهرا  طرارد قيرادات و عل  ع  

 " حرير" مواقع.
أصرررراب  رابلس وسرررركانها م  النزاع  ذلك نا الذي   إلاو 

الفلسررطينت جعط مارراعر المرارة  تعمق. وات  -الفلسررطينت 
المعررارك التت دارت ات منطقررة البقرراع لم لحرردث ذلررك ما 
النزاع كررراا ت يزال ات بررردايتررر  م  جهرررة ايررررررررررررررالت ع  أا 
المعارك دارت بي  جماعة عراات والمناررررررررررررقي  ات منا ق  

ابلس اإا المعارك دارت  غير مأ ولة بالسررررررركاا. أما ات  ر 
  والصررررررررررررواريخ اوق رؤوسررررررررررررهم  بي  الناس و طايرت القذائف

و سرررراقطت علا سررررطوح مناءلهم. وعلا رغم أا كثيري  م  
جانب عراات وسررررراندوم ات شررررركط أو  نلاأ ط المدينة وقفوا  

آخر نت أا امكثريرررة  حولرررت م  موقف مؤيرررد للقيرررررررررررررريرررة 
القيرية وبدأ موقف يتسرم بالسرل ية نحو  ذم   نلاالفلسرطينية 

كثيروا لقولوا ات مجررالسررررررررررررررهم عبررارات ضرررررررررررررررد المقرراومررة 
الفلسررررررررررررررطينيررة لم لك  م  المتوقع أا  صرررررررررررررررردر عنهم ات 

 الماضت.
ولم لقتصررررررررررررررر اممر عنررررد  ررررذا الحررررد بررررط نا الاهور  

ب ات بعض الحرج المفررراجئ لعرارررات ات  رابلس  سرررررررررررررر رررَّ 
م راف عربية ودولية صررررررردلقة لمقاومة الفلسرررررررطينية. و ذم 

ك ملحريصررررررررررررررة علا أا  كوا عالقا هرا جيردة بر ام راف ا  الح 
السررررروري وبقيادة عراات ات الوقت نفسررررر  وجدت ات خطوة  
عراات التت خطا ا ما م  شررأن  أا يربك رابة التواءا ات 
العالقة. وبما أا سرررررررررررررروريا دولةل وقيادة عراات با ت مجرد  
مالمئ قيرررررررررررررريرة ت أكثرل ارإا  رذم ام راف أيردت بحيراد را 

لدائر بي  الفريق الفلسرررطينت الذي  مثل  قيادة  نءاء الصرررراع ا
أبو عمرار والفريق اآلخر الرذي لقودم المناررررررررررررررقوا والمردعوم 
م  سررررررروريا ولي يال اريق المنارررررررقي ل أو بامحرى أنها أيدت  

 اتناقاق م  دوا أا  كوا مر احة للمناقي .
و ذم اممور كلها أدخلت قيادة أبو عمار ات المصرريدةل  

تبرررررار أنررررر  ق رررررط الاهور المفررررراجئ ات عمع امخرررررذ ات اإل
  رابلس كاا ات ما لاب  المنفا والعزلة.

مواقع   نلا  اعت رت أنها باليرررربة التت وجهتها إساارائيل
المقاومة الفلسطينية ات جنوب ل ناا ثم ات بيروت  ستطيع  

 ط يق اعال.  نلا حقيق الصرلئ مع ل ناا ثم  طور الصرلئ  
ولا التت اللحاة ام   ولك  نسررررائيط وقعت ات المصررريدة منذ

شررررررررررررررنرت ايهرا علا بعض المنرا ق الل نرانيرة غرارات ت مثيرط  
  سمت بها.نللهمجية التت 

ولقد اعت رت أنها بعمليات امسرررررر الجماعت التت نفذ ها  
برررالجنوب وبرررالمرررذابئ الجمررراعيرررة التت نفرررذ هرررا برررالتعررراوا مع 

صرررر را وشررررا يال وبإجبار بعض   عناصررررر ل نانية ات مخيمت  
نوبيرة علا التطوع برالتر يرب وبرالترغيرب ات العنراصررررررررررررررر الج
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 وابير أمنيرة عمليرة لهرا.. أا نسرررررررررررررررائيرط اعت رت أنر  برذلرك 
 سرتطيع أا  بسرا السرالم الذي  ريدمل لسراعد ا ات ذلك أا 
 نالك قطاعات م  الل نانيي  شرراءت  عقيدات صررراع السررنوات 

قتتال بي  ام راف الل نانية  السرربع الماضررية وميرراعفات اإل
نفسررر  ات موضرررع المتحالف مع نسررررائيط. ومثلما  أا ليرررع

أا  ذا الفريق م  الل نانيي  حكم سرررلفات علا نفسررر  بالهزيمة  
ووضرررع نفسررر  بنفسررر  ات المصررريدة اإا نسررررائيط بامسررراليب  

عتمرد هرا منرذ ال ردالرة وحتا اآلا دخلرت المصرررررررررررررريردةل  ن التت 
وق ط عملية الغزو الهمجية وإخراج المقاومة الفلسررطينية م  

عهررا ات جنوب ل نرراا ثم ات بيروت كررانررت نسرررررررررررررررائيررط  مواق
حتلت ل ناا. ق ط ن خسرر أقط بكثير مما بدأت  خسررم بعدما 

الغزو كاا الذي حدث  و أا عناصررررر مدنية قليلة  قتط أو 
 جرح ات عمليررررة ن الق قررررذلفررررة ع ر الحرررردود بي  الحي  
واآلخر. وكاا اممر لحدث نادرات وكاا مقتصرات علا منطقة  

معنا أا الذي  لارررررررعروا باليررررررررر  م م  منطقة  الجليط ب
واحدة ات نسررررررررائيط. أما بعد الغزو اإا الذي لحدث  و أا 
عارررات الجثث م  الجنود واليرربا  اإلسرررائيليي  نقلت م  

 ل ناا و وءعت علا منا ق عدة م  نسرائيط.
تط أو وعندما لسرررررمع اإلسررررررائيلت بأا موا نات نسررررررائيليات ق  

ا رجال المقاومة الفلسررررررطينية اإن  أصرررررريب ات عملية قام به
أا الجيش اإلسررررررائيلت سررررريحمي .   نلالغيرررررب لكن  لطم   

أو عنردمرا لسررررررررررررررمع أا  نرالرك يوميرات  قريبرات عردد م  الجنود 
واليررربا  لصررراب بجروح أو لقتط م  ق ط المقاومة الل نانية  
المتحرالفرة مع المقراومرة الفلسررررررررررررررطينيرة ارإنر  ل  لطم   علا 

 د.ن  مهدَّ اإل الق وياعر بأا أم
و فيد التقارير التت  رد م  نسرررررائيط أن  ت لمر يوم وإت 
و كوا  نالك نصرررابات ات صرررفوف الجيش اإلسررررائيلت ات 
ل ناا. وإذا مر يوم م  دوا وقوع نصرررررررررابات اإا يومات آخر 
لحفط بعدد ك ير م  اإلصرابات لجعط النسرخة  ارمط جميع  

أو مرردينررة أو  املررام. كررذلررك  فيررد التقررارير أنرر  لم   ق قريررة
مسررتعمرة ات نسرررائيط نت وخسرررت عناصررر بسرر ب المغامرة 

عتقاد ا أنها سرتكوا ن التت قامت بها نسررائيط ات ل ناا وات  
حالت نهائيات لمااكلها اممنية اإذا بها  جد نفسها أمام ور ة.  
و ذم الور ة أدخلت نسرررررررررررررائيط ات المصرررررررررررريدة بعدما كانت  

صررررريدة و قف علا ااترضرررررت أنها سرررررتكوا حارسرررررة  ذم الم
 بابها لتنايم عملية الذي  يدخلوا.

 الواليات المتحدة وحليفاتها  
 بريطانيا وفرنسا وإيطاليا 

ولا لعدم ماررراركتها  دخلت ات المصررريدة منذ اللحاة ام  

ق ط سررررربع سرررررنوات ات وضرررررع نهالة للحرب الل نانية. والذي 
ليرررررررررررع نهالة للحرب و و قادر علا ذلك ت لسرررررررررررتطيع أا 

 بعد ذلك. لكوا ل  دور
لقرد كراا ات نمكراا الوتلرات المتحردة والردول الحليفرة لهرا 
أا  يررررررع حدات للحرب الل نانية منذ اللحاة امولا ت سرررررراع 
دائرة الحرب. لكنها لم  فعط ذلك وبدأت بأكثر م  أسرررررررلوب 
 رمت بررررالكثير م  الوقود علا نررررار الحرب الل نررررانيررررة لكت 

اف عربية كثيرة   سرررتفيد منها. وكاا واضرررحات  ارررجيعها م ر 
  تعا ا بالعل  أو بالسر ات أمر الحرب الل نانية.

أا اعتمرراد ندارة الرئيس رونررالررد ريغرراا   إنتبرراموالالاررت ل
برامءمرة الل نرانيرة لرأت حرصرررررررررررررررات منهرا علا نلجراد حرط لهرذم  
امءمة وإنما علا أسررررررررراس أا امءمة  اررررررررركط ورقة انتخابية  

  جديد وتيت . نلالمك  أا يلع ها الرئيس الذي لطمئ 
ولك  أسرررررررررررررلوب التعا ت جعط الرئيس ريغاا يدخط م  
دوا أا يريد ات المصررريدة. بط نن  دخط المصررريدة بالطريقة  
نفسرررررررررررها التت وقع ايها سرررررررررررلف  الرئيس كار ر ات اخ عملية 

  حرير الر ائ  م  نيراا.
وت ي رردو أا الرئيس ريغرراا قرادر علا أا يوظف الردور  

نتخابية و و لجد  امميركت ات ل ناا لمصرررررررررررررلحة معركت  اإل
نفسرررررررررررررر  لغو  يومرات بعرد آخر ات الرمرال المتحركرة أو ات 
المسرررتنقع الل نانت. وق ط ألام وجد الرئيس ريغاا نفسررر  أمام 

ءمة    نما اتنسرحاب م  ل ناا والتعامط مع امأحد احتمالي  
الل نانية ع   ريق نسررررررررررررائيط وعلا أنها أءمة ت نهالة لهال 

حتالل غرينرررررادال وعلا نوإمرررررا احتالل ل نررررراا علا  ريقرررررة 
حتالل غرينرادا حقق للرئيس ريغراا شررررررررررررررع يرة  نأسرررررررررررررراس أا 

نتاار أا لحسرررررررررررررم الحلفاء نك رىل ثم أرجأ ا خاذ القرار ات 
ما ءالت  )بريطانيا وارنسرا وإلطاليا( اممر. و ذم الدول التت

بعيدة ع  أبواب المصررررررريدة  فيرررررررط أا  بقا ات منأى ع  
الغو  ات المسررررررررررررررتنقع منها ت  ملك القدرة علا التخلأل 

 من .
مرررا  بوقرررد  كوا  رررذم الررردول  توقع م  اللورد كرررارينغتوا 

لملرك م  واقعيرة واهم عميق لعالقرات الارررررررررررررررق مع الغرب 
وبا م  جهة وللعالقات التت لجب أا  سود بي  الغرب )أور 

وأميركا( والدول العربية م  جهة أخرىل أا ي تكر صرررررررررريغة  
للحررررط. وم  ق ررررط كرررراا اللورد كررررارينغتوا ات الاررررط لكنرررر  

سررررررتطاعت  أا نأصرررررربئ اممي  العام للحلف ام لسررررررت وات 
لقررردم معرررادتت جرررديررردة لكت يتم امخرررذ بهرررا أو علا امقرررط 

سررت ناس بمحتوا ا عند صررياغة القرارات الك رىل علا أت اإل
كوا ات  عقيررردات الصرررررررررررررريغرررة التت ي تكر رررا اللورد اآلخر  

سررررررررررررتطاع بحرف واحد أا يدخط كط أ راف  نكارادوا الذي  
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 أءمة الارق اموسا ات صراع لم ينت  حتا اآلا.
سرررررررتعمط كلمة "أراضرررررررت" بدل امراضرررررررت نوللتذكير اإن  

نسررررحاب م  ت لاررررمط اإل 242اقال اإلسرررررائيليوا نا القرار  
وأصررررررر العرب  1967لت ات حرب كط امراضررررررت التت احت

نسرررحاب م  كط امراضرررت وليس علا أن  لقصرررد بالقرار اإل
 م  بعيها.

وات قرارة نفسررررر  قد لكوا اللورد كارينغتوا يدرك بيرررررع  
بدتيات ومنها أن  مثلما أا الوتلات المتحدة ليسرررررررررررررت قادرة  

  اإل حررادعلا خوض "ايتنررام جررديرردة" مسرررررررررررررررحهررا ل نرراا اررإا 
قادرات علا خوض "أاغانسرررتاا أخرى"  السررروفيا ت أليرررات ليس 

 مسرحها سوريا.
لقد  قدمت اإلدارة امميركية متأخرة بيرررررع سرررررنوات لكت 
 حط أءمة با ت مسررررتعصررررية لكثرة  قادم التأجيط والتسررررويف 
عليها. ولو أنها لم  تدخط رابة منها ات  فادي ميررراعفات  
التدخط لكاا م  الممك   فهم ذلك لك  م  الواضئ أنها لم 

بعدما ااترضرت أنها سرتيرع يد ا    بالاركط المعل  نت    تدخط
 بالكامط علا الحط وعلا ل ناا.

و  ي  ات أعقاب التدخط أا عامة الارررأا العسررركري ت 
 كفت لتحقيق مرا  ريرد بردليرط أا شررررررررررررررحنرة م  الردينراميرت ت 
يتجرراوء ثمنهررا بيررررررررررررررعررة ألوف م  الرردوترات  زمررت التقرردم 

سررررررررررتطاع عنصررررررررررر  اممنت امميركت ات ميداا السررررررررررالح وا
سررررتسررررلم لعقيدة دينية ولم لخيررررع لتدريبات قاسررررية  ننتحاري ن

أا لقود السرررررررررررريارة الملغومة ويقيررررررررررررت علا أكثر م  م تت  
عسررررررررررررركري أميركت م  المارينز مدربي  باررررررررررررركط قاس جدات 
و حرسرهم حامالت الطائرات المزودة بأكثر امسرلحة خطورة  

 و طورات.
ا وجرررردت وام م م  ذلررررك كلرررر  أا ندارة الرئيس ريغررررا

نفسررررررررررررررهرا ات أعقراب  رذم العمليرة  فكر برالثرأر ثم  عردل عنر  
مرا ت نهرالرة. ثم   نلامخراارة أا لصرررررررررررررربئ براب الثرأر مفتوحرات 

نفذت عملية عسررركرية جوية ضرررد مواقع الصرررواريخ السرررورية  
نتهت بإلحاق  زيمة بها. وات أعقاب نالمنصررررروبة ات ل ناا 

الخروج   ذلك دخلت الوتلات المتحدة المصرررررررريدة وت ي دو أا
الط يعت ممك  نت نذا حطمت قيرررررررررررباا المصررررررررررريدة. و ت 
قادرة علا ذلكل نت أا  حطيم القيررررباا سرررريجعط الكط م  
جديد خارج المصرريدة وسرريعنت أا الصررراع علا درجة بالغة 

 م  الخطورة.
  مقرر سررررلفات أن  نذا اقد سرررروريا لفقد  السااوفياتي اإلتحاد

أا  كوا سررروريا    نلاشرررأن  ات المنطقة العربية. و و لطمئ 
 نلاثيوبيرررا  ت بوابتررر  االعرررالم العربت مثلمرررا أا  نلابوابتررر  

 نرررالررك لي يرررا التت لمك  أا  ااالقرررارة اماريقيرررة. وقررد لقرررال 

 اررركط بديالت ل  ع  سررروريا ولك  الحقيقة  ت أا السررروفيات 
أا عالقتهم بلي يررا ثررابتررة ومسررررررررررررررتقرة   نلاليسرررررررررررررروا مطم ني  

 أا لي يا لمك  أا  كوا لهم.وبالتالت أنهم ت لعت روا 
   ذلك نا  اجس السوفيات ينحصر ات أمري   إلاو 

اممر امول  و أا ندارة الرئيس ريغاا  سررررتعجط حسررررم  
المسرررررألة ات ل ناا بحيث لاررررركط الحسرررررم الورقة التت  تركز  

ط ذلك اإا علي  معركة  جديد وتلة الرئيس ريغاا. وم  أج  
سررعهم إلحداث المزيد السرروفيات يتبا أوا ويعملوا ما ات و 

م   مييع الموقف وقرررد لكوا الكرملي  علا رغم الاروف 
الصررررررررررررررحيرة لزعيمر  يوري أنردروبوف يرى أا  مييع الموقف 

ما بعد سررررررررررراعة الصرررررررررررفر ات معركة التجديد امميركية    نلا
معنام شرررررررط اعالية الورقة التت يلع ها الرئيس ريغاا. وشرررررررط 

الحسررررررررم بيررررررررع  الورقة معنام حدوث مفاجآت ومعنام  أجيط 
سرررررررررنوات أخرى لعاد ايها خلا اموراق بطريقة ت  عود ايها 

 الكلمة امساسية للوتلات المتحدة اقا.
اتراض أا السررررروفيات واممر الثانت  و أن  قد لجوء اإل

حتالل  نبرا وا لخرااوا م  أا  قردم ندارة الرئيس ريغراا علا 
ا ط ذلرك ارإنهم عنردمر ل نراا مثلمرا حردث ات غرينرادا. وم  أجر  

ختبرراريررة اوق نوجرردوا الطررائرات امميركيررة  حلق ات مهمررة 
مواقع الصرررررررواريخ التت نصررررررر و ا للسررررررروريي  ات امراضرررررررت 
الل نانية سرررررررمحوا بتوجي  صرررررررواريخ لهذم الطائرات أصرررررررابت  

 بعيها.
اتراض اررررررإا ن الق الصررررررررررررررواريخ علا وإذا جرررررراء اإل

الطرائرات امميركيرة كراا نبالا امميركراا مرا معنرام أنكم نذا 
حتالل ل ناا م  أجط نخراج السوريي  وإخراجنا ننتم  نووا  ك

اإا ردنا  و بالمثط. وم   نا أا ن الق الصررررررررررررواريخ علا 
حتالل أو  ررأجيررط  الطررائرات امميركيررة  و محرراولررة لمنع اإل

 البحث في .
وصررحيئ أا السرروفيات سرراعدوا بالتصررلب الذي مارسرروم 

اا ات وبق ول التحررردي الرررذي اعتمررردوم علا ندخرررال امميركررر 
جنب مع  نلاالمصرريدة نت أنهم أليررات دخلوا المصرريدة جنبات 

 امميركاا.
ويبقا أننرررررا  نرررررا لم نحررررردد كرررررط ام راف التت دخلرررررت 

ام راف الرئيسررررررية. وقد لكوا   نلاالمصرررررريدة ولكننا أشرررررررنا 
الخروج م   ذم المصررررريدة عملية علا درجة م  الصرررررعوبة 

واا وقف اأنرر  آا  نلالقرر كررط  رف التنبرر   نذا كرراا ل 
أنر  ات لحارة  نلااللعبرة التت اسررررررررررررررتمر اللعرب بهرال والتنبر  

خا فة قد  نقلب الطاولة علا الالع ي  مثلما ينقلب السحر 
 علا الساحر.

الوتلررات المتحرردة  نلا  ات الرردرجررة امولا والكالم موجرر  
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التت مثلما أنها  ركت الحرب الل نانية  تفاعط أنها أميرررررررت  
  يؤاءر ا ات المنطقة  ا وبم  ثالث سررررررنوات  تفرج باررررررخصرررررره

العربية علا حرب العراق وإيراا يتصاعد اللهب م  أ ونها. 
وبدتت م  أا  حسرررررررم اممر اإنها كانت  سرررررررتمتع بمارررررررا دة  

حتراب المسرلم إصرراع القومية العربية مع القومية الفارسرية وب
العربت مع المسررررلم الفارسررررت وبسرررر ب  ذا الموقف اإا دولة 

فسررررررررررررها اجأة ق ط خمسررررررررررررة ألام  عيش  مثط الكويت وجدت ن
نفجررارات التت  زت بعض أجواء الحرب الل نررانيررة. وق ررط اإل

نطبرراع بررأا الوتلررات نسررررررررررررررتقرار ات الكويررت كرراا  نررالررك اإل
المتحدة ومعها دول الغرب ت لمك  أا  سررررررررمئ بالفوضررررررررا  

نفجارات لتيررررررررع علا بسررررررررا   ات دول الخليج ثم جاءت اإل
 .ستقرار الخليجتالبحث مستق ط اإل

وات ضرررررررررررررروء مرررا حررردث ات الكويرررت برررات م  الجرررائز 
 التساؤل 

نذا كرانرت الوتلرات المتحردة أخرذت مصررررررررررررررر م  العرب 
لحرب ت  ختبارنسراحة  نلاوسراعدت ل ناا علا أا يتحول 

مثيط لبارررررراعتها و يررررررع المزيد م  الوقوف بالسررررررر وبالعل  
علا نار الحرب الماررتعلة بي  العراق وإيراا و ركت القيادة  
الفلسرررررطينية عرضرررررة تنتقام المعتقدي  بأا وضرررررع اليد علا 
 ذم القيادة لسررررهط أمر الحصررررول علا مكاسررررب  ؤخذ عادة 

 بالمعارك...
كررط ذلررك اهررط م   نذا كررانررت الوتلررات المتحرردة واعلررت

 ستقرار.ب أا  دق الفوضا أبواب اإلالمستغر  
 ستقرار العربت.ودولة الكويت  ت الرمز الحت لدول اإل

 1983كانون األول )ديسمبر(  17 -لندن ". التضامن" مجلة

     

 مشاعر حزينة حول تحليل رئاسي
نطباع ت إلخرج المرء م  اللقاء مع أي مسؤول عربت ب

لخرج بمااعر  ااك م  التفاؤل. وأحيانات  الكثير نلايدعو 
 اممط. لمتزج ايها اليأس بخيبة

ا يتحدث ات أا المسؤول العربت بدل أ نلاو ذا لعود  
ن  يتحدث ع  المااكط  إ خاذ ا انأمر الحلول الممك  
يب الذي لكتفت بتاخيأل  ط للاب  االرا نة. و و ات ذلك 

ا المطلوب ات ني لطرق باب عياد   مع  الذالداء للمريض  
  لا ا لافت أو عأس   و  حديد الدواء الذي لمك  نفالوقت 

 امقط لخفف املم.  

ستق لنا نأما مع الرئيس الل نانت الايخ أمي  الجميط 
بريطانيا  نلا امش ءيار   الرسمية  اامس وع الماضت عل

يتناقض بعيها مع  كثيرةنطباعات إا المرء لخرج بإا
نطباعات علا النحو اإل  جيط  ذمسويمك   .  البعض اآلخر

   اآل ت
 الل نانيةا حط امءمة نبات م  الصعب القول  -أوال 

سيتم بالطريقة التت  م ايها حط امءمة الفالنية. ذلك اا 
 خرآبعد   كتسب يومات  الل نانيةاا امءمة  الذى لحدث  و

شكط امءمة التت ت مثيط لهال بمعنا ان  لم لس ق ات  اريخ 
ا حدثت أءمة مماثلة لكت  سهط المقارنة أالدول والاعوب 

 لجاد الحلول.  نولكت لسهط 
ءد ر بسهولة وحصط  نن  أا ماكلة ل ناا  ت ن - ا  ثاني
بسهولة. والذي لصبئ اجأة م  امثرياء ت  ستقالل نعلا 

منئ   . والذي ل  الم اا لعرف كيف لحااظ علألستطيع 
ستقالل م  دوا أي نيال وم   )بيم الياء( الحرية واإل

 اا لعرف كيف لحااظ علأحيات ت لستطيع يدوا أي  
 الحرية التت لعياها.  استقالل وعلإلا

ب ل كسيط بف ا ل ناا أصبئ غنيات إ ذا جاء القول اإو 
 مستقالت  ئ حرات بصأوبطريق الصداةل ورقة لانصيب. و و 

 بفيط منحة م  مستعمرم. 
يقها  شتراكية التت  قرر  ط ا ورقة اليانصيب  ت اإلن

شتراكية يق اإل ط ثم ات سوريا والعراق. وبعد  ات مصر
يرة. ثم  زايدت الثروة كثل ناا أموال وخيرات  نلاانتقلت 

بكميات ك يرةل ثم بس ب  دأ ليخي ببفيط مال النفا الذ
 نلاشتراكية مع أصحاب الدعوة صراع أصحاب دعوة اإل

 شتراكية. محاربة اإل
حترامنا لذكرى نرغم  انهما علإستقالل ااما الحرية واإل

 ااية حصول ل ناا علعستاهدوا نالذي  ناضلوا أو 
ة م  نوع الهبات التت  منحها الدول تبستقالل  جاء ا باكط  ن

التت لصي ها ءلزال مفاجاء أو فييانات  للدولالمقتدرة 
ستاهاد م  نوليس ات  اريخ ل ناا مواقف نيالية وحاتت 

ستقالل كتلك التت لحفط بها عط س يط المثال  اريخ ط اإلأج  
حتا دولة ش يهة   ولة مثط السوداا أو د دولة مثط الجزائر أو  

جم والموقع والخيارات السياسية بل ناا ونعنت حالم  حيث 
 بها  ونس. 
لمك  أا  تا ل ناا لقدم اآلا التيحيات التأوي دو 

ل  ا  صوا أستقالل جيط التسعينات أو لمك  نل    صوا 
 يط بدالة القرا الواحد والعاري . ج

لحرية ا  اا ل ناا ليس وحدم الذي حصط علنوقد لقال 
نا م  النيال التيحيات. و ذا ستقالل بالحد امداإل  اوعل
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 جام اءالة امسباب نلكوا ات    حد صحيئ ومنطقت. وقد  نلا
وماكلة الوتلات المتحدة  .الموجبة للبقاء السوري ات ل ناا

نها ات ن. بط انها  عرف  ذم امسباب ولكنها ت  فعط شي ات 
منصات الصواريخ السورية  ا القها الصواريخ علن

سترا يجت ن  ن فاق المنصوبة ات منا ق ل نانية م  جهة وعقد  
نها  دعو أسرائيط م  جهة ثانية   دو كما لو نمتقدم مع 

 ا. ل ناالبقاء ات  نلا  الفريقي  
ءاء إدارة الرئيس ريغاا و ناتراض  نا اا وقد لجوء اإل

بقاء  نلا ا ما ي دول ميط ع التطورات التت  زداد  عقيدات 
ما  و علي . وعندما أرسط الرئيس  االوضع ات ل ناا عل

الميام الل نانية وقرر التدخط باكط   نلاريغاا ال وارج الحربية  
ا يلع ها أ و الورقة التت لمك     ا  ذا اممرأال كاا يرى  اع  

ا أنتخابات ويجدد بها وتيت . أما اآلا وبعدما   ي  ات اإل
ا الرأي العام امميركت لفيط إالحط ليس بهذم البسا ة ا

بقاء ريغاا لكت ينهت المأءق الذي رما ب  الوتلات المتحدة 
بعد   جام الخطر يومات ت ذ اب  وبقاء المأءق يتفاعط ات اإل

 ا الال حط لالءمة الل نانية  وإ ذا امساس ا اآخر. وعل
مثط الحط... كال ما ورقة ات يد الرئيس ريغاا الذي يتطلع 

 د وتيت .  جدي نلا
نررر   أا الثغرة المقلقرررة ات الموقف الل نرررانت  و ن -رابعااا  
آخر  نلاا ال وارج امميركية  قصرررررررررررررف م  حي  أعط رغم 

مواقع سررررررورية ات ل ناا وعط رغم ما لقال ات شررررررأا عالقة 
ا العالقرات إسررررررررررررررتهردارت المرارينز ار نسرررررررررررررروريرا برالعمليرة التت 

 -القات اللنانية امميركية السررررررررررورية أايررررررررررط بكثير م  الع
المواقف التت  ذا ااتعلت سررررررررررررروريا أحيانات نالسرررررررررررررورية. وحتا 

التحسررر  لاررركط ما  ما -   ذم العالقات  حول دوا  حسرررُّ 
ن  م  امايررط إالموقف السرروري ا نلالاررب  الحرج بالنسرربة 

بقرراء لغررة التخررا ررب ات منررأى ع  بعض مررا يثير الغرائز. ن
 ت  الجميط و و اولقد كنا نتمنا عندما سررررررررررر ط الرئيس أمي

ا أل ناا  تا لعدد القوات غير الارررررررررعية الموجودة األندا 
ة التت صرررررررريغ ايها جواب . لقد قال ر بطريقة غير الطريقلع    

يرانيرررة  واإل سرررررررررررررررائيليرررةالقوات  ت السرررررررررررررروريرررة واإلا  رررذم أ
رغم كط  اوالفلسرررطينية واللي ية. ولعل  كاا م  امايرررط عل

ا القوات ن»ومع امسررف  سرروريا   نلاا لقال بالنسرربة أشررتء 
السرررررررررورية  ت م  بي  القوات غير الاررررررررررعية الموجودة ات 

ن  ما دام ت بد م   وااق أل ناا«ل وذلك لسرر ب بسرريا و و  
ط الحط اليك  ذلك ات منأى ع  سررررررررررررروري م  أج   -ل نانت 

ط ت لخفت اعطاء ا الرئيس الجمي  أع   سرتفزاءل ايرالت نأي 
ا ل نرراواقع ات شرررررررررررررررعيررة لعمليررات القصررررررررررررررف امميركيررة لم

 ويعت ر ا انها للدااع ع  النفس. 

اا المرء لاررررررررررعر بالحزا الاررررررررررديد عندما لطرق   و كرارات 
 نلاليسررررررررررررررتمع منرر  ط برراب حرراكم مثررط الرئيس أمي  الجميرر  

  حليل  للموقف. 
ويتزايررررد الحزا عنرررردمررررا لقول الرئيس  م  عنرررردم حررررط  

ذا كاا الذي عندم  نن  أأسرراس   االيعرضرر . يتزايد الحزا عل
لحرررط لقول ذلرررك امررراذا يبقا للموا   الحرررائر الرررذي برررا رررت  ا

 نفس  بالفعط حزينة حتا الموت. 
 1983كانون األول )ديسمبر(  24 -لندن ". التضامن" مجلة

     

 الموقف األكرم الذي لم يحدث 
بعد خروج قائد الثورة الفلسررررررررررررطينية لاسررررررررررررر عراات م  

الارررررررررررررهداء لحق للمرء  رابلس ومع  بعض المقا لي  وأبناء 
لك  م  امكرم أا لخرج أبو عمرار م   ملأ أا يتسرررررررررررررراءل 

دماررررق وم  مطار دماررررق وبحمالة المقا الت   نلا رابلس 
لتحاق بمقر   ذا نذا كاا يريد اإل حيث يريدل  نلاالسرررررررررررررورية 

 قياد   ات  ونس؟
ذلررك ألم لك  م  امكرم أا يلتقت بررالرئيس حررااظ   إلاو 

ويتمنا الرئيس السررررروري ل  القدرة  امسرررررد ايتمنا ل  الارررررفاء 
ثناا حول "عفا علا  وحيد الصررررررررف الفلسررررررررطينت ويلتقت اإل

هللا عما ميررررا". وألم لك  م  امكرم أليررررات أا ينعقد وات 
دماررررررررررق لقاء بي  الارررررررررررعيي  والمناررررررررررقي  وبي  المجتهدي  

 والتقليديي ؟
ر ياح كاا سرريناررر اإل -أو اللقاءات  -ومثط  ذا اللقاء  

الخليج وكررراا سرررررررررررررريزيرررط   نلارب م  المحيا ات نفوس الع
 -بعض الارررتء آثار الصرررورة البارررعة للصرررراع الفلسرررطينت 

و  داللي ت. وكاا سرررررررري و الفلسررررررررطينت والفلسررررررررطينت السرررررررروري 
مناسررررربة جيدة لكت   دأ مراجعة المواقف حيث  نالك حاجة  

التصررررررررحيئ.  نلاالتصررررررررحيئ حيث  نالك حاجة  لذلك وي دأ
 حررت مالررة م  العترراب  وحتا نذا كرراا  ررذا اممر سرررررررررررررريتم

والمصررارحة والمناقاررات ذات اللهجة الكثيرة الحدة اإن  كاا 
سررررري دو مفيدات وكاا سررررري دو مثط ضررررروء ات ظلمة  ذا الليط 

 العربت الحالك السواد.
وعلا رغم أا خروج لراسررررررررررررررر عرارات وراراقر  م  أبنراء  
الثورة الفلسرررررطينية بالاررررركط الذي خرجوا في  م   رابلس ت 

اممة العربية اإن  ات الوقت نفسرررررررررررررر  لارررررررررررررركط  يليق بكرامة 
الموقف الفلسرررطينت. وعدم اللياقة يتمثط ات  نلانضرررااة قوة 
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أا الغريرررب ينقرررط عرارررات وراررراقررر  ويحميهم م  شررررررررررررررقيقهم  
السررررررررروري الذي ضررررررررراق ذرعات بهم وسررررررررراند المنارررررررررقي  علا 
الارررررعية الفلسررررطينية. أما نضررررااة القوة اتتمثط ات أا قيادة  

دات وأكثر خ رة ات ميداا التعامط عراات با ت أصررررررررررررلب عو 
مع امءمات الك رى. بط قد لجوء القول نذا كانت مسررررررررررررررألة 

ا منامة التحرير  ت الممثط الارررررررررعت والوحيد للاررررررررعب ن"
الفلسررررررررررررطينت" قرارات عربيات ا خذ بسررررررررررررهولة نسرررررررررررر يات اإا أءمة 
 رابلس أارءت حقيقة أسررررررررراسرررررررررية و ت أا عراات  و أول 

لقب القائد الذي لحق ل  أا قائد السررررررطينت لكتسررررررب جدارة 
ذا جاء القول نلقود الاررررعية الفلسرررطينية. و ذم الحقيقة  ت 

عربت وبسررررررررررررررهولررررة ننمررررا نتيجررررة نرادة  لم  ررررأت نتيجررررة قرار
السررطينية وباررق النفس. و ذم اإلرادة كانت مجهولة المعالم 

  يارب ات شأنها. لكق ط أءمة  رابلس وكاا  نا
عراات سررررررررررررتاهر عندما  وم  المؤكد أا حقيقة شررررررررررررأا 

سرريلتقت بملوك ورؤسرراء العالم اإلسررالمت ات الدار ال ييرراء 
بعد بيررررررعة ألام ثم ات القمة العربية ات الرياض بعد ذلكل 
والذي سرررررررريزيد الاررررررررأا قوة  و أا الاروف الصررررررررحية التت 
لجتراء را الرئيس حرااظ امسررررررررررررررد قرد  حول علا امرجئ دوا 

ألات كاا الذي سررينوب  ليهما. و ن  الماررار  مارراركت  ات القمتي  
ع  الرئيس السررررررررررررروري ات الحيرررررررررررررور اإا و ج أبو عمار 
سرررررررررررريبقا  و المتميز. ولكننا نجد أنفسررررررررررررنا  نا نتوقف عند  
نقطة أسررررراسرررررية و ت أا ذلك سررررريحدث نت نذا جرى لعراات 

عملية  صرررررررررررر ية ر يبة. وم    نلاغتيال ن مكروم م  محاولة 
 لان نرا وكمرا  ت الحرال منرذ أا وصرررررررررررررررط أبو عمرار اجرأة 

 رابلس نتمنا أا لجتاء القائد الفلسرررررطينت سرررررباق الحواجز 
الارررررررررررررررائكررة والملغومررة الطويررط. والحرراجز امخير ليس أقررط 

 آلا.اجتاء ا حتا نخطورة م  الحواجز التت 
وكما  و واضررررررئ ي دو أا المجلس الو نت الفلسررررررطينت  

ط " اررررررررررررررريع" المرحلرة المق لرة م م  أجر  ننعقرادالرذي ت برد م  
ضررررررروء ما حدث ات  رابلس ل   سرررررررطينت اتم  العمط الفل

م  مرررا ات يررردي  ننعقررراد رررذا المجلس وعررردم  إنعقرررادينعقرررد. و 
ك م عيررررررروات م  أعيررررررراء   125ذلك أا  نالك  السررررررروري. الح 

المجلس لقيموا ات سررررررروريا. و ؤتء ت لسرررررررتطيعوا مغادرة  
امراضرررررت السرررررورية م  دوا موااقة السرررررلطات نت نذا كانوا 

وا. و م مسرررررررررررررربرراب موضرررررررررررررروعيررة  ينووا المغررادرة ول  لعود
ولاروف عرائليرة ت قردرة لهم علا أا لفعلوا ذلرك. برط ننهم 

ا السررررررررررررلطات ن"الهجرة" نذ   ت لسررررررررررررتطيعوا المغادرة بهدف
السرررررررررررررروريرة ات مثرط  رذم الحرال لمك  أا  حول بينهم وبي  

 المغادرة برات وبحرات وجوات.
وبي    -وم  دوا امعيرررراء الذي  لعيارررروا ات سرررروريا 

ت لمك  للمجلس الو نت  -س المجلس نفسررررررررررررررر   ؤتء رئي
 الفلسطينت أا ينعقد ما النصاب لكوا غير مكتمط.

 نلاول عراات سررالمات  صرر وت لمك  التكه  بما نذا كاا و 
القمررة العربيررة  نلاالقمررة اإلسررررررررررررررالميررة وخروجرر  منهررا قويررات 

سرررررررريارررررررركط عامط ضررررررررغا نسررررررررالميات وعربيات لمصررررررررلحة  رك  
بأنفسررررررررررررهم لمواجهة المرحلة  الفلسررررررررررررطينيي  يتخذوا قرارا هم

حتماتت حدوث مفاجآت موضرررروعية نالمق لةل أم أا  نالك 
 لمك  أا  نهت اممر علا خير.

نتاار ذلك لمك  القول نا المأءق مسررررررررتمر  انت أن  ات 
جلس الو نت الفلسرررطينت  مأمام عراات وأا ورقة أعيررراء ال

ا ما ءالت ورقة ت لسرررررتطيع أبو يالذي  لعياررررروا داخط سرررررور 
ر أا لمارس حرية الحركة م  دوا الحصرول عليها نت عما

نذا اسررتطاع وبأسررلوب ما أا لحمط بعض أعيرراء المجلس 
 ئعلا الاهور اجأة خارج سوريا علا  ريقة ظهورم المفاج

 ستبعادم.نحتمال لمك  نو و  ات  رابلس.
 نعقاداإلوإذا كاا  أمي  النصاب ممكنات اإا  أمي  مكاا  

 نلاذلك أن  ات المرحلة الرا نة  نالك ضرررورة  ليس سررهالت.
المجلس الو نت الفلسرررررررررطينية ات دولة  سرررررررررتطيع أا  ننعقاد

  عطت ثقتها الدولت داعة للقرار الفلسطينت.
وبسررر ب بعض الاروف الموضررروعية ليس  نالك سررروى 
المملكرررة العربيرررة السررررررررررررررعودلرررة التت لمكنهرررا أا  حقق ذلرررك 

المملكة بسررررررررررر ب  ها للمجلس الو نت. بط نا  تسرررررررررررتيرررررررررررااإب
ك مخصررررررررررروصرررررررررررية العالقة التت بينها وبي   ات سررررررررررروريا   الح 

ليهم وم  نشرنا أعيوات الذي   125 رررر  ستطيع  أمي  خروج ال
 دونهم ل  ينعقد المجلس الو نت الفلسطينت.

ونح  نقول ذلك علا رغم أا أ ط القرار السررررررررررعودي ت 
قتراحات أو  منيات ما معنا ا أا نلسررررررررررررررتغيثوا مثط  كذا 

 لوا علا أرض المملكة الفلسطينت اليساري والفلسطينت  لستق
جنرررب مع الفلسررررررررررررررطينت المحرررااظ  نلاالمررراركسررررررررررررررت جنبرررات 

أت لقترح ما  ءوالفلسررررررررررطينت اليمينت. ولك  كيف لكوا للمر 
دامت المملكة العربية السررعودلة  ت الوحيدة المطلوب منها  

الو نت  سسررررررررررررررتيرررررررررررررررااررة المجلنات  ررذم المرحلررة بررالررذات 
سرررررررررررررر رب الثقرط الردولت لقيرادة عردم امخرذ ات الفلسررررررررررررررطينت ب

عتبرار أا الواقع الفلسررررررررررررررطينت  و مزيج م  اليمي  وم  اإل
 ي .ياليسار وم  المتديني  وم  الماركس

القيادات   ط أاو  وات الوقت نفسررررر  قد لجوء التسررررراؤل 
 جا ات التت قد لكوا  نالك شرررتء  الفلسرررطينية م  ذوي اإل

اهرد ب  ع رد العزيز ولم م  التحفظ عليهرا  رقوا براب الملرك  
بل أو أا أ رط القرار الفلسررررررررررررررطينت  لسررررررررررررررمعوا الجواب الطير   

ات الريراض   "الفلسررررررررررررررطينت ل رلمرااا" لترحوا عقرد اجتمراع نق
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ولم يبادر المسررؤولوا السررعوديوا علا عهد م ات التجاوب 
  خاذ التر يبات الالءمة؟ن نلامع القيالا القومية 

مر نتمنا  م ذا ا نلاات أي حال نجد أنفسرررررنا بالنسررررربة 
مثرررط  رررذا  ننعقرررادالعزيز  رررأمي   علا الملرررك اهرررد ب  ع رررد

جتماع المصرررررررررررريري للمجلس الو نت الفلسررررررررررررطينت. ومرة  اإل
ذلك أن  بهذم   أخرى نتمنا للقائد لاسررررررررر عراات السررررررررالمة.

سرررررررتقرار الفلسرررررررطينت م  دونها ليس  السرررررررالمة قد يتحقق اإل
 المزيد م  الفوضا واليياع. نالك سوى 

 1983كانون األول )ديسمبر(  31 -مجلة "التضامن". لندن 
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 قمتان.. لألمة الصابرة
لقول المثط الارررررررررررررع ت »الصررررررررررررر ر مفتاح الفرج«. وليس 

لم  لم لسررررررررررررررمع بر  أو أو لعرف  رذا المثرط نرالرك عربت ت 
ا ورق ويعلقر  ات بيتر  أو ات مكتبر  أو ات دكرانر   للكتبر  ع

سرريارة »التاكسررت«   أو ات متجرم أو ات سرريار   الخاصررة أو
سررريارة »البا « التت  نقل  م  الحت الذي  وألمتلكها التت 

 المنطقة التت لقع ايها مكاا عمل .  نلالسكن  
 العربت )المجهول اتسم( ويقول الااعر 

 سأص ر حتا لعجز الص ر ع  ص ري  
 وأص ر حتا ينار هللا ات أمري  
 ننت نوأص ر حتا لعرف الص ر  

 م  الص ر  أمر أمر   اعل ص رت  
وليس  نرررررالرررررك كالم أكثر بالغرررررة م   رررررذا الكالم ات  

لقول ان  مصرررمم   وصرررف حالة الصرررابر والصررر ر. االاررراعر
 نلاالحد الذي لعل  الصررررررررررر ر عجزم أو   نلاالصررررررررررر ر   اعل

اللحاررررررة التت   يض بهررررررا روحرررررر  و ررررررذا مررررررا لقصررررررررررررررررررردم  
لم لجد لوصف   ..ينارررررررررررر هللا ات أمري«. والااعر.»بعبارة

ما  و أكثر مرارة م   اعل ن  ص رأبلغ م  القول أ الص ر
 الص ر. 

بيرات الجميلرة م  الاررررررررررررررعر العربت لم لجرد قرائرد و رذم ام
ا لبلغ منها لكت لعلقها عأعراات  الثورة الفلسرررررطينية لاسرررررر

جردراا مكتبر . و و لم لعلقهرا ات مكتبر  ات مقر القيرادة ات 
»انرررردق سررررررررررررررلوى« ات  ونس نتيجررررة لمررررا جرى لرررر  وللثورة  

نما كانت معلقة ات مكتب  ات حت  إالفلسررررطينية ات ل ناال و 
 »الفاكهانت« ات منطقة بيروت الغربية.  

ار قرأوا  رررذم عمررر  بوأا كرررط الرررذي  ءاروا أوم  المؤكرررد 
بيرررات بتمع  وسررررررررررررررررألوم لمررراذا لحر  علا  عليقهرررا ات ام

اتراض أا  نالك كثيري  لم لسررررررررألوم مكتب ل بط قد لجوء اإل
عمال بقاعدة و ط لمك  سرررررؤال عطاررررراا لماذا لطلب الماء 
وسرررؤال موجوع لماذا لطلب الدواء وسرررؤال جائع لماذا لسرررأل 

  لماذا بنوسرررؤال أم ضررراع لها  حبة  مر ع  كسررررة خ ر أو
انررت ملهواررة لررا امرأة وسررررررررررررررؤال رجررط اقررد وحيرردم لمرراذا  ررذا 

 التفجع لا رجط؟ 
رث عربت وصررط ن وشررعرات  رجئ اا  خليد الصرر ر نثرات وام

مر بررررة التراث لكثرة مررررا عررررانا العربت م  عررررذاب ات  نلا

 رراريخرر  باررررررررررررررقيرر  القرردلم والحررديررث. وقررد يتفرراوت عربت ع  
ودل لك  م  عربت ات مسررررررألة الصرررررر ر والقدرة علا الصررررررم

 الص ر. نلالحتاج  ا كط عربت لعيش وضعات أالمؤكد 
ت عالج لهررا سرررررررررررررروى   وكررط دولررة عربيررة  عيش ظرواررات 

سررر يط المثال ت الحصرررر اا  االصررر ر. وليس مصررراداة عل
 و »أم  أحرد اتسررررررررررررررمراء الوصرررررررررررررر يرة أو الحركيرة لمصررررررررررررررر

ا أالصرابري « وليس اقا »أم الدنيا«. كذلك ليس مصراداة  
سررررررماء المتفرعة م  الصرررررر ر مثط صررررررابر أوصرررررر ري  ت ام
 شعوب أخرى.  ارجئ حكر عط العرب وليس علام اعل

حرراديررث الن ويررة وات القرآا الكريم ع  ومررا جرراء ات ام
اتراض انها كانت كثيرة كعالج الصررررر ر كثير. وقد لجوء اإل

ا بردأ الرسررررررررررررررول العربت الكريم دعو ر  أالعرب منرذ حوال م
بري « الصررراا. ولعط اآللة التت  قول »اا هللا مع وحتا اآل

 عام المصائب. ت خير دواء م
وقد لكتب المرء ات موضروع الصر ر عاررات الصرفحات  

بيات ولك  قوال وامكتابت  بعارات اآللات وام  تويستاهد ا
 ليس  ذا  و المطلوب اآلا. 

 أو ا نعرالج ات »كلمرة التيرررررررررررررررام « موقفرات أتردنرا عن لقرد 
 ررذا العرردد  نلالررا. لكننررا بررالنسرررررررررررررربررة أنقول ات  ررذم الكلمررة ر 

بالذات نكتب بصررررررررررريغة مختلفة ايها شرررررررررررتء م  الوجدانية.  
ا  نالك سررررررررنة جديدة بدأت. و ذم السررررررررنة   دو ات وذلك م

حداث والتطورات وات ضررررررروء ما ضررررررروء المتابعة الدقيقة لأل 
ها ننالت وم   صرررريحات وم   صررروراتل نسرررمع  م   حلي

 ستكوا سنة الفرج. 
 لماذا سنة الفرج؟ 

تا اممرة  عيش حرالرة مخراض ت مثيرط لهرا نتيجرة حرالرة 
ا ات راف حاتتل عذاب لم  عارررررررها أمة م  اممم. وم أو

سرررررررررررت م  ويالت   راقب اممة العربية  قاالدولية التت كانت 
 ستمرار  ذم الحالة. ن  اعل قتتال والخالاات لم  عد  ص راإل

وبلغرررة المنطق المقروا ببعض المعلومرررات وليس بلغرررة  
ا ج هة  ل ت سرررررنة الفرج ع 1984ا سرررررنة أالفلكيي ل نقول 

ج هرة الفلسررررررررررررررطينيي    ايراا وعلإل نراا وعرط ج هرة العراق و 
ج هة المغرب والجزائر وج هة مصرر السروداا ولي يال    اوعل

ردا وسرررروريا وج هة مصررررر وبقية الدول ام -وج هة العراق 
العربية أو الدول التت قطعت العالقات الدي لوماسررررررررررية علما 

 ا لقا ع. أا البعض قطع م  دوا أب
ا التحديد المنطقت لكلمة أ  نلاشرررارة ضررررورية و بقا اإل

مررا  و أقررط م  التفررا م لكنرر   نلاد نرر  حررالررة  قو أالفرج  و 
 حتراب والمااحنات.  اوق اإل

   »الرقرمرررررررة   الرمرترجررررررراور رير  الرقرمرترير   اواممرررررررط مرعرلرق عرلر 
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سرررررررالمية« التت سرررررررتنعقد ات »الدار ال ييررررررراء« بعد ألام اإل
 والقمة العربية التت ستنعقد بعد أسابيع ات الرياض.  

  ات قياسرريات  مة التت ضررربت رقمات لأل  لقمتاا اا حة خيراو 
  م ناا.  ا  اعر ببعض اإلأالص ر وصار ت بد م  

ليس   نرررا عرب... ومننرررا كرررذلرررك اليس لنرررال أونن  و كرارات 
 ت الص ر. والص ر مفتاح الفرج.نعندنال 

 1984كانون الثاني )يناير(  7 -مجلة "التضامن". لندن 

     

حسابات الربح والخسارة في مسألة الطيار  
 سوريااألميركي األسير في 

ك مم  سوء حظ  السوري والقيية الفلسطينية عمومات  الح 
ثني  الموااق امول م  أا اللقاء الذي شرهد   دمارق يوم اإل

يناير الجاري كاا مع  رف أميركت أسررررررررررررود. /كانوا الثانت
وم  سررررروء الحظ أليرررررات أن  دار حول قيرررررية  راها اآلخر 

نقول  - عتذارات نسرررررررتدراكات وإ  - أميركت أسرررررررود أليرررررررات. ونح 
ز  اإلنسرررررررررراا ت نمي    نلاذلك مع  أكيدنا علا أننا ات نار نا 

 بي  امبيض وامسود.
 نلاوق ط محاولة  فسرررير  ذا الكالمل م  المهم اإلشرررارة 

سررررررررررررررتق رط الرئيس حرااظ امسرررررررررررررررد ات نأنر ل ات ذلرك اليومل 
سررتراحة الصررحية التت لقيم ايها منذ بيررعة أسررابيع القس اإل

د الذي  أعلنوا  رشريحهم لمنصرب رئاسرة  جيسرت جاكسروا أح
الجمهوريررة ات الوتلررات المتحرردة ع  الحزب الرردلموقرا ت. 
وكاا جاكسوا ءار ات اليوم السابق أحد مخيمات الالج ي   

جتماعات مع رئيس المجلس نالفلسرررررررطينيي  ات دمارررررررق وعقد 
الو نت الفلسررررررررررررررطينت السرررررررررررررريرد خرالرد الفرا وم الرذي لقيم ات 

 العاصمة السورية.
ت المالحارررات اآل يرررة قرررد يت ي  لنرررا مررردى سررررررررررررروء حظ وا 

 الطراي  السوري والفلسطينت. 
لقد كاا وقوع  يار أميركت ات امسررررررررررر السرررررررررروري    -  أوال  

كم السررررررررروري لكت ليرررررررررغا ب  علا اإلدارة ارصرررررررررة ذ  ية للح  
امميركية. وكاا الرأي العام الدولت سررررريتعا ف مع سررررروريا أو  

حتجررراج عليهرررا كمرررا حررردث عرررام  علا امقرررط ل  لكثر م  اإل 
ك م نءاء    1979 أا السرررلطة الثورية    نلا ات نيراا. و ذا لعود  الح 

ات نيراا  اجمت مقر السررفارة امميركية ات  هراا واحتجزت  
بعض الموظفي  و و أمر ي دو مسررررتهجنات ات نار الرأي العام  
امميركت والعرالمت عمومرات ات حي  أا الطيرار امميركت الرذي  

مسررررر السرررروري كاا لقوم بمهمة حربية ضررررد سرررروريال  وقع ات ا 
 ومعنا ذلك أا نسقا   أو أسرم حق ماروع للسوريي . 

ك م ولك    السرروري لم يوظف الفرصررة بالارركط الذي كاا    الح 
عتبارات عدة  سرررتعجط  سرررليم  إل ن البعض يتوقع. و و قد لكوا 

ير منها التخوف م  أا لطلب السروفيات نخيراع الطيار امسر 
ومنها أليرات التخوف م  أا  تحول قيرية الطيار سرتجواب لإ 

قيررية معقدة كما حدث مع ر ائ    نلا حتجاءم ن مع  ول وقت 
  هراا. 
ك م ذلك أا    نلا نضررررااة   -  ثانيا   السرررروري وجد أا مهمة   الح 

م  نوع المهمة التت قام بها جاكسررروا لمك  أت   تكررل وعلا  
ة ايرررررررررالت  ذا امسررررررررراس اتئ الباب أمام الذي لقوم بهذم المهم 

ع  أا مهمة جاكسررررررررررروا  زامنت مع  قدم المسررررررررررراعت لتط يع  
  -      الماضرررررررريتي  امميركية. وات السررررررررنتي    -  العالقات العراقية 

ك م و ما أشد سنوات الخالف ضراوة بي   ك م ات العراق و   الح    الح 
أن  كلما حاول العراق  صرحيئ   نتبام بات تاتات لإ   -  ات سروريا 

وريا  قدم علا خطوة ما م   مسرررار العالقات مع  رف اإا سررر 
ك م ط نرباك العراق. وقد وصررلت الحال ب أج   أن     نلا السرروري  الح 

ك م ات الوقررت الررذي برردأ  ات العراق لعيررد النار ات موقفرر   الح 
ك م م      -   صرررررررراتت السررررررررورية المصررررررررري حدثت بعض اإل  الح 

عتماد سرررتعدادم إل إ المصررررية التت أوحا ايها الجانب السررروري ب 
 العربت.   -  المرونة ات  عامل  مع الخالف المصري 

اتراض أا التقردم الرذي سرررررررررررررجلتر  مسرررررررررررررراعت وقرد لجوء اإل 
بغداد والتغير   نلا امميركية وءيارة رامسرفيلد   -  التط يع العراقية 

يرانية  اإل   -  الواضررررئ ات الموقف امميركت م  الحرب العراقية 
ايرالت ع  المزاج الارع ت العام الناشرئ ع  الاروف الصرحية 

ك م للرئيس حااظ امسررررررررررد... جعلت  السرررررررررروري لقرر  حرير   الح 
الطيار امسررير منذ اللحاة امولا التت أحيا ايها علمات بزيارة  

ك م جاكسرررررروا. و ذا   كاا منذ اللحاة التت وقع ايها الطيار   الح 
ثنا م  الطقوس التت يتم ات امسرررررررر حريصرررررررات علا أا لسرررررررت 

التعامط ايها مع امسررررررررررى. وم   نا أوحا منار الطيار عند 
ظهورم مع جاكسررررررررررررروا أن  كاا ات ءيارة لدمارررررررررررررق وأا حالت  

غير المسررررررررررررررراءتت   نلا باررررررررررررركررط عررام  ؤكررد أنرر  لم يتعرض 
 ستفسارات. واإل 

ك م كرذلرك أا   السررررررررررررروري لم يتردد لحارة أو لحارات ات   الح 
ك م أي    -  ج ع  الطيار من   ل ية  لب جاكسرررررروا اإلارا    -  الح 

 تمررررام الرأي العررررام امميركت  ن خطوة  وقف  نلا كرررراا لحترررراج 
والعالمت عمومات باللقاء الذي  م ات القا رة بي  الرئيس حسررنت  
مبارك والسرررريد لاسررررر عراات. وكاا ات الوقت نفسرررر  حريصررررات 

  علا نحداث شررتء م  الكسرروف ات الو ج الذي أشرراع   وج  
  نلا ر علا أسرررررررراس أا  ذا التوج  بالنار عراات نحو مصرررررررر 
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ك م  مسررررك  السررررالم" المعقود مع نسرررررائيط   ن فاق "  المصررررري   الح 
لاررررررررررررركرط ات نار الرأي العرام العرالمت رابرة م  جرانرب القيرادة  
الفلسرررطينية ات التعامط مع اممر الواقع كما سررر ق لمصرررر أا  

  عاملت. 
ك م وقد لكوا    -  بالذات وم   ذا المنطلق   -  السرررررررررروري   الح 

 حر  علا  ر يب ذلك اللقاء الذي  م بي  جاكسوا والفا وم. 
علا رغم أا جاكسوا لأ ت ات المر بة الرابعة م     -  ثالثا  

حيث ام مية بي  المرشررررررررررحي  لرئاسررررررررررة الوتلات المتحدة ع   
أا اممر كاا سرررررررررري دو أكثر أ مية لو    الحزب الدلموقرا ت نت  

م  المرشرررررحي  ال يض.    أا الذي قام بالمهمة ات دمارررررق كاا 
كذلك أا اممر كاا سرري دو أكثر أ مية لو أا الطيار كاا م   

 امميركاا ال يض. 
وحتا لو كاا الوسررررريا  و جاكسررررروا نفسررررر  وكاا الطيار 
م  امميركراا ال يض ارإا النتيجرة كرانرت سرررررررررررررت ردو أكثر أ ميرة 
وكانت سررررررررررررتحدث امثر الك ير ات نفس الرأي العام امميركت  

 امبيض. 
ر ي نذا كاا الوسرررررريا م  امميركاا ال يض وكاا امسرررررر أما  

م  السرررررررررود اإا اممر كاا سررررررررريحدث دويات. وسرررررررررلفات ليس م   
 ع حدوث ذلك. السهط  وقُّ 

نا المرشرررررررررررررحي  لرئرراسرررررررررررررررة الوتلررات المتحرردة ع  الحزب 
الردلموقرا ت  م حتا اآلا وحسررررررررررررررب ام ميرة  والتر مونرديرط 

تا كرانسررتوا  سررنة( نائب الرئيس السررابق جيمت كار رل آ   52) 
سررررررررررنة( وأحد أعلا امصرررررررررروات المؤيدة إلسرررررررررررائيط داخط    68) 

سررررررنة( و و أحد مالحت الفيرررررراء   62الكونغرسل جوا غلي  ) 
  56اموائط وعيررررررو ات مجلس الارررررريوتل جيسررررررت جاكسرررررروا ) 

سررنة( الذي  و موضرروع حديثنا والذي لعت ر أحد ءعماء حركة 
كاا أحد  الحقوق المدنية التت لقود ا السررررررررود منذ السررررررررتينات و 

أعواا الزعيم امسرود الراحط مار   لوثر كينغل السرنا ور غاري 
سررنة( و و عيررو ات مجلس الارريوت وأحد أصررغر  45 ارت ) 

سررررنة( و و   60المرشررررحي  سررررناتل والسررررنا ور نرنسررررت  ولينغز ) 
 عيو ات مجلس الايوت. 

ستثناء جاكسوا. ولو أا واحدات  إ وجميع  ؤتء م  ال يض ب 
ة وأدلا بربع التصرررررررريحات التت أدلا بها م   ؤتء قام بالمهم 

ولا ات  رررراريخ العالقرررررات  جرررراكسررررررررررررروا لكرررراا أمك  للمرة ام  
امميركية  حقيق اوء أسررررررررراسرررررررررت علا السرررررررررياسرررررررررة    -  العربية 

 امميركية. 
كذلك اإن  لو كاا للوسرريا جاكسرروا ارصررة بسرريطة للفوء 

الرئاسررررررررة امميركية لما كاا قام بالمهمة التت قام   نتخابات ن ات  
بهال أو أن  قام بالمهمة سرررررررررررات كما لفعط الوسررررررررررطاء امميركاا  
ال يض وم  دوا اإلدتء بتصررررررررريحات م  نوع التصررررررررريحات  

العرررادلرررة التت أدلا بهرررا الرجرررط ات دمارررررررررررررق ثم ات الوتلرررات 
ر ع  الغيب  المتحدةل و ت  صريحات  غيب نسرائيط و ع    

نتقام كما حدث مع أندرو يونغ المندوب مارسرررررة كط أنواع اإل بم 
امميركت السرررررررابق لدى اممم المتحدة الذي داع منصرررررررب  ثمنات 
للقاء  م بين  وبي  مندوب منامة التحرير الفلسرررررررطينية السررررررريد 
ء ررردي الطرءي بتر يرررب م  منررردوب الكويرررت آنرررذاك السررررررررررررريرررد 

 باارة.   هللا  ع د 
لو أنر  موا   م  العرالم  جراكسررررررررررررروا كمرا  أ لقرد برد  -  رابعاا  

الثالث )وليس موا نات أميركيات( لقوم بمهمة ات نحدى عواصررررررم 
ط موا   وقع ات امسرررررررر  دول العالم الثالث )دمارررررررق( م  أج  

بدا كما لو أن  م  العالم الثالث كذلك )وليس موا نات أميركيات(.  
وحتا عنردمرا بردأ جراكسررررررررررررروا مهمتر  ارإنر   حرك وات ذ نر  أا  

العالم الثالث سرررررريسررررررهط علي     نلا حااظ امسررررررد  انتماء الرئيس 
 اممر. 

ولك   رذم التنراقيررررررررررررررات ت  عنت أنر  لم  ك   نرالرك ارائردة 
 رجا م  مهمة جاكسررررروا و حرير الطيار امميركت امسرررررير.  
والفررائرردة المرجوة  ت أا مهمررة جرراكسررررررررررررروا  ت النموذج لمررا  
لفترض أا  كوا مهمرررررات المبعوثي  امميركررررراا ات العرررررالم  

 العربت. 
وإذا شررراءت الصررردف  ذم المرة أا لكوا الطيار الذي وقع  
ات امسرررررررررر م  السرررررررررود اإا صرررررررررداة تحقة قد  كوا مختلفة  
بمعنا أا لكوا الطيرررررار م  امميركررررراا ال يض. وات  رررررذم 
الحال نما أا يتم اإلاراج عن  كما حدث مع الطيار امسرررررررررودل 
وات ن ار مماثط لإ ار الذي  مت في  مهمة جاكسروال وإما  
أا يبقا الطيار ات امسرررررررر لقاسرررررررت ما قاسرررررررام م  ق ط الذي   

 أميوا بيعة أشهر ر ائ  ات  هراا. 
و كرارات لقد كاا م  سرروء الحظ أا الطيار أسررود وليس م   
امميركاا ال يض. وكاا م  سرروء الحظ أا الوسرريا  و أليررات  
م  السررررررررود وأن  متطرف ات خصررررررررومت  مع اإلدارة امميركية  

أا بعض المسررررؤولي  ات دماررررق بقدر ما   درجة   نلا ال ييرررراء 
أسرررعد م أا  دلت شرررخصرررية أميركية مرموقة بتصرررريحات ودلة 
ات دمارررررررررررررق لمررا لررذلررك م  أثر علا الرأي العررام الررداخلت...  
بالقدر نفسررررر  بدوا قلقي  م  أا  نعكس  صرررررريحات جاكسررررروا 

السرررررررررورية التت   دو علا رغم كط    -  علا العالقات امميركية 
 للتحس  والتطوير.   شتء جيدة أو قابلة 

 1984كانون الثاني )يناير(   14 - مجلة "التضامن". لندن
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 القمم اإلسالمية تنعقد.. 
 ومشاكل المسلمين تبقى مستمرة 

ق ط ألام ملوك ورؤسرراء مندوبو   لتقانات الدار ال ييرراء 
خمس وأربعي  دولة نسرررررررالميةل لمثلوا حوالت مليار مسرررررررلم 
يتوءعوا علا جميع قارات العالم. وعندما يلتقت  ذا الحارد 
الهائط م  الحكام المسرررررررررررلمي ل ويبحث  ؤتء ات ماررررررررررراكط 
دولهمل ويترأملوا ات المصررررررررررررررير الرذي يهردد  رذم الردول م  

قا المارررررراكط قائمة علا رغم  سررررررتمرار المارررررراكطل و باء نجر  
برةل أو أا  نرالرك ذلركل اهرذا معنرام أا النيرات ليسرررررررررررررررت  ي   

جنوحات متأصرررررررررررررالت ات النفوس نحو الارررررررررررررر بدل الخير عند  
اتراضرررررات قربات م  المنطقل  نالك البعضل أو ات أكثر اإل

خلط أسررررراسرررررت ات الميثاق الذي لحكم المنامة التت لجتمع  
 الحكام المسلموا ات ن ار ا.

 ب  ذا الخلط  نعقد مؤ مرات القمة اإلسرررررالمية وت وبسررررر 
لحقق المجتمعوا النتائج التت  تناسب مع حجم الدور الذي 

ق عليهمل وحجم  لفترض أا لقوموا بررر ل وحجم اممرررط المعلَّ 
 ام مية التت لهم.

القمرررة ثم يت ي  أا  ننعقررراداليس معقوتت أا لحي  موعررد 
البعض الرذي ينيرب    ت يريرد المارررررررررررررراركرةل و نرالرك   نرالرك م  

وسرررررائط نعالم    نلا  يوعز سرررررلفات عن  م  لمثل ل و نالك م  
ط أا  نتقررررد مثررررط  ررررذا التجمع م  ق ررررط أا ي رررردأ  م  أجرررر  

 جتماعا   و تيئ معالم النتائج.ن
وليس معقوتت أا خمسات وأربعي  دولة  اا د كيف أشعط 
اإلسرررررائيليوا النار ات المسررررجد امقصررررا ومع ذلك ت  تفق  

 موحد  واج  ب   ذا اتعتداء. علا رأي
وليس معقوتت أا خمسررررررررات وأربعي  دولة نسررررررررالمية  جتمع  
لكنها ت  تمك  م  نقناع نيراا العيرررو ات منامة المؤ مر 
اإلسرررررررالمت بإلقاف الحرب مع العراق وال دء بالتفاوض مع  

  .إللجاد حط لحقق التعالش بي  الدولتي  
  اممر المسررررررررررتهج  وإذا كاا  ذا اممر ليس معقوتت اإا 

 و أت   سررررررررررررررتطيع  رذم الخمس وامربعوا دولرة م   حقيق  
 رررردنررررة لبعض الوقررررت يلتقا ايهررررا ال لررررداا اإلسررررررررررررررالميرررراا  

أا الحرب الردائرة بينهمررا   نلاالمتحراربراا امنفراس ويتن هراا 
نذا كرانرت ت  توقف بعرد ثالث سررررررررررررررنوات م  القترال المرير 

 اإنها ربما ت  توقف علا اإل الق.
عقوتت أا خمسات وأربعي  دولة نسالمية  جتمع وت وليس م

 حسرم أمر عيروية مصرر التت جرى  عليقها ات ظروف لم 
 عد اآلا بالتعقيد الذي كانت علي  ات السرررررررررررابق. كذلك أن  

ليس معقوتت أا  ذا التجمع ينعقد وت لسرتطيع أا لفعط شري ات  
لما لحدث ات ل ناا منذ ثمانت سررررررررنواتل وت لما لحدث ات 

 اغانستاا ولها.أ
ولا و رذا الالمعقول الرذي لحردث سرررررررررررررر بر  ات الردرجرة ام  

أنرر  ليس  نررالررك نلزام ات شررررررررررررررتء. ولو أا  عررديالت لميثرراق  
منامة المؤ مر اإلسررالمت جرى ويقيررت بأا لاررارك رئيس  

جتمررراع علا جتمررراع الررذي ينعقرررد نذا كرراا اإلالرردولررة ات اإل
لمق ولرة نت ب م  امعرذار امسررررررررررررررتوى القمرة وأت  لكوا التغيرُّ 

ات حرال المرض المؤكرد أو الحردث الرداخلت البرالغ ام ميرة 
الرررذي لسررررررررررررررتوجرررب عررردم مغرررادرة ال الدل وأا  كوا القرارات 
والتوصرررريات ملزمة سررررواء شررررارك رئيس الدولة أو أناب عن  

  لمثلرر  أو حتا قررا ع... ننرر  لو حرردث  ررذا التعررديررط لمررا م  
 سررررررررررررررتهي    كراا لرئيس دولرة أا لقرا ع ولمرا كراا لردولرة أا

 تمررام. لك  الررذي ن بررالقرارات التت  صررررررررررررررردر وت  عير ررا أي 
لحردث ات ايراب  ذا التعرديط أا جوات م  عدم الجردلة لخيم  
سررررلفات علا كط قمة نسررررالميةل ويسررررود شررررعور بأا أي حاكم  

عندما لصررررردر بياا رسرررررمت بذلك. و ذا ات  ل  لارررررارك نت  
 اإلحبا . نلاحدث ذا   يدعو 

 تسررررررررررررررع يومررات بعررد آخر رقعررة   وات ايرراب  ررذا التعررديررط
سررررررررررتهانة بالقمم اإلسررررررررررالمية علا رغم دقة  ذم القمم ات اإل
ل وعلا رغم أا قرارا هرررا و وصرررررررررررررريرررا هرررا علا وجرر  نعقررراداإل

 العموم ت  تسم بالمبالغات.
ذلرك  نررالرك ظرا رة   رردو تاتررة للنار وبرا رت علا  إلاو 

جتماعات القمة اإلسالمية نشتء م  الحدة و ت أا ماكلة 
ولا ببعض بررالرردول العربيررة التت  نحصررررررررررررررر ات الرردرجررة ام  

جتمراعرات مارررررررررررررراكلهرا م  دوا أا  راق  رمت علا  رذم اإل
ذلك بنية الرابة الصررررررادقة ات نلجاد حلول لهذم المارررررراكط. 

حرد مرا. برط ننر  قرد لجوء القول  نلار حقيقت ومثرط  رذا امم
حد ك ير سررررر ب التعثر الذي بدأ   نلانا الجانب العربت  و 

يرااق أعمررال القمم التت  عقررد ررا منامررة الوحرردة اماريقيررةل 
وأا الجانب نفسرررررر  لقف وراء اإلخفاقات التت أصررررررابت قمم 

. وم   نرا لجوء القول نا التعرديرط المطلوب اإلنحيراءعردم 
نامة المؤ مر اإلسررررررررررررالمت لسررررررررررررتهدف ات الدرجة لميثاق م

امولا بعض الردول العربيرة التت  مرارس مواقف  ؤثر علا 
مصرالئ امكثرية و عتقد أنها بهذم الممارسرة  نتهج امسرلوب 

مسررألة حيررارية ويتسررم   الدلمقرا يةالدلموقرا تل علمات بأا 
 الذي  لعتمدونها بأنهم منيبطوا وليسوا اوضويي .

سررررررررتمرار الطرف العربت  نالقلق  و أا    نلاوالذي يدعو 
 و المقلق داخط منامة المؤ مر اإلسرررررالمت وداخط منامة  

قرررد لجعرررط  اإلنحيررراءالوحررردة اماريقيرررة وداخرررط حركرررة عررردم 
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ام راف امخرى ات  ذم المنامات وات غير ا   تعد شررررررررررررري ات 
اارررررري ات ع  الطرف العربتل بط وإذا جاء القولل  عزل  و ارررررررط 

القلق أا    نلا وءيادة ات التوضررررريئ أن  لما يدعو  بذلك اعاليت . 
ليم  اإلنحياء لصبئ  نالك ذات يوم "ارع عربت" لحركة عدم  

الدول العربية وارع آخر ليررررررررررم بقية الدولل ويصرررررررررربئ  نالك  
أليرررررررات "ارع عربت" لمنامة المؤ مر اإلسرررررررالمت ليرررررررم الدول  
العربية وارع آخر ليررررررررم بقية الدولل ويصرررررررربئ  نالك أليررررررررات  

 "ارع عربت" لمنامة الوحدة اماريقية وارع آخر ليرررررم وأليرررررات 
 بقية الدول امعياء. 

ويحمررد المرء ربرر  علا أا المنامررة الوحيرردة التت يتجررانس  
ايها العربت مع المسرررلم ومع غير المسرررلم  ت منامة "اموبك" 
ربما ما النفا ت لعترف بطقوس السرررررياسرررررة وأ لهال ولك  مع  

ونتيجرة لمرا    -  وقرت   نلا الحرال   الحمرد يتمنا المرء أت   صرررررررررررررط 
لصرررررررربئ في    -   و حاصررررررررط ات المنامات التت أشرررررررررنا نليها 

 نرررالرررك "ارع عربت" لألوبرررك وارع آخر ليرررررررررررررم بقيرررة الررردول  
 امعياء. 
 ستكماتت لهذم الكلمة مالحاة وأمنية. ن و بقا 

أما المالحاة اهت نن  ات ضررررروء القمة اإلسرررررالمية الرابعة  
جتمراعهرا ات الردار ال ييررررررررررررراء قرد آا امواا لكت  ن التت عقردت 

ليررررررررغا الثقط اإلسررررررررالمت علا الخالاات السررررررررائدة ات العالم  
العربت بحيث لصرررررررررررربئ ممكنات أا لحقق اإلسررررررررررررالم ما عجزت 
  العروبرة ع   حقيقر  م   عرالش بي  دول المنطقرةل وذلرك علا 

سرررررم العروبة ماررررراكط  نارررررأ بي  دول  إ أمط أا  حط بعد ذلك وب 
 نسالمية غير عربية. 

وأمرا اممنيرة اهت أا لرأ ت يوم لقول فير  الحراكم المسرررررررررررررلم 
القمة المقررة أن    ننعقاد والعربت بوج  خا  وق ط شررررررررررهر م   

التأمط لكت ليرررررع التصرررررورات التت  جعط مؤ مر   نلا سررررريخلد 
ط أا يتمك   أي مواعيرد م  أجر   القمرة لحقق نترائج براقرة ويلغت 

م  المارررررررررررراركة ات القمة و و علا درجة عالية م  صررررررررررررفاء 
ل بط وبالكثير م    الذ  ل وبأن  سرررررررررريصرررررررررروت علا القرار بتأا 

 التأنتل من  سيلتزم بتنفيذم بدقة. 
وإذا  حققرت  رذم اممنيرة ت لعود التعرديرط موضررررررررررررروع  رذم 

دات م   الكلمة ضرررورياتل أو بامحرى أن  ضررروري وضررروري ج 
 ط أا  صبئ اممنية سهلة التحقيق. أج  

لعط القمة الخامسرررة  عوضرررنا ما اات. ذلك أا ما خسررررنام  
لتزام وإغراق سرررررررررررررتهرررانرررة وعررردم اإل عربرررات ومسرررررررررررررلمي  نتيجرررة اإل 

 جتماعات بالقيالا الصغيرة أكثر م  أا لحصا. اإل 
 1984كانون الثاني )يناير(   21 - مجلة "التضامن". لندن

     

 وتمنياتمالحظات 
 ب وإستفهاموعالمات تعجُّ 

لم لحردث ات  راريخ الزيرارات التت لقوم بهرا أشررررررررررررررخرا   
 تمام  ليس لهم موقع رسمت ات بالد م أا حايت ءيارة باإل

القررا رة يوم  نلاالررذي حايررت برر   لررك الزيررارة التت قررام بهررا 
اممير  الل أحد أبناء   1984يناير /كانوا الثانت 7السرر ت 

 الملك )الراحط( ع د العزيز.
وما اممر كذلك اإا م  شرررررأا بيرررررع مالحاات حول 
 رذم الزيرارة أا  وضررررررررررررررئ حقيقرة المواقف برط وحقيقرة النوالرال 

 - وقد  وضرررررررئ أليرررررررات مسرررررررألة   يعة العالقات المصررررررررية
اممير  الل كاا ات مهمة سرررررررياسرررررررية     ط أاالسرررررررعودلة و 

 ذم العالقات كمدخط إلعادة   سررررررررتهدف  صررررررررحيئ مسررررررررار
مكانها ات العالم العربت. ويمك   سررررررررجيط  ذم    نلامصررررررررر 

 المالحاات علا النحو اآل ت 
ط أسررر وع م  أوحت وسرررائط اإلعالم المصررررية ق     - أوال  

وصررررررررررول اممير  الل بأا الزيارة ذات   يعة رسررررررررررمية أو 
بمعنا آخر أنها ءيارة  دخط ات نطاق المهمات التت  ر أي  

عتبار ا رسرررررررمية ظا رات ورسرررررررمية ات ن  راف المعنية عدم ام
 حقيقة اممر.

 نلاأما كيف أوحت  ذم الوسررررررائط بذلك اإنها اسررررررتندت 
يناير  /التصرررررررررررريئ الذي أدلا ب  يوم امول م  كانوا الثانت

"مصررردر مسرررؤول" ات وءارة الخارجية المصررررية وقال   1984
والموجهرة م  فير  نا الزيرارة " رأ ت بنراء علا الردعوة القرائمرة 

 صرررراتت  مت بي   نمصررررر لألمير والتت جد دت مؤخرات بعد 
 القا رة والرياض".

ومثررط  ررذم العبررارة عررادلررة وذات دتتت بررالغررة ام ميررة 
ات الوقت نفسررررررر . عادلة علا أسررررررراس أن  م  الط يعت أا 

 صرررررررررراتت لتجديد الدعوة. وذات دتتت ما القول ن حدث 
رة والرياض لعنت أا ثمة   صررراتت  جددت بي  القا بأا اإل

خصرررررروصررررررات وأا العبارة وردت    صرررررراتت جرى بي  حكومتي   ن
 ات  صريئ "مصدر مسؤول" ات الخارجية المصرية.

 صرررررررررررررراتت وامرجئ أنر  لو جراء ات التصررررررررررررررريئ أا اإل
 جررددت مع "اممير  الل ات الريرراض" وليس "بي  القررا رة  

"المصردر الرسرمت" السرعودي أا لسرارع  لوالرياض" لما كاا 
ولمجرد أا بثت وسرائط اإلعالم المصررية  صرريئ "المصردر 

اإلدتء بتصرررررررريئ نليررررررراحت جاء في   "نا   نلاالمسرررررررؤول" 
  الزيارة التت سريقوم بها صراحب السرمو الملكت اممير  الل

القا رة  نحصرررررررر ات نطاق مهمت     نلاع د العزيز قريبات  ب 
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بوصرررررف  رئيسرررررات ل رنامج الخليج العربت ورسرررررالت  اإلنسرررررانية 
لررردعم منامرررات اممم المتحررردة والمبعوث الخرررا  لمنامرررة  
اليونسرررررريفل كما  أ ت  ذم الزيارة المر قبة ضررررررم  سررررررلسررررررلة 
الزيرررارات المتترررابعرررة لعررردد م  العواصررررررررررررررم العربيرررة والغربيرررة 
لمواصرررررررررررلة الجهود المكثفة التت ي ذلها سرررررررررررموم ات سررررررررررر يط  

  حقق سمو اممير  اللكريم. وقد  الطفولة و أمي  عياها ال
ع رد العزيز ات  رذا المجرال الكثير م  اإلنجراءات الخيرة   ب 

وامعمرررال المجيررردة ممرررا  و محرررط اإلشررررررررررررررررادة والتقررردير م  
 اموسا  العربية والدولية".

لك  "المصررررررردر المسرررررررؤول" السرررررررعودي وجد نفسررررررر  أمام 
 صرررريئ "المصررردر المسرررؤول" ات الخارجية المصررررية ت بد  

حتمال ات نا يوضرئ. وجاء التوضريئ ينسرف سرلفات أي م  أ
 نمكانية نعطاء الزيارة أي  ابع رسمت أو شب  رسمت.

وقد لقال  وما الذي جعط مصرررررر  وحت ق ط أسررررر وع بما  
أوحت  وبما جاء ات  صررريئ "المصرردر المسررؤول". والجواب 

ك مع  ذلك  و أا    نلاالمصرررررررري وجد نفسررررررر  بالنسررررررربة  الح 
أاراد امسررررررررررة المالكة ات السرررررررررعودلة أا  ءيارة لقوم بها أحد

علير  أا لقول للنراس سررررررررررررررلفرات مرا  و الهردف م   رذم الزيرارة  
و ررررط  ت مرررردخررررط لتط يع العالقررررات مع المملكررررة العربيررررة 

الصررف العربت. ولك  الصرريغة   نلاالسررعودلة وعودة مصررر 
ك مر بها التت اسررررررَّ  المصررررررري ذلك أوضررررررحت ما "يتمنا"   الح 

ك م م   ذم الزيارة وليس ما  عكس   ذم  المصري حدوث    الح 
ك مالزيارة. أو أا   المصرررررررررررررري قام بقراءة م  جانب واحد  الح 

 صرررررررررررررراتت بي   للزيرارة أو أنر  ااترض برأا عبرارة " جرديرد اإل
القرررا رة والريررراض" التت وردت ات  صررررررررررررررريئ "المصرررررررررررررررردر 
المسررؤول" ات الخارجية المصرررية لمك  أا  ارركط دعوة م  

ك مجانب  ك م نلاالمصري  الح   السعودي ل دء حوار. الح 
اتراضررات المصرررية مع امسررف الاررديد كانت اإل - ثانيا  

ك مبعيدة ع  واقع ما لفكر في   السررررعودي. وبدتت م  أا  الح 
  دو العبارة دعوة للحوار اإنها بدت بمثابة  دبير لسررررررتهدف  

 التعجيز واإلرباك.
ولو أا وسرررررررررررائط اإلعالم السرررررررررررعودلة عممت  صرررررررررررريئ  

لمسرؤول" ات الخارجية المصرريةل وعممت مصرر "المصردر ا
 صررريئ "المصرردر الرسررمت" السررعودي لكاا بدا أا الهوة ما 

  وأا ار  الحوار غير واردة ات ءالت شراسرعة بي  الطراي  
 الوقت الحاضر.

ومع امسرررف الارررديد أليرررات أا  نالك قطاعات عرييرررة 
وسررررررررائط اإلعالم المحلية   نلا   سررررررررتند م  الناس ات ال لدي  

اقا م  صررررررررررررررحف وإذاعرررات ومحطرررات  لفزة ت  ررردري أا 
 نلاالمملكة العربية السرررررررررعودلة  جا لت ءيارة اممير  الل 

سرررررتقبال الذي مصرررررر( وت  دري أا اإل  نلاالقا رة )بالنسررررربة 
التصررررور )بالنسرررربة   فوق لقي  اممير  الل ات مصررررر كاا ل

نتيجرة لرذلرك أا  السررررررررررررررعودلرة(. و رذم القطراعرات  فترض نلا
اممور سررررررررويت بي  المملكة ومصررررررررر وأا العالقات سررررررررم  
علا عسرررط أو عسرررط علا سرررم  مع أنها ات ضررروء المتتبع 

خذت     نللتطورات بارررررررررررررركط دقيق والمتاحة أمام  المعلومات  
 جرررام الترررأءم اليررررررررررررررمنت نات ضرررررررررررررروء مرررا جرى منحا ات 

 والصامت.
 سررررتقبال الذي لفوق التصررررور  وم  ماا ر اإل - ثالثا  

ع د   ب  سرررررررررررتق ط اممير  اللنأا الرئيس حسرررررررررررنت مبارك 
( أي ات 1984ينررراير /كرررانوا الثرررانت 8يوم امحرررد )العزيز 

اليوم الثانت م  وصررررررررول . و ذا جزء م  التكريم. أما الجزء 
سرررررررتغرق خمس سررررررراعات  نسرررررررتقبال امكثر أ مية اهو أا اإل

وأعقررب ذلررك مررأدبررة غررداء. وق ررط ذلررك كرراا الرئيس مبررارك 
أا لسررررررررررررررتق رط اممير  الل ات المطرار نرائرب حر  علا 

رئيس الوءراء ووءير الخارجية السيد كمال حس  علت وذلك 
ت يتناسرررررررررررب مع قاعدة ال رو وكول. كما أا بعثة الاررررررررررررف 
برئاسرة وءير الدولة للثقااة السريد ع د الحميد رضرواا رااقت  

 ستغرقت خمسة ألام.ناممير ات ءيار   التت 
رد الفعط السررررررعودي الذي  مثط  اتراض أا  إلوقد لجوء ا

بتعليق "المصدر الرسمت" علا  صريئ "المصدر المسؤول" 
 تمام  ن المصررررررررررررري  و الذي جعط الرئيس مبارك يبالغ ات 

اتراض أا بعض اليرريق  باممير  الل. كذلك قد لجوء اإل
نارررررأ ات نفس اممير  الل م   عليق "المصررررردر الرسرررررمت" 

لتت قرررررد  زعج  لك  ذلرررررك لم لجعلررررر  لخرج ع  الحررررردود ا
المسررررررررررررررؤولي  ات المملكرررررة. ويمك   لمس ذلرررررك ات قولررررر  
للصررررررررحفيي  )بعد اللقاء الطويط مع الرئيس مبارك ثم  ناول 

مررررائررررد رررر ( الررررذي   ل وا منرررر  أا لحرررردثهم ع   نلاالغررررداء 
المحادثات السرررررررياسرررررررية التت أجرا ا مع الرئيس مبارك  "ات  

اممور  الحقيقة لم لك   نالك محادثات سرياسرية وإنما كانت
ات شرررررررررررررركرررط عموميرررات. ارررأنرررا رجرررط عربت أاتخر بعروبتت  
واخامة الرئيس مبارك علا قمة أك ر بلد عربت سررررررررواء م  
ناحية السرررركاا أو اإلمكانيات التت لعتقد البعض أنها قليلة. 
ننر  عنردمرا لجتمع امت برأخير  العربت وخراصرررررررررررررررة علا  رذا 

ت المسرررررتوى الرفيع اإن  م  الط يعت أا  دور المناقارررررات ا
القيرررررررررررررررالررا المختلفررة. وأعتقررد أا  ررذا م  اممور الط يعيررة  
وأرجو أا لكوا المسرررتق طل مسرررتق ط الارررعوب العربيةل ءا رات  

 لمصلحة اإلنساا العربت".
القا رة  نلاوكاا اممير  الل أدلا علا نثر وصررررررررول  

بتصررريئ قال في  "نا مصررر الاررقيقة وشررع ها بقيادة الرئيس  



137 

ربت وأا أرض الكنرانرة حسررررررررررررررنت مبرارك  ت ات قلرب كرط ع
رت اررت الررقرررآا الرركررريررم أربررع مرررات  ررت قررلرررررررب كرر  الررتررت ذ  

 العروبة...".
وم  الجررررررائز القول  عليقررررررات علا ذلررررررك أنرررررر  م  غير 

جتمراع الخمس سررررررررررررررراعرات بي  الرئيس مبرارك ن المعقول أا
علا بحث   قتصرررإجتماعات سررياسرريات و نواممير  الل لم لك  

جتماعت يتعلق بمسرراعدة أ فال مصررر. نقيررالا ذات  ابع 
  بحثررررا ات خمس  ثني  اتراض أا اإلكررررذلررررك م  الجررررائز اإل

جتماعية وخصرررررررررصرررررررررا امربع سررررررررراعات  دقائق القيرررررررررالا اإل
جتماع للقيررررررررالا والخمس والخمسرررررررري  دقيقة المتبقية م  اإل

 السياسية.
نارر ها   جتماع كماالصريغة الرسرمية لنبأ اإل نلاسرتنادات إو 

الصرحااة المصررية باركط بارء علا صرفحا ها امولا وكما 
بثتهرا اإلذاعرات ومحطرات التلفزة المصررررررررررررررريرة ارإا اتجتمراع 

قتصررررررررررررررر علا اتثني  ولم لحيرررررررررررررررم أحرد. و رذا معنرام أا ن
الرئيس مبارك وجد ات ءيارة أحد أاراد امسررررررررررررررة المالكة ات 

 عليق  السرعودلة وعلا رغم الصردمة التت  حدثها ات النفس 
"المصردر الرسرمت" السرعودي علا الزيارةل ارصرة لكت لقول 
الكثير مما لختزا ات صرررررررردرمل أو بلغة نخواننا المصررررررررريي   

جتمرراع الطويررط مع يريررد أا لفيررررررررررررررفض". و و قررال ات اإل
اممير  الل ما ت لمك  أا لسررررررجل  كتابة أو يرسررررررل  ع ر 

علا أسررراس أن  م  نوع الزارات  - ممثط شرررخصرررت أو ي ث 
ع ر  رف ثرالرث حتا نذا كراا  رذا الطرف  و  - عترربوال

الرئيس جعفر نميري علا رغم مترانرة العالقرة التت  صررررررررررررررط 
   المصري والسودانت.حد التحالف بي  الرئيسي   نلا

ولك  ليس واضرررررررررررحات ما نذا كاا الرئيس مبارك أخذ ات  
ك معتبررار أا اممير  الل ليس ات اإل وت  و حتا ات  الح 

عة التت  صرررررروا دي أو الدائرة الموسررررررَّ صررررررلب القرار السررررررعو 
القرار و تخذم. كذلك أن  ليس ات الحلقة التت  سرررررتارررررار أو 
لطلب منها وضرررررع التصرررررور. نن  ليس واضرررررحات ما نذا كاا 

عتبررررار أو أنرررر  علا رغم الرئيس مبررررارك أخررررذ ذلررررك ات اإل
شررررررررررررررا رد علا كالم   نلاندراكر  الترام لألمر وجرد أنر  لحتراج 

مملكة العربية السررررعودلة وات  ذم  أسرررراسررررت يريد أا لقول  لل
 - المرحلررررة بررررالررررذات التت  عقررررب لقرررراء القمررررة المصررررررررررررررريررررة

القمررة  ننعقررادالفلسررررررررررررررطينيررة الررذي  م ات القررا رة و سرررررررررررررر ق 
ثني  الماضررررت ات الدار ال ييرررراء( اإلسررررالمية )الذي بدأ اإل

 ا ات ننعقادو قع علا ماررررررارف القمة العربية التت لفترض 
 الرياض بعد حوالت شهري .

قد لكوا الرئيس حسررررررررررررررنت مبارك أبدى كط  ذا  - ابعا  ر 
 تمام باممير  الل علا أسرررررررراس نارة قدلمة  قوم علا اإل

أا اممير  الل  و ءعيم "اللوبت المصررررررررررررررري" ات المملكة 
العربية السررررررررعودلة )مثلما أا الارررررررريخ جابر العلت  و ءعيم  
"اللوبت المصررررررررررررررري" ات الكويررت ومثلمررا أا رجررط امعمررال 

أا لكوا ءعيم "اللوبت  نلاق الحريري لطمئ السرررررررررررررريرررد راي
السرررررعودي" ات ل ناا... و كذا( مع أا اممير  الل نفسررررر   
يردرك علا امرجئ أا مثررط  رذم الصررررررررررررررفررة لر  ذات أثر أو 

م ررأثير رومررانسررررررررررررررت مررا دام  و ليس ات  ك  ومررا دامررت  الح 
السرررعودلة علا الحال التت  ت علي   - العالقات المصررررية

نتيجرة قرار قمرة بغرداد ردات علا جنوح الرئيس )الراحرط( أنور 
السرررررررادات نحو مفهوم للسرررررررالم ات المنطقة غير ذي جدوى  
للقيية العربية. كذلك أا صيغة "ءعيم اللوبت المصري" قد 
 كوا ذات اعالية لوت حالة الحذر النس ت م  اممير  الل 

مصرررر  نلاجة لجوئ  السرررياسرررت ات الماضرررت  بي  أخو   نتي
اممير   نلاع د الناصرر. وقد لكوا اإلخوة ما ءالوا يناروا 

 نلا الل علا أن  منحاء لمصررررررررررر مع أن  بزيار   امخيرة 
 و لمصررررررررررررر ال لد وليس  اإلنحياءمصررررررررررررر أراد التأكيد بأا 

 لمصر ذات الهوية السياسية المعينة.
 جدر اإلشرررارة   اءاإلنحيوات ن ار الحديث حول مسرررألة 

أا اممير  الل مرا ءال حتا اآلا يتحردث بلهجرة ثرالثرة   نلا
 ت مزيج بي  اللهجة المصررررية واللهجة السرررعودلة. و و ت 
يتحردث بهرذم اللهجرة عنردمرا لجتمع بمصررررررررررررررريي  وإنمرا داخرط 
المملكة ومع أشقائ  وأبناء امشقاء ومع الاخصيات العربية  

فويرررررة وم  دوا أا التت يلتقت بهرررررا. و و لفعرررررط ذلرررررك بع
لسررتوقف  الاررخأل الذي يتحدث مع  أو مكاا التحدث. وقد 

اممير  الل ذات صررررلة بالفترة    نلا كوا المسررررألة بالنسرررربة 
التت أميرا ا  البات ات اإلسركندرية والتت أشرار نليها الزميط 
مصرررررررطفا أمي  ات مقالت  اليومية ات "امخبار" المصررررررررية  

ة "الارررررق اموسررررا"  والتت  ناررررر ا ات الوقت نفسرررر  صررررحيف
 ذم المقالة ناررت "الاررق اموسرا"   نلاالسرعودلة )بالنسربة 

نصرررفها و جا لت النصرررف اآلخر(. ومما أشرررار نلي  الزميط 
مصرررررررررطفا أمي  "أا الملك ع د العزيز أرسرررررررررط ابن  اممير 

اإلسركندرية واختار مصرطفا النحاس باشرا رئيس    نلا الل 
ة. وعلا الرغم الوءراء ليكوا ولت أمر  الل ات المردرسرررررررررررررر 

م  كثرة مهام رئيس الوءراء كاا لحر  علا القيام بمهمة  
ولت أمر التلميذ  اللل اكاا يتصط بمدرسي  ويتابع أحوال  
ويسرررتفسرررر ع  درجا   )عالما  (. وحدث أا مرض اممير 
 الل ودخط مسررررررررررررتاررررررررررررفا المواسرررررررررررراة اكاا النحاس يزورم  

 ستمرار.إب
عربيرررات  ركرررت  و نرررالرررك كثيروا برررالم رررات م  العرب وال

اترة دراسرررررررتهم ات مصرررررررر امثر العميق ات نفوسرررررررهم ويأ ت  
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علا شتء م  الحماسة لها واستمرت الحماسة بعدما ك روا 
وشررررررررابوا وبعدما أصرررررررربئ البعض منهم ات مواقع مسررررررررؤولة. 
ومثط  ذا اممر ي دو   يعيات نت أا  أثير مصرر حتا علا 

صرررررريات الاررررررخ  نلااللهجة لم لاهر عند الجميع. وبالنسرررررربة 
   ما حد ما علا حالتي   نلاالعامة المعرواة اإن  لقتصرررررررررر 

ع رررررد العزيز الرررررذي مزج اللهجرررررة  ب  حرررررالرررررة اممير  الل
كمررا  - السررررررررررررررعودلررة وبررات يتحرردثبرراللهجررة  - المصررررررررررررررريررة

 - باللهجة الثالثة وحالة لاسررررررر عراات الذي مزج  - أشرررررررنا
اللهجة الفلسررررررطينية    - وربما  أثرات بفترة الدراسررررررة ات مصررررررر

 اللهجة المصرية وبات يتحدث باللهجة الثالثة  و اآلخر.ب
وإذا كاا  ذا اممر ت لاركط حسراسرية بي  الفلسرطينيي   

السرعوديي  ي دو علا جانب م  الحسراسرية  نلااإن  بالنسربة 
ة  حيرررث نا السررررررررررررررعودي لحر  حتا علا التحررردث بلهجررر 

ب  مكة لفيررررررررررررط نذا كاا منطقت  عندما يزور ا بمعنا أا ن
ريررراض وجررراء لزيرررارة ذويررر  أا يتحررردث بررراللهجرررة لقيم ات ال

ب  جدة نذا كاا لقيم  ن نلاالمحلية. وكذلك الحال بالنسررررررررررربة 
ات الاهراا واب  الطرائف نذا كراا مقر عملر  ات الردمرام أو 

 حتا ات لندا أو باريس... و كذا.
  لجيز لنفسررررررررررررر  القول نا كط ما  نالك م   - خامساااااااااا  

وأنرر  ليس م  لجري ات المنطقررة  و جزء م  سررررررررررررررينرراريو 
 نلاع رررد العزيز  ب  المعقول أت   كوا ءيرررارة اممير  الل

القا رة متفقات عليها سررررررررررررلفات وأا اممير لم لصررررررررررررط اجأة ولم 
ك ملفاجئ أ ط   السعودي ات اممر. الح 

سرتنتاجات  بعض المعلومات والكثير م  اإل  نلاسرتنادات إو 
مسرررررررألة حدوث الزيارة ات ن ار  سرررررررتبعادنوالتحليالت لمك  

السرريناريو المتفق سررلفات علا بنودم و فاصرريل . أما مسررألة أا 
الزيارة لم  تم باررررركط مفاجئ اهذا صرررررحيئ. بط نا ما لمك  

القا رة بعدما اسرررررتأذا  نلاقول   و نا اممير  الل سررررراار 
الملررك وأا الملررك  من ا لرر  السررررررررررررررالمررة م  دوا أا لحملرر  

الرئيس حسرنت مبارك. ولو كاا   نلا رسرالة خطية أو شرفهية
ذلك حدث لكانت وسرررائط اإلعالم المصررررية ذكرت وأشرررارت  

مت. ولكانت  ذم الرسالة  ت الحدث الصاعق وامكثر وعمَّ 
أا الباب  نلاأ مية ات الوقت الحاضرررررررررررررل و ت اإلشررررررررررررارة 

 ط أا  عود.العربت سيفتئ علا مصراعي  لمصر م  أج  
يرررررررررجيج اإلعالمت قد لجوء القول بأا ال - سااااااادسااااااا  

المصررررررررررررررري لزيرررارة اممير  الل أخرررذ م   ريق نمكرررانيرررة  
  وظيف الزيارة لغرض سياست.

ك موالمعروف ع   المصررري أا ل   قاليدم ات مسررألة    الح 
اإلعالمل وم   نررا اررإنرر  كرراا لفترض أا  تم الزيررارة بررالحررد 

 تمام اإلعالمتل  ذا نذا أريد لها أا  ثمر. المنطقت م  اإل

ارإا نتبرام  تمرام  و لفرت اإلالغرض م   رذا اإل أمرا نذا كراا
كثيرات م  الجدل لمك  أا يدور ات  ذا الارررررأا. ذلك أا ما 

 تمررام حرد بردا  رذا اإل نلا نتبررامحردث  جرراوء بكثير لفررت اإل
 كما لو أن  بغرض اإلغاظة.

وصررررررررررررررحيئ أا الزائر ت لمك  أا لقول لميرررررررررررررريفرر  ت 
 كرمنت وت  هتم بت وت  جعط وسرررائلك اإلعالمية  بالغل نت 
أا الزائر كراا لمك  أا يوحت بلبراقرة برأنر  لفيررررررررررررررط وبحكم  
موقعررر  أا ي ررردأ م  القررراعررردة وليس م  القمرررة وبحيرررث ت 

جتماعية.  لحدث  دياا للمسائط السياسية علا المسائط اإل
اممير  الل أن  لستطيع أا لقول بأن  لعرف    نلا وبالنسبة

أ ل  أكثر م  أي أحد آخر ويدرك أنهم ت لح وا أسرررررررراليب 
 "الفهلوة" ويفيلوا التعامط باكط مباشر.

م  المؤكد أا حدوث الزيارة ات أعقاب ءيارة   - سااااابعا  
القرا رة واجتمراعر  برالرئيس حسررررررررررررررنت مبرارك   نلاأبو عمرار 

فعررطل بمعنا أا ءيررارة أبو عمررار خففررت الكثير م  ردود ال
خردمرت ءيرارة اممير  الل وأبقتهرا ات معزل ع  السررررررررررررررهرام 

حررد التزمررت وإا كررانررت صررررررررررررررحيفررة "البعررث"  نلاالمتطراررة 
الرئيس مبارك لألمير  الل موقفات  سرررررررررررتقبالنسرررررررررررجلت بعد 

ننارررائيات  مثط بالقول "نا الوريث السرررادا ت حسرررنت مبارك لم 
العرب بط أخذ  نلالعد لطرح كما ات السرررابق عودة مصرررر 

مصر. وقد   نلايتحدث ع  عودة عدد م  امنامة العربية 
 ناسرررررررررررررت  ذم امنامة أا التعامط مع مصرررررررررررررر مبارك  و 

 ائيط". عامط مع كامب دلفيد وإسر 
وأغلب الا  أا  ذا السررررهم السرررروري الخالت أصررررالت م  
التسررررررررررررررميررررات مررررا كرررراا لينطلق ات أي حررررال لو أا الزائر 

ك مالسعودي كاا م  أ ط   .الح 
ات أي حررال أا  وقيررت الزيررارة بررالغ ام ميررة.   - ثاامناا  

ومع أن  ليسرت واضرحة حتا اآلا ظروف  ذا التوقيت اإا 
ك ماتراض أا م  الجررررائز اإل ختررررار  ررررذا نالمصررررررررررررررري  الح 

التوقيرررررت. اهو الجهرررررة الرررررداعيرررررة و و ات نطررررراق  قوس  
 ال رو وكول لقرر الموعد.

ك مختار نولقد  المصررررري التوقيت الذي م  شررررأن  أا  الح 
القمة اإلسالميةل ذلك أا  ننعقادلفيد حركت  السياسية عاية 

 ذم القمة م  دوا وضوح أمر مااركة  ننعقادقتراب موعد  ن
سرريترك داخط مصررر أثرات نفسرريات سرري ات. وم    مصررر ايها كاا

 نرررا أا الرئيس مبرررارك نجئ ع ر ءيرررارة اممير  الل ات 
متصرررا  امثر المحتمط حدوث ل لسررراعدم ات ذلك  صرررورم  ن

  وخالصررررررررت  أا الذي سرررررررر ق أا سررررررررمعنام من  ق ط شررررررررهري  
ع  جررام را  نالمملكررة العربيررة السررررررررررررررعودلررة نذا كررانررت ل   قود 

عالقات معها اإنها بالتأكيد ل  الحار ع  مصرررررررررررر و عيد ال
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  كوا آخر الذي  سيراعوا الحار ويعيدوا العالقات.
 ذا التصور  و أا الوضع   نلاوالذي لمك  أا نييف  

العربت يتد ور بحيث بات م  الصرررررررررررررعب عليها أا  تحمط  
وحرد را المارررررررررررررراكرط المطروحرة والتت لم لعرد متيسرررررررررررررررات حتا  

ذم الماررراكط الناشرررئ مواجهة امعباء المالية المتر بة علا  
بعيرررررها ع  اياب مصرررررر. وإءاء ذلكل ايرررررالت ع  ضررررريق  
صررردر الملك اهد م  ام راف التت  تصرررط يوميات  ا  يات أو 
 بعث بالرسررررط  البة حط المارررراكط وكأنما  ذا العصررررر  و 
عصررررر الحلول المتيسرررررة اإا المملكة العربية السررررعودلة ات 

  جلسرررررررررررررررة حرال  واار أكثريرة  طرالرب برالعودة قرد  تغيرب ع
التصرررويت ليس  يرررامنات مع موقف امقلية و  نيات إلصررررار ا 

ط أت   بالغ امقلية ات رايرررررها. علا المقا عة وإنما م  أج  
أو أنها قد  تمثط ات جلسرة التصرويت بمسرتوى وءاري اممر 

المرونرة  - ونعنت بر  الملرك اهرد - الرذي يبقت للرجرط امول
ع الحار ع  مصر التت لعيد بها المعترضي  علا قرار را

 وإعادة العالقات الدي لوماسية معها.
 ويبقا أمراا 

 نلاع ررررد العزيز جرررراء  ب  امول  و أا اممير  الل
مصررررر ات ءيارة بصررررفة كون  رئيسررررات ل رنامج الخليج العربت 
لرردعم منامررات اممم المتحرردة اإلنمررائيررة والمبعوث الخررا  

ت نا  أا م   سررررررررررررررتقبرالإلمنامرة اليونسرررررررررررررريفل احات بر 
الممك  أا لحاا بررر  اممي  العرررام لألمم المتحررردة نذا  و 

أن  ات  نلات نذ ب بعيدات اإننا ناررررررررررير ءار مصررررررررررر. وكت 
مصرررررررر   نلاالوقت الذي كاا اممير  الل يواصرررررررط ءيار   

ويجتمع حتا بنرائرب رئيس الوءراء ووءير الرداراع الماررررررررررررررير 
سرتق ط يوم ن ع د الحليم أبو غزالة اإا الرئيس حسرنت مبارك

وءير الخررررارجيررررة  1984ينرررراير /كررررانوا الثررررانت 10الثالثرررراء 
ال ريطانية السرررير جيفري  او لمدة سررراعة ونصرررف السررراعة 
أي أقرط م  ثلرث الوقرت الرذي أعطرام الرئيس مبرارك لألمير 
 الل. ايررررررررررررررالت ع  أنر  نذا كراا الرئيس مبرارك اسررررررررررررررتق رط  
اممير  الل لمررردة خمس سرررررررررررررررراعرررات اكم سرررررررررررررررراعرررة كررراا 

و كاا الزائر  و اممير سرررعود ال يصرررط مثالت  سررريخصرررأل ل
 الذي  و وءير للخارجية؟

أمرا اممر الثرانت اهو أنر  علا رغم كرط شررررررررررررررتء يتمنا  
المرء لو لحدث نوع م  التجاوء للتفاصررررررررررريط وللثغرات التت 

ط ننهاء رااقت الزيارة ويتم  وظيفها ات شكط أو آخر م  أج  
يعة التت  عيارررررها  المأءق المتمثط ات حالة الالعودة والالقط 

اممة مع مصرررررررررررررررل و ت أكثر ضرررررررررررررريقات م  حالة الالحرب  
سررررررتهانة بها اقادت مصررررررر إلوالالسررررررلم التت حدث نوع م  ا

 نلاصررررررررلئ مع نسرررررررررائيط وقادت المقاومة الفلسررررررررطينية   نلا

التهلكة و كاد  قود اممة العربية   نلااليرررررررياعل و قود ل ناا 
 قاع الهاوية. نلا

م املام ق ط  سررررررررررع وعاررررررررررري   وللتذكير اإن  ات مثط  ذ
سرررررترا يجت بي  المملكة العربية السرررررعودلة نسرررررنة حدث لقاء 

 ال باكط ت مثيط ل .ومصر و  ي  أن  اعَّ 
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 فْتح الباب اإلسالمي 
 باإلقتراع السري أمام عودة مصر

برراإلجمرراع اإلسررررررررررررررالمت غير العربت وبررامكثريررة العربيررة 
المسرلمة أصردرت القمة اإلسرالمية الرابعة قرار ا بفتئ الباب 

مكررررررانهررررررا ات منامررررررة المؤ مر  نلاأمررررررام عودة مصررررررررررررررر 
 اإلسالمت.

قتراع السرررررررررري نت ومع أا قرار اتئ الباب جاء نتيجة اإل
أنر  خطوة ات منتها ام ميرة حردثرت ات وقرت  زايردت فير   

قتراع كاا ماررررراعر اإلحبا  والعجز. وإذا جاء القول اإا اإل
 شب  سري وليس سريات بالمعنا المطلق للكلمة.
قرار اتئ  نلاكررذلرركل امع أا المنرراقاررررررررررررررررات التت أدت 

الباب دارت م  دوا مااركة دول مجلس التعاوا الخليجت 
ايها نت أا  ذم الدول سررجلت بصررمتها الموقف الذي سررهط 

ولا لسررررررررررررررود المرء اذ القرار. وللو لرررة ام   خررر نعلا المؤ مر 
نتهاء إنطباع بأا دول مجلس التعاوا بدءات م  السرررعودلة و ن

بررردولرررة قطر  كلمرررت ات المؤ مر وات مرررا لخأل برررالرررذات 
سررررتعادة مصرررررل بلسرررراا غير ال وبالتحديد بلسرررراا نموضرررروع 

ام راف المسرررررررررلمة وبعض ام راف العربية التت ناقارررررررررت  
لمسرررررررررؤولية. ولوت شرررررررررعور  ذم  اممر بالحد امقصرررررررررا م  ا

عتمد هما  ن ام راف بأا أسرلوب المناقارة وميرمونها اللذي   
م  النوع الرررذي  ر ررراح نليررر  دول مجلس التعررراوا لمرررا كررراا 

 لهذم المناقاة أسلوبات وميمونات أا  أخذ مدا ا.
وللمنراسرررررررررررررربرة ارإنر  حتا القمرة اإلسررررررررررررررالميرة الرابعرة التت 

دة المألواة  ت أا انعقدت ات الدار ال ييررررررررررررراء كانت القاع
الطرف العربت الذي اشرررررررررتهر بأن  ت يناقش وت يتحدث  و 

الحرد الرذي أصرررررررررررررربئ المثرط الرذي ينط ق  نلامنردوب اليم ل 
جتماع وت يتحدث  و نعلا شرررخأل مارررارك ات جلسرررة أو  

"أنررر  مثرررط منررردوب اليم ". لك  بعرررد الرررذي جرى ات القمرررة 
هال بط وبات اإلسررالمية الرابعة لم  عد  ذم القاعدة علا حال
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م  الجرائز  عرديرط المثرط بحيرث لصرررررررررررررربئ "أنر  مثرط منردوبت  
دول مجلس التعاوا الخليجت" خصرروصررات أا الرئيس اليمنت 

 جتماعات القمة اإلسالمية وبطالقة.ن حدث ات 
ولك  "الج هة الخليجية" داخط قمة الدار ال ييرراء آثرت  
الصررررررررررررررمرت ليس ما المثرط القردلم اعت ر أنر  نذا كراا الكالم 

  ايررررررررررة اإا السرررررررررركوت م  ذ ب وإنما منها بصررررررررررمتها  م
سهلت وتدة قرار علمات بأا الوتدة كانت منذ اللحاة امولا 

 قيصرية.
نتهررت نليرر  القمررة والررذي نوأغلررب الا  أا القرار الررذي 

قيررررررا بتارررررركيط واد م  منامة المؤ مر اإلسررررررالمت لجري  
 صال مع مصر  مهيدات لعود ها ما كاا ليبصر النور لو اإل

أا "الج هة الخليجية" شرراركت بالمناقاررات. اهت نذا  كلمت  
كررانررت سررررررررررررررتح ررذ عودة مصررررررررررررررر وإذا  ت اعلررت ذلررك اررإا 
المجموعة العربية الراايرررة كانت سرررتزداد رايرررات وربما كاا 
سرررررررررررررريتفجر المؤ مر. االمطلوب  هدئة "ج هة الراض" وجاء  

 صمت "الج هة الخليجية" لفت بالغرض.
خليجية" بجميع أعيرائها ذلك نا صرمت "الج هة ال  إلاو 

"الج هة  لبما ات ذلك عماا لم لك  وسرررريلة التهدئة الوحيدة 
وإنما كاا  نالك موقف المغرب الذي  مثط بقول  الراايرررررة"

الملك الحسررر  الثانت ما معنام نن  ليس باليررررورة أا لكوا 
ما حدث ات القمة اإلسرررررررررررررالمية سررررررررررررر بات لكت  فعط الجامعة 

ق ول مصرررررررررررر ات منامة    العربية الارررررررررررتء نفسررررررررررر ل أي أا
المؤ مر اإلسررررررالمت ت لعنت باليرررررررورة ق ولها ات الجامعة 

 العربية.
أا  ذا الكالم م  جانب الملك الحسررر   نتباموالالات لإ 

قيط ق ط أا لجري التصرررررررويت السرررررررري الذي كارررررررف حقيقة  
سررتعادة مصررر نأا صرريغة  نتبامالنوالا. كذلك م  الالات لإ 

. اررالقمررة لم  وجرر  نررداء  جرراءت علا جررانررب ك ير م  الرقررة
مصررررر لكت  عود وإنما كلفت وادات لسرررراار نليها ويطلب    نلا

 منها العودة.
و نا ت بد م  وقفة  تعلق بالواد والحسرررررراسررررررية التت ات  
أذ راا العربل وات  ليعتهم المصررررررررررررررريوا ع  الوارد الرذي 

القا رة ليطلب م  الرئيس )الراحط(  نلاأرسرررررررررلت  قمة بغداد 
أنور السررررررادات العودة ع  الصررررررلئ مع نسرررررررائيط مع التعهد 
بتقررردلم العوا المرررالت لررر . وات  رررذم الوقفرررة لمك  القول نا 

لفوارق كثيرة. االملوك والرؤسرررراء العرب أرسررررلوا وادات لحمط ا
ات حقي تر  العرض المرالت واإلنرذار معرات وانتاروا ات بغرداد 

 خرراذ القرارل و ررذا غير منطقتل ات حي  أا عودة الواررد إل
القمة اإلسررررررررررالمية شرررررررررركلت وادات علا أا لسرررررررررراار بعد ذلك 

 صرررررررررراتت ات الوقت المناسررررررررررب وات منأى ع  ويجري اإل

لعروض المالية واإلنذارات. وقمة بغداد انعقدت والدم لغلت  ا
ات عروق وشرررررررررررررررايي  الملوك والرؤسررررررررررررررراء م  الررذي اعلرر  

حد ما  نلاالسررررررررررررادات بينما الدم اآلا أقط غلياناتل و و بارد 
عقدت قمة بغداد كاا ننات عروق وشرايي  البعض. وعندما  

السررررررررررررررادات غير مسررررررررررررررتعرد للتراجع عمرا اعلر  وكراا الملوك 
لرؤسررررررررررررررراء العرب غير قررادري  علا أا يتخررذوا قرارات دوا وا

قرارات العزل والمقرررا عرررة ويطل وا م  الررردول اإلسررررررررررررررالميرررة 
أا  ؤيرد موقفهم ات حي  أا  اإلنحيراءواماريقيرة ودول عردم 

الوضرررع اآلا مختلف  مامات حيث نا الرئيس حسرررنت مبارك  
مكررانهررا ومكررانتهررا وحيررث نا  نلاعودة مصررررررررررررررر  نلايتطلع 

الدول العربيرة واإلسررررررررررررررالميرة كالت م  منطلق  رى أن  قد آا 
امواا ما  رأخرذ الردولرة امولا مكرانهرا أو مكرانراتل وحيرث نا 
بعض الرردول العربيررة بررا ررت أمررام دول نسررررررررررررررالميررة كثيرة ات 

نرداراعرات م   رذم  نموقف علا شررررررررررررررتء م  الحرج منهرا أقرط 
عودة مصر. وءيادة ات التوضيئ   نلا جام الداعت  الدول لإ 

بات ات نار الكثيري  أا  كوا لمك  القول نن  بات مسرررررررررررتغر  
ية للسرررررالم" عقد ا السرررررادات مع ن فاقمصرررررر مبعدة بسررررر ب "

نسررررررررائيلية.    - نسررررررررائيط بينما ليس  نالك اآلا حرب عربية
وعندما انعقدت قمة بغداد كاا الملوك والرؤساء علا عجلة 

قرار حاسرررررررم ات شرررررررأا عيررررررروية   خاذشرررررررديدة م  أمر م إل
مصرررررررررررر بينما الملوك والرؤسررررررررررراء الذي  شررررررررررراركوا ات القمة 
اإلسرررررالمية ليسررررروا ات وضرررررع مماثط وأا الطرف الذي علا 
عجلة م  أمرم لكت  سررتعيد مصررر ما أاقد ا نلا ا السررادات 

  و الرئيس حسنت مبارك.
وات  ذا الصررررررردد م  المهم أا لأخذ الطرف المصرررررررري  

وب التعامط م  جانب مصر مع القرار عتبار أا أسلات اإل
ختيار بعض املفاظ ناإلسرررررررررالمت لجب أا لكوا متأنيات ات 

عند التع ير ع  موقف. اليس معقوتت أا  صرررررردر صررررررحيفة  
"أخبررار اليوم" بعررد سررررررررررررررراعررات م  صررررررررررررررردور قرارات القمررة 
اإلسررررالمية بعنواا ارعونت النزعة و و " ل وا عودة مصررررر"  

ذلرر  لهررذا الغرض ات أروقررة ات حي  أا جهرردات خررارقررات  م برر 
القمة اإلسررالمية الرابعة وكواليسررها. كذلك أننا كنا نتمنا أت  

اتتاح القمة اإلسررررررالمية نلسررررررجط الرئيس حسررررررنت مبارك يوم 
حد ما و مثط ات قول   نلاعلا نفسررر  موقفات ارعونت النزعة 

خالل لقاء مع قيادات الحزب الحاكم ات مصرررر "نا مصرررر 
ة رضررررررت أو لم يرض اآلخروا"ل  ذا  ت القائدة ات المنطق

القمرة اإلسررررررررررررررالميرة بينمرا   ننعقرادعتبرار أا مع امخرذ ات اإل
قرار سررريصررردر ات شرررأا عودة   نلاليس ات اماق ما لارررير 

أا لقول   نلامصرررررر قد لكوا  و الذي داع بالرئيس مبارك 
عبار    لك والتت ت  نسرجم  مامات مع  واضرع  ومع أسرلوب 
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 بية عمومات. عامل  مع امنامة العر 
وبقردر مرا أا ثمرة مخرا ر علا المحراولرة المتقردمرة لفتئ  
الباب أمام عودة مصررر م  ام راف العربية الراايررة وم  
ام راف غير الراايررررررررررررررة التت  لحق العودة ضررررررررررررررررات بالغات 
بمصرالحها... بالقدر نفسر   نالك بعض المخا ر م  رياح  

ية عاصررررررفة  ثير ا جيوب مصرررررررية  جد أا مصررررررلحتها الذا 
نتيجة  ور ها ات شررررررررررركط أو آخر ات الصرررررررررررلئ الذي عقدم  
السررررررادات مع نسرررررررائيط  صررررررطدم بعملية نعادة النار شررررررب   
الجذرية التت ينوي الرئيس مبارك القيام بها والذي سياجع   
علا القيررام بهررا عرردم  ور رر  م  جهررة ايررررررررررررررالت ع  نعررادة  

 عتبار نلي  م  ق ط امكثرية العربية واإلسالمية بعد عودةاإل
عتبار ام م م  جانب الاررعية الفلسرطينية و ت الخطوة اإل

القرررا رة   نلاالتت  مثلرررت بزيرررارة السرررررررررررررريرررد لررراسررررررررررررررر عرارررات 
وبرالمطرالعرة التت أورد را أمرام ممثلت حوالت مليرار مسررررررررررررررلم 
عربت وغير عربت ات قمرة الردار ال ييرررررررررررررراء و ت مطرالعرة 
 ارررررررررركط ات مجمط ما  يررررررررررمنت  شررررررررررهادة  قدير ات العمط 

 ة ممتاء للرئيس مبارك.الو نت م  درج
  م  شررررأن  أا لحمت الخطوة المتقدمة  ويبقا أا أي  نبُّ 

التت حدثت ات القمة اإلسررررررالمية والتت سررررررتحقق مع الوقت 
د الطريق أمام خطوة أكثر العودة امولا لمصرررررررررررل وأا لمه   

القمرة العربيرة   نعقراد قردمرات بحيرث ت لحرط الموعرد المحتمرط إل
 و العودة الثانية.أت و كوا الاروف أايط نح

نتاررار أا نو كرارات  لقررد قررام اآلخروا بواج همل و م ات 
 يرد الرئيس مبارك علا التحية بأحس  منها.
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 تونس... والعاصفة الدموية
عنرررردمررررا عممررررت وكرررراتت امنبرررراء ومحطررررات اإلذاعررررة 
والتلفزيوا العربية والعالمية أنباء اتضرررررررطرابات الدموية ات 

نتاب المرء شرررررعور م  الخوف ن ونس ق ط بيرررررعة أسرررررابيع 
قتصررررررررر نضررررررررطراب يبقا غير خطير نذا  ذلك أا التأءم واإل

اممر علا حدوث أضررررررار مادلة ويصررررربئ خطيرات نذا سرررررال 
درجة الهلع نذا سررررقا ضررررحالا. وات  ونس   انلالدم ومخيفات 

قتحمررت الفوضررررررررررررررا سررررررررررررررراحررة  ن . حرردث كررط ذلررك ات يومي  
سرررررتقرار التونسرررررت وسرررررقا بيرررررع عاررررررات م  الصرررررغار اإل

والكبررار جرحا أو قتلا واسررررررررررررررت يحررت حرمررات بيوت كثيرة  

 وجرى  حطيم واجهات.
 لماذا الاعور بالخوف؟

خيرة  ام الرردلمقرا يررةمننررا نرى ات  ونس القلعررة العربيررة 
الصررامدة والتت نذا سررقطت سررتتهاوى مع  ذا السررقو  أحالم  
قطررراعرررات عربيرررة كثيرة ات أا لكترررب لارررا رة التعرررددلرررة أا 
 نجئ علا أمط أا  صرررربئ نموذجات لاررررار نلي  مطلبات ينادي  

 اإلنساا العربت بوجوب  حقيق .
نتقرال الجرامعرة العربيرة م  القرا رة  نوما  ونس برا رت بعرد 

سررررررية العربية المنتامة وإذا اضررررررطربت  مركز الحركة السرررررريا
حال  ونس اإا العمط السرررررياسرررررت العربت سرررررييرررررطرب ات 

 شكط أو ات آخر.
وما  ونس أصررررررربحت مركز الاررررررررعية الفلسرررررررطينية وإذا 
دخلت  ونس ات نفق الفوضررررررررررررا اإا العمط السررررررررررررياسررررررررررررت  

  تزاءات.الفلسطينت سيتعرض للكثير م  اإل
علا أسررراس  ذلك أا الارررعور بالخوف ينتاب المرء    إلاو 

أا الفوضررررررا مثط عود الك ريت يرما وسررررررا عاررررررب لابس  
وأنهرا   ردأ خ يفرة الو رأة لكنهرا  تطور بحيرث  صرررررررررررررربئ حربرات  

 أ لية   دأ وت  نتهت كما  ت الحال ات ل ناا.
نترابتنرا  ن لرك  ت المارررررررررررررراعر أو رموء المارررررررررررررراعر التت 

لمجرد أا سررررررررررررررمعنررا بمررا جرى ات  ونس. ولك  بعررد ءيررارة  
قرراءات ومنرراقارررررررررررررررات مع مسررررررررررررررؤولي  ومع لتونس  خللتهررا ل

معارضرررررررري  ايررررررررالت ع   لك المناقاررررررررات التت أجريتها مع 
دي لوماسررررريي  وسرررررياسررررريي  عرب لعملوا  ناكل اإننت عدت 

 بثالث مالحاات وبأمنية.
 والمالحاات الثالث  ت 

نا الخمينية با ت مثط الناصررررررررررررررية. اهت نما أا   - أوال  
أا  حكم علا   الخارج وإما نلا صرررردير نفسررررها   نلا سررررعا 

 ختناق داخط حدود ا.نفسها باإل
وعلا رغم أن  ليس ات  ونس وبقية دول المغرب شريعة  

 نت أا الخمينية  جد لها  ربة  ناك.
ولرردى بعض المراجع المطلعررة والمسررررررررررررررؤولررة ات  ونس  
معلومررررات مفرررراد ررررا أا الثورة اإليرانيررررة أعررررادت النار ات 

ة سررتركز ناررا ها أولويات التصرردير وأنها ات المرحلة المق ل
  .عتباري  علا دول المغرب إل

جتمرراعيررة حررادة ات  نامول  و أا  نررالررك  نرراقيرررررررررررررررات 
بعض دول منطقررة المغرب والثررانت  و أا العالقررة الجيرردة 

ك مبي   ك ماإليرانت وكررط م   الح  ك مو اللي ت  الح  الجزائري   الح 
  تيئ للثورة اإليرانية نمكانية التحرك ات شكط أايط.

أا التحقيق مع بعض   نلاو اررررررررررررررير المراجع نلرررررا رررررا 
 جام  نالمعتقلي  أوضررررررررررررررئ أا التيار الخمينت سررررررررررررررينداع ات 
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 المغرب و ونس والجزائر ولي يا وموريتانيا.
و رررذا  حليرررط بعض المراجع  - ذلرررك أا الخمينيرررة إلاو 

 نطبراع ريرد أا  زيرط ع  نفسررررررررررررررهرا اإل - المطلعرة ات  ونس
نة  ت الطائفة الارررررريعية وأنها عندما بأنها حركة لطائفة معيَّ 

جتمراعيرة  ن نجئ ات ذلرك و صرررررررررررررربئ ات نار النراس حركرة 
 نصالحيةل  تسع  بعات لذلك ار  التصدير.

و ارررررررركط  ونس ات رأي البعض  ربة خصرررررررربة للخمينية  
حيرث نا أكثريرة المردا محرا رة بزنرار م  ال ؤس وحيرث نا 

ال لد البالغ  عدادم حوالت سررربعة   نسررربة المسرررحوقي  م  أبناء
 ماليي  نسمة  اكط عارة ات الم ة.

وات باريس  تجمع العناصرررررررررر التونسرررررررررية المتعا فة مع 
الثورة اإليرانية بقيادات ثورية نيرانية. و نالك أاراد لسررااروا 

 ونس   نلانيراا ويتررردربوا ايهرررا ويعودوا  نلام  بررراريس 
 ع   ريق باريس.

ع التيرارات الردينيرة علا العمرط نا الرذي لاررررررررررررررج - ثاانياا  
وبررالررذات التيررار الرردينت الررذي لجمع ات وتئرر  المررذ  ت بي   
أاكار حسررررررررر  ال نا وأبو امعلا المودودي وآلة هللا الخمينت 

 جا ات  و أا الحزب الدستوري الحاكم بات متر الت وأا اإل
المعارضررررة ليسررررت قوية وت  اررررع بالطريقة المطلوبة. وعلا 

ثالت للعمط السررررياسررررت المعمول ب  ات  ونس  رغم المنات الم
اإا كوادر المعارضرررررررررررررة ت  تجاوء الثالثة آتف شرررررررررررررخأل  
ليسرررت لألحزاب التت  يرررمهم أيديولوجية مغرية وإنما مجرد  

  صورات لفاية وردلة أحيانات لكنها غير قابلة للتحقيق.
ضررررررررررطرابات التت حدثت أا قيادات  ولقد أوضررررررررررحت اإل

حر فيمررا بينهررا وأا  نررالررك الحزب الحرراكم ماررررررررررررررغولررة بررالتنررا
سررتهانة م  جانب  ذم القيادات بالدسررتور  نسررتهانة أو شررب  ن

 وبالخالاة التت حسم اممر ايها الرئيس بورقيبة.
ت وإذا جاء القول اإا العاصررررفة الدموية التت حدثت     

 خذ أشرركاتت كثيرة   دأ  ن حت مالة صررراع الدسررتوريي  الذي 
لسررررررريد محمد مزالت باإلشررررررراعات ومحاولة نضرررررررعاف شرررررررأا ا

قتصرررررادي وذلك بهدف وإرباك خطط  إلصرررررالح المسرررررار اإل
أا يتخلا الرئيس بورقيبة عن  ويختار شرررررررخصرررررررات آخر لكت 

أا اتضرررررررررررررطرابات التت شرررررررررررررهد ها   نتباملخلف . والالات لإ 
 ونس حدثت بعد بيرررررررعة أسرررررررابيع م  قرار الرئيس بورقيبة  

السرررنة  اتتاح  نحسرررم مسرررألة الخالاة وذلك عندما أعل  لدى 
أكتوبر / اررررررررررررري  امول 18القيررررررررررررائية يوم الثالثاء الموااق  

أا الذي سررررررررريخلف  ات رئاسرررررررررة الجمهورية  و رئيس    1983
 الحكومة السيد محمد مزالت.

نذا جاء القول اإا السرررياسررريي  التونسررريي  سرررواء  - ثالثا  
بعض قيرادات الحزب الحراكم أو قرادة أحزاب المعرارضرررررررررررررررة 

لحاولوا نقحام الجيش التونسرت ات اللعبة السرياسرية. وحتا  
اآلا أا  ذا الجيش ت يتدخط ات الاررأا السررياسررت ويحااظ  

ك معلا  بالارركط الذي لمارسرر  الرئيس بورقيبةل لك   لك   الح 
 نلات والقرررادة بعررردم  عررراونهم ننمرررا يوجهوا الررردعوة القيرررادا

الجيش لكت لمارس دورم شرررررأن  ات ذلك شرررررأا جيوش كثيرة  
 ات العالم الثالث.

و ذم  ت المرة الثالثة التت لقوم ايها الجيش التونسررررررررررررت  
بمهمرة أمنيرة. ولكنر  ات المرات الثالث قرام برالمهمرة ات ظرط 

 ءعامة الرئيس بورقيبة.
الجيش التونسررررررررررررررت    رط أااؤل  وم   نرا لجوء التسرررررررررررررر 

سرريمارس بعد بورقيبة ما لمارسرر  اآلا ات حياة الرئيسل أي 
 نلالسررررررررررررررتردعا فيحيررررررررررررررر ولمجرد أا  نتهت مهمتر  لعود 

 قواعدم؟
 لررررك  ت المالحاررررات الثالث التت لمك   سررررررررررررررجيلهررررا  

سرررررتفسرررررارات  كحصررررريلة لسررررراعات  ويلة م  المناقارررررات واإل
عادت بت الذاكرة خالل ألام قليلة أميريتها ات  ونس. ولقد 

السررراعات القليلة التت  ابعت ايها  نلاوأنا أناقش وأسرررتفسرررر 
ضرررررررطرابات التت شرررررررهد ها القا رة ق ط بيرررررررعة  ع  قرب اإل
ضررطرابات  بقا حيررارية قياسررات بما جرى ات نأعوامل و ت 

 ونس حيث ننها بقيت ات منأى ع  القتط والدم بينما سرررال 
بررأا الوضررررررررررررررع ضررررررررررررررطرابررات  ونسل علمررات نالرردم بغزارة ات 

جتماعت ات مصرر كاا وما ءال أكثر حدة مما  و علي  اإل
 ات  ونس.

وأمررا اممنيررة اهت أا  كوا  نررالررك نجرردة عربيررة لتونس 
ط أا  نهض. ذلرررك أنررر  م  المهم أا  كوا للعرب م  أجررر  

بعرد الرذي جرى لل نراا وفير  رئرة للتنفس الط يعت وأا  كوا 
 لهم ساحة للنقاش.

م  الدينارات والتوظيفات   سررررررررتطاعة بيررررررررعة ماليي إوب
جعط شرررررررررربئ الفوضررررررررررا يوقف الدق المتواصررررررررررط علا باب  

عتبار أا عالج سررررررتقرار التونسررررررتل  ذا مع امخذ ات اإلاإل
ولا مسررررررررررررررؤوليرة  المسررررررررررررررألرة التونسرررررررررررررريرة يبقا ات الردرجرة ام  

 التونسيي .
 1984شباط )فبراير(  4 - مجلة "التضامن". لندن

     

 السعودي ضيق مختِزن في الصدر 
 الليررررررررررررررغا عل جديدات   ا  نالك أسررررررررررررررلوبات أكما لو  ي دو
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الوتلات المتحدة  عمط المملكة العربية السرررعودلة علا بلورة  
 مالمح  وخطو   العريية.  

صااااقلاد نن اااا ا نأل  ر  ننتي  ىوفي ةظر  متانة اد عال

 نلا جام عقد ها المملكة العربية السررررررررعودلة مع ارنسررررررررا واإل
والتصررريحات التت  طانيا م  جهةصررفقة مماثلة مع بريعقد 

ع ررد هللا ب  ع ررد   العهررد السررررررررررررررعودي اممير أدلا بهررا ولت  
صرررررررررفقة    نلاالعزيز م  جهة ثانية يت ي  لنا ذلك. بالنسررررررررربة 

   السالح لمك  مالحاة اآل ت
 نها  تجاوء مسألة اا المملكة ات أشد الحاجة ن  أوال
كميات م  السالح المتطور اآلا. االمملكة  واصط   نلا

منرذ اترة  ويلرة عمليرة بنراء الجيش القويل لك  ليس  نرالرك 
 سرررررررررررررتوجب  خطا العملية   أا نلاعلا امرجئ ما لارررررررررررررير 

وبهذم السرررررعة عقد صررررفقة م  نوع الصررررفقة التت  م عقد ا 
 مع ارنسا.  
وللرئيس  بمثابة نجدة سررررعودلة لفرنسررررا  نها   دون - ثانيا  

االوضرررررررع  ع  سررررررررالح. ارنسرررررررروا ميتراا وليسررررررررت  عوييررررررررات 
قتصررررررررادي الفرنسررررررررت سررررررررتء والفرنك الفرنسررررررررت يواصررررررررط اإل

 م ناا ات نفوس  اإل تزاء. وجاءت النجدة لتاريع بعض إلا
 الفرنسيي  ولتعزء بالتالت شأا الفرنك.  

  تت  م  تويجهررا بلقرراء »الويررك انررد«و  رردو  ررذم النجرردة ال
 يوم هرررد والرئيس ميتراا بعرررد ظهرات بررراريس بي  الملرررك ا

سرررتغرق سررراعات  ن( والذي  1984ا راير  /شررربا   4السررر ت )
قليلة شررررررررررر يهة ات بعض جوان ها وات بعض ظرواها بنجدة  

اجأة ات  صرررررررررطالملك )الراحط( خالد ب  ع د العزيز الذي و 
نها أ باريس ات ءيارة بدت كما لو نلا 1981مطلع صرريف 

قصرررررررريرةل مع رسررررررررمية منها ءيارة  كثرأ»مهمة مسررررررررتعجلة« 
ولا حرردثررت بعررد ءيررارة الملررك خررالررد ات ا النجرردة امأالفررارق 

ا النجدة الثانية ونعنت بها صرفقة السرالح أو »صرفقة  أحي  
عالم الفرنسرية حدثت  العصرر« كما سرمتها بعض وسرائط اإل

لعكس   عرردات ق ررط ءيررارة الملررك اهررد وجرراءت الزيررارة لتعطيهررا ب  
عرررد العالقرررة التجررراريرررة ذات العالقرررة الحميمرررة وليس مجرد ب  

 كة. المصالئ الماتر  
ا »صررررررفقة العصررررررر« بي  السررررررعودلة وارنسررررررا  ن - ا  ثالث

الوتلات المتحدة التت  عطت    نلارسررررررررالة مقتيرررررررربة موجهة 
يريد صررررررررررراحب    ريد وليس بنسررررررررررربة ما ما السرررررررررررالح بمقدار

ت  عطت السررالح  عطت و اررتر ل والت يررات ألالحاجةل والتت  
سرررررائيط.  غير المتطور و كتفت بأعطاء السررررالح المتطور إل

وعندما نعرف أا الصرررررررررفقة  تيرررررررررم  صرررررررررواريخ متطورة لم 
سرررررتخدامها ات نن  سررررريقتصرررررر أ سرررررتخدمها ارنسرررررا م  ق ط و 

ر ميرررررررموا  لك الرسرررررررالة مكننا  صرررررررو  القوات السرررررررعودلة م

 المقتيبة.  
ا أودلة  ريد ا المملكة العربية السررررررررررعإذا جاء القول اإو 

  قول بررررررررررررررررررر »صرررررفقة العصرررررر« ما معنام انها ضررررراقت ذرعات 
نها لم  عد  حتمط  أسررررررررررلوب الوتلات المتحدة ات التعامط و أب
ا  داع بالعملة الصررررررررعبة ثم  السررررررررالح اتميركت السررررررررهط أ

بينما السرررررررالح الصرررررررعب لعطا تسررررررررائيط وم  دوا مقابط  
   . قريبات 

ميركت ام سرلوب التعامطأومسرألة اليريق السرعودي م  
ذا جرراء التع ير الكثير م  ننمررا  نررالررك إليسرررررررررررررررت بجررديرردة و 

  اراليررررريق المختزا ات الصررررردر السرررررعودي. وات  ذا اإل
فقة العصرررر« مع ارنسرررا بتصرررريئ سررر ق  م  المهم ربا »صررر 

وءير الرداراع ا ادلا بر  اتمير سررررررررررررررلطراا ب  ع رد العزيز أ
ضررررررررفو     اعلات رد 1980والطيراا آنذاك ات  موء )يوليو( 

ها بعرييرررررة وقع   مارسرررررها اللوبت الصرررررهيونت وبلغت ذرو ها
ات مجلس الارريوت وحثوا ايها الرئيس كار ر   سرربعوا عيرروات 

لقاف صررررررررررفقة سررررررررررالح  ل تها السررررررررررعودلة. وات ذلك ن اعل
اللوبت  نلاننرا نقول نسررررررررررررررلطراا  »اممير التصررررررررررررررريئ قرال 

نتخابات  خالل اترة اإل الصرررررررررهيونت الذي لمارس ضرررررررررغو ات 
  ا المملكررررررة ل   قرررررردم  لبررررررات أينمررررررا كنتم و أ انكم مهزوموا 

ويراض  رالمرا انهرا  ملرك قوة بعوا هللا وع   ريق موقفهرا 
 جتماعت البارء«. واإل تقتصادي والجغرااالروحت واإل

 ا قرار السعودلة بعقد »صفقة  أاتراض وقد لجوء اإل
 ارنسا بدأ ات  لك اتلام. العصر« مع 

 حسررررررررررررررنررت   بررات م  ال ررد ت القول بررانرر  كلمررا - رابعااا  
حسررررررررررررررراب   اوروبرا كلمررا كراا ذلرك علأالعالقرة بي  العرب و 

العربيررة. وعنرردمررا  تطور العالقررة بي   -العالقررة اتميركيررة 
ي المملكة العربية السرررعودلة بالاررركط أقوى  الدولة العربية ام

نها  ارررركط وسرررريلة ضررررغا قد إالذي  طورت في  مع ارنسررررا ا
درجرة عراليرة م  الفعراليرة. و رذا مرا لحردث برالفعرط   ا كوا عل
للعالقرات بي   نتبرام ا  رذا التطور الالارت لإ أع   ايررررررررررررررالت 

مثط  ذا  نلاخرى  تطلع أ   السرررررررررررررعودلة وارنسرررررررررررررا جعط دوتت 
وعلا سرررررررررررررر يرط المثرال بريطرانيرا التت قرام وءير داراعها   اممر

بزيارة   1984الثانت )يناير(  نوا كاأواخر  مالكط  سررررررررررلتاي  
جرى خاللها محادثات مع أالمملكة العربية السرررررررررررعودلة   نلا

عقرررابهرررا »اا بريطرررانيرررا  أ اتمير سررررررررررررررلطررراا قرررال اتمير ات 
سررررلحة المتقدمة بط انها عرضررررت كط ما معرضررررت بعض ا

ا أسررررررررررررررلحرة واا للمملكرة العربيرة السررررررررررررررعودلرة  ملرك م  ام
  ختار«.  

ع د  اممير دلا بها أالتصرررريحات التت    نلاأما بالنسررربة 
عقرراب لقررائرر  يوم امحررد أ العهررد ات  هللا ب  ع ررد العزيز ولت  
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المسرررررررررررتديرة  ( بواد الطاولة  1984كانوا الثانت/ يناير  29)
ميركت الذي ءار المملكة برئاسررررررة السررررررفير السررررررابق جوا ام

ا لقال ات شرررأنها انها م  النوع الذي أما لمك   إاا توسررر 
نها أ كما لو لحمط كط التفسررريرات ات وقت وأحد. اهت   دو

نها  ن ي .  أنها نصرررررررررريحة و  د وكما لو أ  كما لو نذار و  دون
م  لهجرررة التخرررا رررب  ي حرررال  عكس جرررانبرررات أنهرررا ات أ ت  ن

عتماد ا مع ن الجديدة التت قررت المملكة العربية السررررررعودلة 
ات وكالة  ذلع رسررررررررررررررميرات أ  ا ما إالوتلات المتحردة. وللترذكير ار 

اتنباء السرررررررررعودلة ع   ذم التصرررررررررريحات  يرررررررررم  ات ت  
سررررررررررتهط حديث   أع د هللا اممير »بالصررررررررررراحة المعهودة ع  

ك. وم   ذا   صررررررررررردقك ت م  صررررررررررردق  صررررررررررردلقك م  قائالت 
برر  قوات الماررررررررررررررراة عاهم الرردور الررذي  لأننت ت إالمنطلق ارر 
ذ لمراذا  قردم قوة عاما مثرط نميركيرة ات ل نراا. البحريرة ام

م  جنود ا لفي  أسررررررطولها و أرسررررررال ن  االوتلات المتحدة عل
سررررررررررررررتنكرار الجميع نثرار  ردخلهم أا  ردخلوا أل نراال اهم  نلا
تهم بررالفارررررررررررررررط نيررت مهما م  إنرر   رردخررط قوة عاما و أ اعل

سرررررررررررررربرراب لعلم ام يبررة الوتلررات المتحرردة. والكررط  اسررررررررررررررتهتز
الحقيقيررة لوجود القوات المتعررددة الجنسرررررررررررررريررات. ال نرراا و و 

مم المتحدة   ي ة ام ةف ب  كعيرررررررررررر ال لد المسررررررررررررتقط والمعتر  
رضرررررررر  م  ق ط الغزاة المعتدي  الذي  قتلوا نسرررررررراءم  أنتهكت ن

 ارى والمدا عل فال  ق ط الارررررريوت و دموا القأق ط الرجال و 
سرررررررررررررررا يررط والقوات رؤوس سررررررررررررررراكنيهررا. الو جرراءت  ررذم ام

نسررررررررررررررحراب ومعراق تر  ا اإللجبرارم عإميركيرة لرد المعتردي و ام
ا  أ ت  أسررا يط والقوى قوبط بالترحاب. أما  ام ءلكاا مجت

لتنفيرذ    رذم القوة العاما لكت  قوم بحمرالرة بعض اتاراد أو
 سياسة م نية علا ماورة خا  ة اهذا  و العار بعين «. 

ميرة  رذم التصررررررررررررررريحرات انهرا قيلرت ات  ذلرك اا ا  إلاو 
اا  رشرررررررررريئ نفسرررررررررر   غعل  ايها الرئيس رونالد ريأ الفترة التت 

 مام واد غير رسرمت نت  أنها قيلت ألتجديد الوتلةل وصرحيئ 
يتها انها ا ا منلواد مؤثر عط صعيد القرار. كذلك  ا  ذا اأ

قيلرررت ات وقرررت بلغ فيررر  العجز اتميركت ع  الجررراد حرررط 
 للماكلة الل نانية الدرجة القصوى. 

ات وقت   - م وقيلت  ذم التصررريحات و ذا  و ام ...
كاا اممير ع د هللا لاغط منصب نائب الملك بس ب وجود 

 الملك اهد خارج ال الد. 
ايهرررا  ولا التت لقول وعلا رغم انهرررا ليسررررررررررررررررت المرة ام  

ميركت أو ع  الدور ام ات حاد ات المسررررؤولوا السررررعوديوا كالم
 نلاميركية بالنسررررربة مالممارسرررررات السرررررياسرررررية والعسررررركرية ا

اتسررررررررررررررائيلتل لك  لو اا الكالم الذي  -الصرررررررررررررراع العربت 
ع  الملك اهد لكانت  ع د هللا صررررررررررردراممير صررررررررررردر ع  

  تزت.  ن بورصات العالم ربما 
ذا اسررررررتمرت الحال نن  أ عنت  ولك  مرونة الملك اهد ت

ما  ت علي  ل  لجد نفسرررررررررررررر  ذات يوم يواج  الوتلات  اعل
 المتحدة بالحقائق المرة. 

سريتواصرط اليرغا    ية حتمات  لك اللحاة اآل نتاارنوات 
سرلوب الجديد الذي الوتلات المتحدة واق ام  االسرعودي عل

 حاولنا عرض مالمح  ات اتسطر السابقة. 
  تا جردات  نر  نذا كراا  رذا اليررررررررررررررغا ضررررررررررررررروريرات أويبقا 

  نر  بعرد  رأجيرط القمرة العربيرة التت كراا مقررات إار  ضررررررررررررررتالمرا
كثر أ 1984آذار )مررارس(  31نعقرراد ررا ات الريرراض يوم ن

التعقيدات  بسرررررررر ب ا  ذم القمة  أجلت أم  ضررررررررروري ذلك 
الرمروقرف الرعرربرت والرترت لرلروتلرررررررات  لراعر  يرومريرررررررات  أالرترت  رطرر 

 ساست ات  ذم التعقيدات.المتحدة الدور ام
 1984شباط )فبراير(  11 - مجلة "التضامن". لندن

     

 إشارات سعودية على مستوى القمة 
ات مدرسة ات  بنةنب  أو نط لو كاا للرئيس أمي  الجمي  

منطقة اليررراحية الجنوبية م  بيروت لما كاا أعطا أوامرم 
 بإ الق النار علا  لك الياحية.

ولو كاا للسرررريد ن ي  بري أت ات الجيش لما كاا أعطا  
رجرال ميليارررررررررررررريرا حركرة "أمرط" برإ الق النرار  نلاالتعليمرات 

 علا مواقع الجيش.
  يتلقا العلم ات نحدى  نبولو كاا للسررررررريد وليد جن ال  

مدارس المنطقة الارررررررررررررررقية م  بيروت أو يتلقا العالج ات 
أحد مسررررررررررررتارررررررررررر يات  ذم المنطقة لما كاا انطلق مداع ات 

  جام  ذم المنطقة.ن
قوات الل نانية"  ولو كانت ءوجة أحد قادة ميليارررررررررررريات "ال

أو أبنراء أو بنرات أو أمهرات  ؤتء لخيررررررررررررررعوا للعالج ات 
أحد مسررررررررررتارررررررررر يات المنطقة الغربية م  بيروت لكاا أول ك 

 ؤتء حيث   نلاسررررررريحرصررررررروا علا نرسرررررررال الورد والفاكهة  
يرقدوا ات المسررررررررتارررررررر يات وكانوا بالتأكيد ل  يرسررررررررلوا  ذم  

 القذائف بالاكط الذي  صط في  أحيانات.
ت أمهات أو آباء بعض قادة ميليايا السيد وليد ولو كان

جن ال  لعيارررررررررررررروا لسرررررررررررررر رررب أو آلخر ات المنرررا ق التت 
لقصرررررررررررفونها أحيانات لما كاا لهذا القصرررررررررررف أا لحدث علا 

 اإل الق.
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مطار بيروت كانت ل    نلاولو أا الذي يرسررط القذائف 
ب  سرريعود أو أخت  ودع ءوجها أو أت ات نأم سررتسرراار أو 

 ن  لما كاا للقصف أا لحدث.بننتاار عودة ن
وحتا الرذي  لطلقوا الصررررررررررررررواريخ م  حراملرة الطرائرات  

جيرسرررررررررت" ما كانوا ليفعلوا ذلك لو أا لهم ات المنا ق   "نيو
بنة أو ءوجة  نبنات أو نالج لية التت لصرر وا عليها الصررواريخ  

 أو أبات أو أمات.
وم  المؤكررررررد أا الحكررررررام العرب وغير العرب الررررررذي  

المتصرررررررررررارعة ات ل ناا بالسرررررررررررالح وبالمال لمدوا ام راف 
وينفخوا ات نررار الحرب والكراتيررة مررا كررانوا ليفعلوا ذلررك لو 

 كاا لهم ات ل ناا أبناء أو بنات أو أمهات أو آباء.
وإذا حدث وممر ليس ات الحسرررباا أا اضرررطرت  ائرة  

 نلا نقرط عرائلرة أو أحرد أاراد عرائلرة حراكم م   ؤتء الحكرام 
ات مطار بيروت اإا السررررالم الذي ت ضررررطراري اله و  اإل

يتحقق منذ سرنوات سريسرود علا امقط ات الفترة بي  ما ق ط 
 اله و  بقليط وبعد اإلقالع بقليط.

 إلاوات السرني  امولا للحرب الل نانية كاا سريصرعب و 
سررررررررتحالة علا أحد م  ءعماء ميليارررررررريات "الحركة درجة اإل

لو أا ل  ابنات   جوني  نلاالو نية" أا يرسرررط صررراروت "غراد" 
لسرتحم علا الارا ئ  ناك وكاا م  المسرتحيط أليرات علا 
أحد ءعماء ميلياررريات "القوات الل نانية" وحتا الاررريخ بارررير  

ط نفسرررررر  أا يوااق علا نرسررررررال صرررررراروت لسررررررقا ات الجمي  
 مسابئ المنطقة الغربية م  بيروت.

ولو كانت والدة السريد حسري  الموسروي أو والدم لسركناا 
مقر قوات المرررارينز أو برررالقرب م  مقر قيرررادة   برررالقرب م 

نتقام  القوات الفرنسية العاملة ات ل ناا لما كاا أقدم علا اإل
 م   لك القوات.

ولو أا الذي  أعدوا السررررررريارات المفخخة ووضرررررررعو ا ات 
أو أت أو أم أو  بنةنب  أو نالارررررروارع كانوا يتوقعوا أا لمر 

أب أو أخرت برالقرب م   لرك السرررررررررررررريرارات لمرا كرانوا لغمو را 
 ولما كانوا اجرو ا.

ولو أا عددات م  أبناء الحكام العرب أصرررررررررررروا علا أا 
يدرسررررررررروا ات مدارس بيروت وجامعا ها لكاا م  الصرررررررررعب 
علا الحرب أا  سررررررررررررررتمرل ذلررك أا مجرد وجود  ؤتء ات 

 عطيررط ملغررام التفجر المرردارس وات الجررامعررات  و بمثررابررة 
المزروعرررررررة بكثرةل بمعنا أا وجود م سرررررررررررررريجعرررررررط ذويهم  

ط حريصرررررررررررررري  علا  واير امجواء المريحرررررة لهم م  أجررررر  
 الدراسة.

ختار   المملكة العربية السعودلة نولو أا الاخأل الذي  
ط ننهرراء الجولررة الجررديرردة م  القتررال ات للتوسررررررررررررررا م  أجرر  

  أو اممير بندر الحرب الل نانية كاا اممير سرررعود ال يصرررط
سرررلطاا لكاا مردود الوسرررا ة أايرررط م  المردود الذي  ب 

أ ت ب  الوسررررررا ة التت لقوم بها السرررررريد رايق الحريريل  ذا 
مع التقدير الكامط م  جان نا للرجط ولصدق نوالام والمعاناة 
التت لاررررررررعر بها والتت ت لخفيها عندما يتحدث مع ءائر أو 

 صديق.
لا شرررتء م  التواضرررع لعدة  ومردود وسرررا ة الحريري ع

أسباب منها أا بعض الذي  يتم التوسا معهم م  ام راف 
الل نررانيررة يتصررررررررررررررراوا علا أسررررررررررررررراس أنهم أكثر أ ميررة منرر  

  يعة العقلية   نلاوأصحاب شأا أقوى م  شأن  و ذا عائد 
الل نانية ات الميداا السررررررياسررررررتل ات حي  أا  ذم ام راف 

ب  امسرررررة ن مية ما دام اممير علا أن  كثير ام نلا نار 
و ذا  و  - الحاكمة ات المملكة العربية السرررررررعودلة وما دام

م  الطرف المارررارك ات صرررناعة القرار السرررعودي  - ام م
 أو القريب من ل أي أن  ليس مجرد أمير م  اممراء.

الحريري علا  نلاذلررررك أا  ررررذم ام راف  نار  إلاو 
م  بوابة نجاح أسررررراس أن  يريد أا يدخط العمط السرررررياسرررررت  

الوسررا ةل وليس رجط سررياسررة مرموق يريد أا يوظف باع  
السرررررياسرررررت ات حط ماررررركلة معقدة. والتعامط م  جانب  ذم  
ام راف واق  ذم النارة لقلط م  ار  نجاح الوسرررررررررررررا ة 

 بدل أا يزيد ا.
سررررررررررررررتمرار  تعرامرط معام ام راف الل نرانيرة وغير نوات 

سرررررررررتفادة  مقاييس اإلالل نانية مع السررررررررريد رايق الحريري واق 
والتوظيفل بمعنا أا  رذا الطرف أو ذاك لسررررررررررررررراعرد بقردر  

ط بقدر ما لجعط سرررررررررر ط اتسررررررررررتفادة أك ر سررررررررررتفادة ويعط   اإل
 ويتصرف بسل ية م  أجط  طويط أمد اتستفادة.

 نلاسررررررررررررررتمرار أليرررررررررررررررات  نار ام راف الل نررانيررة نوات 
ب  المملكررة العربيررة نا صرررررررررررررريرردا وليس أنرر  نالحريري علا 

 لة صاحبة الدور امكثر أ مية ات السياسة العربية.السعود
وبمررا أا ام راف الل نررانيررة مررا ءالررت علا رغم عاررررررررررررررر 
سرني  م  الحرب ت  سرقا م  منطلق التفكير وم  أسرلوب 

الحريري علا أن    نلاالتخا ب مسرررررررررألة العائلة اإنها  نار 
ليس م  "عرائالت السرررررررررررررريراسررررررررررررررة الل نرانيرة" وت م  "عرائالت  

الل نرانيرة" و و أمر ات أي حرال لمصررررررررررررررلحرة الميليارررررررررررررريرات 
 الحريري.

سرررلطاا لوجدنا   ب  وإذا  ذكرنا ما حدث مع اممير بندر
أا ام راف الل نرررانيرررة وغير الل نرررانيرررة  عررراملرررت معررر  علا 
أسررررراس أنها نذا كانت ل   سرررررايرم  و اعلا امقط  سرررررهط ل  
مهمت  مسايرة لوالدم صاحب الاأا الك ير ونعنت ب  اممير 

. وإذا كانت المسررررايرة ل   حدث م  ع د العزيز ب  سررررلطاا
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أجرط الوالرد ارإنهرا م  المؤكرد سررررررررررررررتحردث م  أجرط العم الرذي 
  و العا ط السعودي.

ك موقد لكوا  السررررررررعودي أراد م   كليف الحريري ما   الح 
ونعنت   - بدأم أحد امبناء ذوي الاررررررأا ات امسرررررررة الحاكمة

لسرررررررررررررعا لحط امءمة نبالا الل نانيي  أن   - ب  اممير بندر
م  دوا أا  كوا  نرررالرررك تيمنرررة سررررررررررررررعودلرررة علا القرار 

 الل نانت أو علا اإلرادة الل نانية.
عتبرار  رذم الفرضرررررررررررررريرة ارإا الرذي وإذا نح  أخرذنرا ات اإل

الدرجة التت بات   نلالمك  نضرررراات   و أا امءمة اشررررتدت 
ك مأمر حلها ت لفيد نذا كاا  السرررررررررعودي سررررررررريتوقف عند    الح 

  حسب  لما قد لقال ات شأا الدور السعودي.
شررررررررررررتدت وبا ت  نذر بالخطر امك رل اإا نوما امءمة 

ما لحتاج  ل ناا اآلا  و دور سرررعودي أكثر نصررررارات وأكثر 
 اعاليةل حتا نذا كاا  ذا الدور يتسم بالهيمنة.

يبقا أننا بدأنا  ذم الكلمة بعرض ارضرررريات مع نشررررارة  و 
أن  لو كانت  ذم الفرضرررررررررررريات قائمة لما كاا لأل راف    نلا

 العربية وغير العربية أا  فعط ما اعلت  وما  زال  فعل .
وما لمك  نضررراات  علا  ذم الفرضررريات  و أن  لو كاا 

سرررم المملكة العربية السرررعودلة اآلا ات ل ناا إالذي لسرررعا ب
ي  ل ناا وسررررررروريا  و اممير سرررررررعود ال يصرررررررط أو اممير وب

ع بعض اممررط ات سررررررررررررررلطرراا لكرراا برراإلمكرراا  وقُّ  ب  بنرردر
 لألسباب التت س ق أا أوردنا ا.نفراج نتيجة اإل

و كرارات أننا نقول ذلك مع  قديرنا للسرررررررررررريد رايق الحريري  
 وللجهد الذي ي ذل  وللتيحيات الكثيرة التت لقدمها.

ملكة أم أنها ل   بادر علا أسرراس أنها ت اهط  بادر الم
لجررب أا  كوا حريصرررررررررررررررة علا ل نرراا أكثر م  الل نررانيي  

 أنفسهم؟
 1984شباط )فبراير(  18 - مجلة "التضامن". لندن

     

 ماذا بعد رحيل الحليف؟
 مناذ اللحظاة التي بااب فيهاا الرئيس يوري أنادروبوف
عن منااساااااااااباة كاان يفترض ظهورت فيهاار توجهات األنظاار  

 نحو سوريا.
ومنااااذ اللحظااااة التي تردد فيهااااا أن  ياااااب الزعيم  
الساوفياتي ليس ناشاًا  عن نزلة برد طارئة وإنما هنالك ما  

 هو أهمر توجهت أنظار العرب والعالم نحو سوريا.

لماذا سااااااوريا فقطر ولماذا سااااااوريا وليس الجماهيرية  
ولماذا سوريا وليس العراق خصوصا  أنه مثلما    الليبيةر بل

السوفياتي معاهدة فإن بين العراق   اإلتحادأن بين سوريا و 
 السوفياتي أيضا  معاهدة من النوع نفسه؟ اإلتحادو 

  الديمقراطيةولماذا ساااوريا فقط وليس جمهورية اليمن 
السااااوفياتي   اإلتحادالشااااعبية التي بينها هي األخرى وبين 

قاة والتعااون والمجااورة للمملكاة العربياة  معااهادة للصاااااااااادا
أن يقيم معهااااا عالقااااات   إلىالساااااااااعوديااااة التي يطمح 

 ديبلوماسية؟
م  ك   جهرررت نحو ح  نوالجواب ع  ذلرررك  و  نا امنارررار 

ك مالرئيس حااظ امسررررررررررد ما  ذا   و الذي نقط العالقة   الح 
 مستوى التحالف.  نلال المصالئ  م  مستوى الصداقة و باد  

ر القذاات اعط الاررررررررررتء نفسرررررررررر   العقيد معم   وقد لقال نا
حرااظ امسرررررررررررررررد ات ذلركل ولك   رذا  كم الرئيسوسرررررررررررررر ق ح  

اتراض  نقصرررررررررررررر  بعض المقومرات العلميرة. برط قرد لجوء  اإل
السرروفيا ت والجما يرية اللي ية  اإل حادالقول نا العالقة بي  

كررررانررررت عالقررررة  حررررالف  كتيكت ات حي  أا العالقررررة بي   
نتهت عالقة نريا بدأت كذلك لكنها السررررروفيا ت وسرررررو  اإل حاد

سررررررررررررترا يجت علا رغم أنها   دو ات بعض جوان ها ف ن حال  
 اإل حرادسررررررررررررررترا يجت م  جرانرب نأحيرانرات أنهرا عالقرة  حرالف 

السرررررررررروفيا ت وعالقة  حالف  كتيكت م  جانب حكم الرئيس  
 امسد.

برأي   سرت ناسوات ضروء اإل  - وات النقا  اآل ية نحاول
وضرع  صرور   - بعض اموسرا  العربية المطلعة والمسرؤولة

 المنطقة العربية بعد اياب أندروبوف 
السررررررلطة كاا مفاج ات  نلانا وصررررررول أندروبوف   - أوال  

أكثر م  مو رر . ذلررك أنرر  ات امشررررررررررررررهر امخيرة وات حكم 
ليونيد بريجنيفل لم لك  واضررررررررحات أا الزعيم الذي سرررررررريحكم  

أندروبوف   نلاندروبوف. أما بالنسبة بعد بريجنيف سيكوا أ
اإن  منذ أا بدأ الحديث ع  وضررررررع  الصررررررحت لأخذ أبعادات 

 رت امسماء التت لمك  أا  رث الرجط.دقيقةل كث  
نا أ مية أندروبوف بحكم أن  شرررررررررغط منصرررررررررب   - ثانيا  

رئاسرررررررررة المخابرات  ت أن  أكثر الزعماء السررررررررروفيات نلمامات 
اتراض أا نوعات م  اإل بالعرب. وات  ذا الارررررررررررأا قد لجوء

التطعيم ات امسرلوب أدخل  أندروبوف علا لوحة العالقات 
السوفيا ية. وعلا رغم أا أندروبوف غائب عمليات   - العربية

أا بصرما   كانت واضرحة علا الدور  منذ ثمانية أشرهر نت  
 السوفيا ت ات المنطقة العربية.

د  و اتراض أا الرئيس حااظ امسرررر قد لجوء اإل - ثالثا  
  ع  أول حاكم خارج دول حلف ارصررروفيا عرف ق ط يومي  
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وااة أندروبوف بدقة الوضررررررررررع الصررررررررررحت للرجط وأا مبعوثات 
 دماق لكت ي لغ  ذلك. نلاسوفيا يات أ ام 

وقد لكوا  ذا المبعوث أكد للرئيس امسرررررد أن  ت  غيير  
أن  ات الوقت نفس  قد   ات الموقف السوفيا ت م  سوريا نت  

 ل  أا المرحلة المق لة  تطلب رؤية جديدة. لكوا أوضئ
سرتثمار نوامرجئ أا الكرملي  اعط ذلك علا أسراس أا 

ط ذلك ت السررررروفيا ت لسررررروريا مربئ جدات وأن  م  أج   اإل حاد
 بد م  مراعاة بعض التفاصيط.

اتراض أا السررررررررياسررررررررة الخارجية م  ال ديهت اإل - رابعا  
ار أندري  غروميكو سررررتمر السرررروفيا ية ت  ت دل بسررررهولة وأا ن

لارررررررررغط منصرررررررررب وءير الخارجية  و الذي لطم   اآلخري  
و و الرررذي لجعلهم يترررأكررردوا م  أنررر  ت  غيير ات الموقف 

سررتمرار شررخأل واحد نالسرروفيا ت. لك  ات الوقت نفسرر  أا 
علا رأس الدي لوماسررررررررررية السرررررررررروفيا ية ت لعنت أن  ت  كوا 

  لخلفر .  للزعيم امول مبرادرات  ختلف عم  لسرررررررررررررربقر  وعم  
وات  ررذا اإل ررار لمك  القول نا المبررادرات العربيررة برردأت  
مع خروشرررررررررررررروف وأا مبرررادرات بريجنيف م  بعررردم كرررانرررت 

مبادرات أندروبوف وإا   نلامتميزة. وكذلك الحال بالنسررررررررربة 
 كاا الرجط لم لعش لكت يبادر.

عترررررررادت علا ن ومثلمرررررررا أا بعض امنامرررررررة العربيرررررررة 
با ؤ نذا كاا  نالك قرار السررررررروفيات لغيروا بالكثير م  الت

دوا  ذم امنامة علا بالتغيير ت بد من ل اإا السروفيات عو  
 أا التغيير ت لكوا صاعقات.

أا القيادة السررررررررررروفيا ية   اتراضقد لجوء اإل - خامساااااااا  
الجديدة ستنصئ سوريا ولي يا بعدم التطرف نذا كانت  نالك 

 الوااق الدولت.  نلابعض اآلمال ات نعادة الحيوية 
عتدال علا أسررررررررراس أن  ليس م  و ت سرررررررررتنصرررررررررئ باإل

سررررررررررتمرار نسرررررررررروفيا ت مع  - نفراج أميركتنالمعقول حدوث 
د  ذا لي ت ات المنطقة. بط نا وجو   - وجود  و ر سرررررررررررروري 

التو ر م  شرررررررررأن  أا يؤثر ات شررررررررركط أو آخر علا الوااق 
 السوفيا ت. - امميركت

عتدال التت قد  طل ها  وات الوقت نفسرررررررر  نا مسررررررررألة اإل
القيادة السوفيا ية ستكوا بثم . و ذا الثم  قد لكوا  حقيق  

ك م نلانسررررربة أك ر م  عدم الحرج بالنسررررربة    السررررروري  ي  الح 
 التعامط مع الوتلات المتحدة.واللي ت ات  نايا قنوات 

م  الجائز القول نا وتلة أندروبوف علا  - ساااااادساااااا  
رغم قصررررررررررررررر مرد هرا كرانرت مهمرة علا صررررررررررررررعيرد العالقرات 

موسرررررررررركو  نلاالسرررررررررروفيا ية. وبعد ءيارات قام بها  - العراقية
وءير الخررارجيررة العراقيررة السرررررررررررررريررد  ررارق عزيز أمك  نلجرراد  

 اإل حرررادق و أرضرررررررررررررريرررة أكثر صررررررررررررررالبرررة للعالقرررات بي  العرا

السرررررررررررررروفيررا ت. وقررد  فهم عهررد أنرردروبوف موقف العراق م  
حرب  مع نيراا وأعاد النار ات أسرررررررلوب  عامل  ات ضررررررروء 
 ررررررذا التفهم. وامرجئ أا الررررررذي  سرررررررررررررريخلفوا أنرررررردروبوف 
سريسريروا علا النهج نفسر  خصروصرات وإا نعادة النار ات 
امسررررررررررلوب الماررررررررررار نلي  جاءت بمثابة  صررررررررررحيئ للموقف 

 ت م  العراق وليس علا حساب نيراا.السوفيا 
م  المؤكد أا خليفة أندروبوف يواصط السعت   - سابعات 

م  أجررط  حقيق خطوة أكثر  قرردمررات علا صررررررررررررررعيررد  طوير  
 العالقات مع المملكة العربية السعودلة.

وات عهرد أنردروبوف حردثرت محراولرة  عت ر خطوة نوعيرة  
ي   الجررران  ن فررراق ات ات جرررام المارررررررررررررررررار نليررر  و مثلرررت ات 

السرعودي والسروفيا ت علا أا يواصرال  بادل وجهات النار 
  ات لندال وقد حدث ذلك ات أعقاب ع   ريق السررررررررررررفيري  
موسررررررركو وءير الخارجية السرررررررعودي  نلاالزيارة التت قام بها 

 اممير سعود ال يصط ضم  واد اللجنة السباعية.
وات  لك الزيارة حاول السرروفيات دغدغة مارراعر رئيس  
الدي لوماسررية السررعودلة وأ دوم شررريطات سررينمائيات صررامتات لمثط  

موسرررركو يوم كاا وءيرات    نلاءيارة والدم الراحط الملك فيصررررط 
للخارجية )صرررررادف أا ءيارة امب  مت ق ط خمسررررري  سرررررنة  

ة  ب  وصرررررررادف أا سررررررر  امب عندما قام بالزيار م  ءيارة اإل
ب (. ولعل  بسررررررر ب  ذم المصررررررراداة كانت ات مثط سررررررر  اإل

  روا ا أمام ءميل   انلقال  - اممير سرعود نكتة  نلاينسر وا 
خالصررررررررررررتها أن  عندما سرررررررررررر ط ما الذي  - أندري  غروميكو

موسرررررررركول أجاب أن  ذا ب لكت   نلاسررررررررتفعل  خالل ءيار ك 
 نلالحتفط بمناسررررررربة مرور خمسررررررري  سرررررررنة علا ءيارة والدم  

 موسكو.
سررررررررررررررتثنررراء أا إومنرررذ  لرررك الزيرررارة لم لحررردث أي  قررردم بررر 

سرتمرار يلحوا خالل اللقاءات التت  تم  نالسروفيات كانوا ات 
ل وجهات النار علا ضررررررررورة اتئ قنصرررررررلية  ات ن ار  باد  

لهم ات جدة وذلك علا أسررررررراس أن  كاا لهم ات الماضرررررررت 
 قنصلية.

وكراا السرررررررررررررروفيرات لرأملوا ات أا  حردث منراسرررررررررررررربرة أو 
عهم بمسررررؤولي  سررررعوديي  وكانوا يتوقعوا أا مناسرررربات  جم

 لحدث ذلك ات جنيف لك  شي ات م  ذلك لم لحدث.
ومررررات أنرررردروبوف م  دوا أا لحقق حلمرررر  ات نقررررط  

مسرررتوى    نلاالعالقات بي  بالدم والمملكة العربية السرررعودلة 
أكثر  قرردمررات وبحيررث  تجرراوء وضررررررررررررررعهررا الحررالت حيررث ليس  

القات الخاصرررة بالتبادل   نالك عالقات دي لوماسرررية. أما الع
التجاري اإنها  قتصرررررررر علا بيرررررررع عاررررررررات م  سررررررريارات  

 اإل حاد"الموسرررررررررررركوايتش"  سررررررررررررتورد ا المملكة سررررررررررررنويات م  
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 السوفيا ت.
( كاا 1984ا راير /شرررررربا   11ويوم السرررررر ت الماضررررررت )

السررفير السررعودي ات لندا الارريخ ناصررر المنقور يتلقا م  
 نلالكت لقردمهرا   عزيرة بواراة أنردروبوف حكومتر  رسررررررررررررررالتت  

ءميل  السروفيا ت ات لندا. و ا اا الرسرالتاا  ما واحدة م  
مجلس السرررروفيات امعلا وأخرى م  اممير   نلاالملك اهد 

أندري  غروميكو. ذلك أن  عمالت بتقاليد    نلاسرررعود ال يصرررط 
  التعرامرط ات ايراب العالقرات الردي لومراسرررررررررررررريرة ارإا الطراي  

س أو ال رقيات أما نذا كانت  يتبادتا التهانت بواسرررررطة التلك
المنرراسرررررررررررررربررة حزينررة اررإا  بررادل الماررررررررررررررراعر يتم ع   ريق  

   ات لندا.السفار ي  
ومرة أخرى نا امنارار بعرد أنردروبوف  تجر  ات الردرجرة 
امولا نحو الحليف العربت منرردروبوف. و ررذا الحليف  و 

سررررررررررتمر حتا لحاة وااة نحكم الرئيس حااظ امسررررررررررد الذي  
يلعب ورقة أندروبوف مثلما كاا الزعيم  الزعيم السررررررررررروفيا ت 

السررروفيا ت الراحط يلعب ورقة حليف  امسررراسرررت ات المنطقة  
 العربية.

 1984شباط )فبراير(  18 - مجلة "التضامن". لندن

     

 ... وزيارة بريطانيا هللا عبداألمير 
 عن طريق دمشق 

م  المؤكرررررد أا حقيقرررررة الموقف ات المنطقرررررة العربيرررررة 
 نلاوبررالررذات مررا يتعلق بررامءمررة الل نررانيررة بررا ررت بررالنسرررررررررررررربررة 

 بريطانيا أكثر وضروحات بعد الزيارة الرسرمية التت قام بها ولت  
عهد المملكة العربية السرررررعودلة ونائب رئيس الوءراء اممير 

المراضررررررررررررررت لنردا يوم امربعراء  نلاع رد العزيز  ب  هللا ع رد
 (.1984ا راير /شبا   22)

التقدير البالغ م  حكومة   نلاو ذا الوضرررررررروحل نضررررررررااة 
السريدة مارغريت  ا ارر للمملكة العربية السرعودلةل م  شرأن   

ط نلجاد حلول أا لجعط محاوتت السررررعت ال ريطانية م  أج  
 مءمات المنطقة العربية أكثر اعالية.

دمارق جاءت    نلا ع د العزيز ب  هللا ع دوءيارة اممير 
ف بالغة ام مية محور ا امسراسرت سروريا. اامءمة ات ظرو 

الل نانية مسررررررررررتمرة ات ل ناال ما سرررررررررروريا ت  تسررررررررررا ط ات 
 ا ات ننعقادالارررررررررو . والقمة العربية التت كاا م  المقرر  

رج تل ما سرررررروريا ت  ريد أا  حط مارررررراكلها مع الرياض أ  

صررررررررا الحدودل وت أق  نلاالعراقل و واصررررررررط مسرررررررراندة نيراا 
 حراول  يسررررررررررررررير أمر عودة مصررررررررررررررر علا مكرانهرا ومكرانتهرا  

سرررررررررررررتعادت المكاا والمكانة نالعربيةل خصررررررررررررروصرررررررررررررات بعدما 
اإلسرررررررالمية ات قمة الدار ال ييررررررراء ق ط بيرررررررعة أسرررررررابيع.  
والوضررررررررررررررع داخط منامة التحرير الفلسررررررررررررررطينية مر بك ما 

تصررررررررررررررت بالتعاوا مع الجما يرية اللي ية وإيراا ننسررررررررررررروريا 
يق الذي لعارض قيادة السرررررررريد لاسررررررررر عراات. والخطر للفر 

بات لقترب م  منطقة الخليجل ما سررررررررررروريا  ارررررررررررجع نيراا 
الخارجل بدتت م   نلاعلا مواصرررلة سرررعيها لتصررردير ثور ها 

أا  ارررررررررررررارك ات كبئ جماح  ذا السرررررررررررررعت. والمواجهة بي   
السرررررررررررررروفيرا ت(   اإل حراد  )الوتلرات المتحردة و   العاميي  القو ي  

با ت شرب  واردة وات منطقة الاررق اموسرا نتيجة التصرلب 
المتزايد ات الموقف السرررروري. وشرررربئ نغالق ميرررريق  رمز 
م  جرانرب نيراا المردعومرة م  سرررررررررررررروريرا لخيم ات سررررررررررررررمراء  

 المنطقة.
ذلك أا الزيارة جاءت ات وقت وصرررلت في  الحال   إلاو 
سرروريا  حد أا أي  أجيط للحسررمل وأي  با ؤ م  جانب   نلا

ات التجاوب مع المسررعا السررعودي إللجاد حط مءمة ل ناا 
م  شررررأن  أا يلقت ظالتت علا النوالا السرررروريةل خصرررروصررررات  
بعدما أمك  الحصررررررررررررول م  الرئيس الل نانت الارررررررررررريخ أمي  

 مع نسرائيط.  فاق د ات شأا نلغاء اإلط علا  عهُّ الجمي  
 ع ررررد العزيز هللا ب  ع رررردوإذا جرررراء القول اررررإا اممير 

كمررا لقول  - أصررررررررررررررراب بزيررار رر  لنرردا ع   ريق دماررررررررررررررق 
عدة عصررااير بحجر واحد. اهو لسررجط  - الوصررف الاررائع

أمرام الرئيس حرااظ امسررررررررررررررد أنر  ءارم للتهن رة بتجراوء امءمرة 
الصرررحيةل وللتمنت علي  بالعمط لتجاوء امءمات العالقة ات 
 المنطقة. و و ي لغ المسرررررررررؤولي  السررررررررروريي ل وبالذات رجلت  

الرئيس حااظ امسرررررد وشرررررقيق  الدكتور راعت امسررررردل القرار 
الكالم الذي ت لسرمعان  عادة م  وسرطاء الخير السرعوديي  
الرذي  ءارو مرا ات دماررررررررررررررق. وات الوقرت نفسررررررررررررررر ل ونتيجرة 

 هللا ع دلخصروصرية غير مطروقة ات العالقات بي  اممير 
ك موالرجط القوي ات  السرروري الدكتور راعت امسرردل اإا  الح 

لعهد السرررررعودي لمك  أا لسرررررمع م  سررررروريا كالمات ت ا ولت  
 لقال مي ءائر مهما عال شأا  ذا الزائر.

دماررق مزدحمة ات معام امحياا  نلاومع أا الطريق 
بالزوار والمبعوثي  والرسرررط الذي  لأ وا ات مهمات خاصرررة 

لهم سرررررررررررررماع  - م   ؤتء - أا الذي  يتسرررررررررررررنا  ودقيقة نت  
للتطورات م  الردكتور راعرت  التفراصرررررررررررررريرط الردقيقرة للموقف و 

بالذات  هللا ع داممير  نلاامسرد شرخصريات قلة. أما بالنسربة 
ك ماإا الرجط القوي ات  السررررررروري لقوم بدور الميررررررريف  الح 
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ئ ر والموضرررررر   والصررررررديق والمرااق والاررررررارح والمتمنت والمحذ   
 . لك  مع امسررررف الاررررديد ولسرررر ب ت يدري  أحدل أو والمنب   

لصرررعب  لمسررر ل اإا مردود العالقة التت علا امقط لسررر ب 
بي  رئيس الحرس الو نت السررررررررررعودي وقائد سرررررررررررالا الدااع 
السرررررررررورية علا صرررررررررعيد حط بعض امءمات المارررررررررتعلة ات 

العراقيرة وامءمرة  - المنطقرة وات مقردمتهرا امءمرة السرررررررررررررروريرة
الفلسرررطينية... ليس   - الل نانية وامءمة السرررورية - السرررورية

 ث  أو ما لفترض حدوث .ات حجم ما يؤمط حدو 
ع رررررد العزيزل وبررررردااع  هللا ب  ع ررررردوامرجئ أا اممير 

المسررررررررررؤول الذي يرى ضرررررررررررورة حث دولة ذات شررررررررررأا مثط 
بريطانيال ااترض أا المسررررررررؤولي  ال ريطانيي  الذي  لعراوا 

ك مخصررررررررررروصرررررررررررية العالقة التت بين  وبي   السررررررررررروري قد  الح 
معامها حول  لطرحوا علي  امسرررر لة الكثيرة التت  دور ات

ك مسررررررررررررررؤال واحرد محردد  و  مرا الرذي يريردم  ؤتء )أي   الح 
السرررررررررررررروري(؟ و و علا رغم أنر  لعرف أكثر ممرا لعرف أي 

ك ممسررررؤول عربت آخرل ما يريدم  السرررروري وما ت يريدمل   الح 
لندا ع   ريق دمارررررررررررق لكت لعرف ما  و  نلااإن   وج  

ع   دل ولكت  كوا اإلجرابراتالجرديردل أو مرا  و المسررررررررررررررتجر  
امسرررر لة ال ريطانية المتوقعة أكثر وضرررروحاتل ايررررالت ع  أا 

لنردا ع   ريق دماررررررررررررررق  عطت   نلا هللا ع ردءيرارة اممير 
 ذم الزيارة بعدات غير عاديل و يررع المسررؤولي  ال ريطانيي   
ات جو  رقرررب وبرررذلرررك  خرج الزيرررارة ع  ن رررار ال رو وكول 

 وأصول  العريقة.
أن  علا رغم حذاقة الدي لوماسية    نلاو جدر اإلشارة  نا  

أا ما   ال ريطانيةل وعلا رغم حذاقة ممثلها ات دماررررررقل نت  
السرررررريدة مارغريت  ا اررررررر م  ضرررررريفهال الذي ءار ا  سررررررمعت 

 ل ية لدعوة ميرررررت عليها حوالت سرررررنة ونصرررررف السرررررنةل لم 
  سمع  م  ق ط.

ع د العزيزل   ب  هللا ع دأا اممير    نلاو بقا اإلشرررررررررارة 
درجة العفوية   إلاو  - الذي لمارس السررياسررة بالحد امقصررا

م  الصررررررررررررررراحرررة قرررد لكوا قرررال ات لقررراءا ررر  مع  - أحيرررانرررات 
لمسرررؤولي  ال ريطانيي  كالمات م  نوع الكالم الذي قال  لواد ا

الطاولة المسررتديرة امميركية ق ط بيررعة أسررابيعل عندما ءار 
 ذا الواد المملكة العربية السررررررررررررعودلة. وللتذكير اإا اممير 
 حرردث ع  الرردور امميركت ات ل نرراا بعبررارات واضررررررررررررررحررة 

 ذم   صرررررررررررريحة وقاسررررررررررريةل وجاء ات نحدا ا "... الو جاءت
ل ناا لرد المعتدي وإجبارم   نلاامسرررا يط والقوات امميركية 

نسررررررررررررررحراب ومعراق تر  لكراا مجتء  رذم امسررررررررررررررا يرط علا اإل
والقوى قوبرط برالترحراب. أمرا أا  رأ ت  رذم القوة العاما لكت 
 قوم بحمالة بعض اماراد أو لتنفيذ سررررررررررررياسررررررررررررة م نية علا 

 ماورة خا  ةل اهذا  و العار بعين ...".
ء  ذم الصررررررررراحةل التت   دو مطلوبة أحياناتل  وات ضررررررررو 

قرالر  خالل ءيرار ر    هللا ع ردارإا الكالم الرذي قرد لكوا اممير 
مررا أا  كوا بريطررانيررا  ت االرسررررررررررررررميررة ل ريطررانيررا  و "... 

المسرررررؤولة عما جرى للارررررعب الفلسرررررطينتل وذلك م  خالل  
ل 1917وعد بلفور الذي قطعت  للصررهيونية علا نفسررها عام 

ي ات لهذا الاررررعب بعد مرور سرررربعة وسررررتي  عامات وت  فعط شرررر 
علا  لرك الخطي رةل ارإا  رذا  و العرار بعينر . نا المطلوب 
م  بريطرررانيرررا التررردخرررط اآلا إللجررراد حرررط عرررادل للقيرررررررررررررريرررة  
الفلسرررررطينية بنسررررربة مسرررررؤوليتها عما جرى لارررررعب السرررررطي   

 نتيجة ذلك الوعد الاالم".
ة أمررام واررد الطرراولرر  هللا ع رردوبعررد  صررررررررررررررريحررات اممير 

المسرررتديرة امميركتل أصررربئ أي  رف دولت جا زات لسرررماع 
كالم سررررعودي لقال بهذم العفوية والصررررراحة. وما نتمنام  و 

لقول  هللا ع ردأا لكوا  نرالرك نصرررررررررررررررار م  جرانرب اممير 
الكالم نفسرررر  أو ما  و أقسررررا من  لأل راف العربية أليرررراتل 

وات وبرالرذات  لرك التت  تمتع برؤيرة الطواراا لجرف اممرةل 
 عتقاد ا أنها قادرة علا البقاء ات منأى ع  الخطر.ن 

 1984شباط )فبراير(  25 - مجلة "التضامن". لندن

     

 من هو الطرف العربي القادر
 على أن ينصح أميركا 

مع امسرررررررررررررف الارررررررررررررديد ليس  نالك  رف عربت لمك   
الجهة التت  ربطها بالوتلات المتحدة خصرررررررروصررررررررية   عتبارمن 

الرردرجررة التت  جيز لهررذم الجهررة أا  تمنا علا اإلدارة  نلا
 امميركية أو  نصحها أو  حذر ا.

ية كامب دلفيد التت كانت صررررررفقة غير رابحة  ن فاقوق ط 
عقد ا الرئيس امميركت السرررررررررررابق جيمت كار ر مع كط م  

رئيس وءراء نسرررررررررررررررائيرط  الرئيس )الراحرط( أنور السررررررررررررررادات و 
السررابق مناحيم بيغ  كانت المملكة العربية السررعودلة  ارركط 
ومسررباب موضرروعية  لك الجهة التت لمك  ات الحد امدنا 
أا  نب  وات الحد امقصرررررررررررررا أا  حذر. و نالك الكثير م  
المنراسرررررررررررررربرات التت ن هرت ايهرا المملكرة العربيرة السررررررررررررررعودلرة 

لنار عما نذا كاا صرررررررررردلقتها الوتلات المتحدةل بصرررررررررررف ا
التن يرر  حقق الغرض المناررررررررررررررود. كررذلررك  نررالررك الكثير م  
المناسرررررررررررربات التت حذرت ايها المملكة صرررررررررررردلقتها الوتلات 
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المتحررردة بصرررررررررررررررف النار عمرررا نذا كررراا الطرف امميركت  
 ستفاد م   ذا التحذير أم لم لستفد.ن

 - يرة كرامرب دلفيرد دخلرت العالقرات امميركيرةن فراقوبعرد 
حد أا   نلارحلة م  الفتور ووصرررررررررررلت الحال  السرررررررررررعودلة م

المملكررة لم  عررد راابررة ات التن يرر  وأا الوتلررات المتحرردة لم 
 عرررد  ت امخرى بررردور رررا راابرررة ات التجررراوب مع التن يررر .  

حد أا المملكة لم  عد متحمسرررررررة  نلاكذلك وصرررررررلت الحال  
التحذير علا أسرررررررررررراس أا الذي ت يرغب ات التن ي  ت   نلا

المملكة( وعلا أسرراس   نلاالتحذير )بالنسرربة  لعود راابات ات
أا الرررذي ت يرغرررب ات التجررراوب مع التن يررر  ل  يتجررراوب  

 نلابالتأكيد مع التحذير وبالتالت لسررررررررررررررتفيد من  )بالنسرررررررررررررربة 
 الوتلات المتحدة(.

بتعرراد را  نوكراا م  المتوقع أا  صرررررررررررررربئ مصررررررررررررررر بعررد 
 نلاحياء ا الصررراعق  ننالسررروفيا ت ثم  اإل حادالصررراعق ع  

ندااع الصرراعق للرئيس السررادات ات تلات المتحدة ثم اإلالو 
يرة كرامرب دلفيرد و وقيعر  عليهرا  ت الجهرة العربيرة  ن فراقا جرام 

 ل لك  شررررري ات م  ذلك ر أو  نب   سرررررتطاعتها أا  حذ   نالتت ات 
لم لحدث. وما  منا الرئيس السرررررررادات حدوث  لم يتحقق بط 

لوتلرررات نا التحرررذير أو التن يررر  كررراا ت يتجررراوء سررررررررررررررفير ا
المتحردة ات القرا رة برط نا  رذا بردورم برات يت رم م  التحرذير  
وت يتحمط التن ي . و نالك شرررررررررررهود أحياء ويارررررررررررغلوا مواقع 

 مهمة ات الدولة يؤكدوا ذلك.
اتراض خالصرررررررت  أن  م  المبكر نولا سررررررراد وللو لة ام  

الرئيس السرررررادات ات ا جام الوتلات  ندااعاتعتبار بأا ناإل
المتحرردة سررررررررررررررتجعررط الرجررط ات نار اإلدارة امميركيررة ذلررك 

  أو يلفت النار أو سرررررررررتطاعت  أا ينب   نالصرررررررررديق الذي ات 
لحذر وأن  ت بد م  ميرررررررررت وقت  ويط علا التعامط ق ط 

اتراض بأا ذلك ل  نأا  ت لور معالم  ذا اممر. كذلك ساد 
ة وات عهد الذي  سرررريخلفوا الرئيس  لحدث نت بعد الممارسرررر 

غتيرال ن كرار ر والرئيس السرررررررررررررررادات. وسررررررررررررررقا كرار ر وجرى 
السررررررادات وحط رئيسرررررراا جديداا محلهما ولم يت دل شررررررتء.  
وأحدث دليط علا ذلك  و أا الرئيس حسررررررررررررنت مبارك عاد 

واشرررررررنط  وقد  أكد م  أا   نلام  ءيار   ق ط بيرررررررعة ألام 
سررماع النصرريحة أو  ق ط  اإلدارة امميركية ت   دو مسررتعدة ل

التن يرر  أو امخررذ بررالتحررذير. بررط قررد لجوء القول نا الرئيس  
 نلامبررارك كرراا لمك  أا لحصرررررررررررررررط لو أا الزيررارة كررانررت 

السررروفيا ت علا أضرررعاف أضرررعاف ما حصرررط علي   اإل حاد
 الوتلات المتحدة. نلام  ءيار   

وإذا كانت المملكة العربية السرررررعودلة ليسرررررت  ت الجهة 
التت ات اسرررتطاعتها أا  نصرررئ اإلدارة امميركية أو العربية 

 حذر ا أو  لفت نار ا. كذلك نذا كانت مصررررر ليسررررت  ت 
المغرب   نلا ذم الجهة... اإا ام راف العربية م  امردا  

دول الخليج ليسررررررررررررررت بالترأكيرد  ت  ذم    نلاالسرررررررررررررروداا   نلا
 الجهة.

وعلا  ذا امسراس ت بد م  وجود  ذم الجهة. و ت قد  
جررد نذا حرردث نوع م  التنسرررررررررررررريق بي  ام راف العربيررة   توا

التت لهرا مصررررررررررررررالئ مع الوتلرات المتحردة وإذا حردث برالترالت 
علا نقطة مارررررررتركة  تعلق بيررررررررورة أا  أخذ اإلدارة  ن فاق 

عتبررار  ن يهررات لررأ يهررا م   ررذم ام راف أو امميركيررة ات اإل
الرررذي  لخططوا   نلا حرررذيرات  تولا  رررذم ام راف نبالغررر  

 خط كواليس ال يت امبيض وال نتاغوا والكابيتول.دا
سررررررتكماتت لهذم الكلمة سررررررؤال  ما الذي لمك  أا نويبقا 

لحققررر  الطرف العربت م  التن يررر  أو م  التحرررذير أو م  
 النصيحة؟

سررررررررررررررتطررراعتررر  أا لحقق  نوالجواب ع  ذلرررك  و أا ات 
 الكثير.

نا ات اسرررتطاعت  علا امقط أت  يترك الوتلات المتحدة 
الحد الذي لصرررررررررربئ التدخط   نلا تدخط ات موضرررررررررروع ل ناا 

 ور راتل أو  تردخرط برالطريقرة التت   ردو ايهرا عرادلرة ومتواءنرة  
 ومع م دأ الحط وليست مع الحط الذي لطرف ضد آخر.

  الوتلرات المتحردة  سررررررررررررررتطراعرة  رذا الطرف أا ينبر   نوات 
جيرسررررررررررررررت"   أا أول قرررذلفرررة انطلقرررت م  المررردمرة "نيو نلا

امميركت بيررررر لفوق بكثير اليررررر الذي  أصرررابت الدور
أحررردثتررر  ات المواقع الل نرررانيرررة وغير الل نرررانيرررة القرررائمرررة علا 

 أرض ل نانية.
وات اسررررررررررتطاعة  ذا الطرف أا لحذر اإلدارة امميركية  
م  أنها بامسرلوب الذي  عتمدم ات موضروع امءمة الل نانية  

  حررراداإل فقرررد المنطقرررة يومرررات بعرررد آخر و تيئ المجرررال أمرررام 
السرررررررررروفيا ت لكت يبسررررررررررا يدل  علا كط شررررررررررتء. كذلك ات 
استطاعة  ذا الطرف أا يوصت اإلدارة امميركية بأا  أخذ  
ات اتعتبار بعض الحقائق الموضرررررررررروعية وبأا  تعظ وبأا 
 حسررررررررررررررررب الحسرررررررررررررررراب للمتغيرات التت  رأت علا العقليررة 

 العربية.
سررررررررررتطاعة  ذا الطرف أا لحذر اإلدارة امميركية  نوات 
 م  أنهرا اعتمردت ات مواجهرة مخرا ر الحرب بي   أليررررررررررررررات 

العراق وإيراا أسررررلوب التلذذ بماررررا دة أنهار الدم  سرررريط م  
  لفترض ايهما أا يتعاونا ت أا يلتحما ات مواجهة جسررررردي  

بالغة الارررراسرررةل وأنها علا مدى ثالث سرررنوات ألقت المزيد 
م  الوقود ات مرجررررط لغلت برررردل أا  حرررراول ن فرررراء  ررررذا 

نقطة  فجير كط ما   نلالذي قارب علا أا لصرررررط الحريق ا
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 حول .
سرررررررررتطاعة الطرف العربت أا لفعل  كثير.  ننا الذي ات 

ونح   نرا أوردنرا أمثلرة أو برامحرى عرضررررررررررررررنرا رموء أءمرات 
 ومااكط.

   وات ايرررراب  واار القرررردرة لهررررذا الطرف علا أا ينبرررر   
الوتلرررات المتحررردة أو لحرررذر رررا أو علا امقرررط يلفرررت نار رررا  

إلدارة امميركيرررة  تعرررامرررط مع  طورات المنطقرررة  سررررررررررررررتارررط ا
عتداد بنفسر ل م  دوا أا العربية بعقلية الكاوبوي الكثير اإل

الهندي امحمر أا يهز   سرتطاعةعتبار أا ات ن أخذ ات اإل
بسرررررررررررهم صرررررررررررغير صرررررررررررنع  بيدل  الهيبة والارررررررررررأا واتدعاء 

 والممارسات القائمة علا الخطأ.
والهندي امحمر  ذم المرة  و العربت امسرررمر الذي بدأ  
ليرررررريق ذرعات بما  فعل  الوتلات المتحدة بمنطقت . وإذا كاا 
 مرا ءال كرا مرات ايار  حتا اآلا ارإنر  قرد لفجر  رذا الديظ ات

لحاررة ضرررررررررررررريق ات وجرر  الررذي  ليرررررررررررررريعوا الفر ... أو 
بامحرى ات وج  التت  يرررررررررريع الفر  ونعنت بها الوتلات 

 المتحدة.
و كرارات أنرر  لو كرراا  نررالررك  رف عربت قررادر علا أا 

ر أو يلفررت النار لكرراا علا امقررط قررال ذلررك   أو لحررذ   ينبرر   
 لإدارة امميركية.

 هذا شتء آخر.اأما أا  أخذ بالقول 
 1984آذار )مارس(  3 - لة "التضامن". لندنمج

     

 أوراق بيضاء في األيام السوداء 
 نررالررك قول مررأثور لعرارر  كررط عربت و و "حررااظ علا 

ط اليوم امسررود". وقد  عددت الصرريغ القرش امبيض م  أج  
 التت يرد بها  ذا القول. كط شعب لقول  بصيغة وبلهجة.

 نالك ألامات سررررروداء  مر والغرض م   ذا القول  و نا 
علا اإلنسررررررررررررراا وات مثط  كذا ألام  كوا اائدة المال الذي 

 لختزن  المرء أو يوارم ات ألام البح وحة ك رى.
نعقدت ات الدار ال ييررررررراء نوات القمة اإلسرررررررالمية التت 

حررردث موقف  1984ينررراير /كرررانوا الثرررانت 19 نلا 16م  
ض الرررذي ي ررردو ات بعض جوانبررر  كمرررا لو أنررر  القرش امبي

ينفع ات اليوم امسررررررود. وما أكثر املام السرررررروداء ات العالم 
 العربت ات  ذا الزم  الصعب.

والموقف الذي ناررررررررررير نلي   مثط ات اموراق ال ييرررررررررراء  

قتراع السررري علا عودة الثالث التت وجدت ات صررندوق اإل
 ممارسة ناا ها ات منامة المؤ مر اإلسالمت. نلامصر 

وات حين  آثرنا أت  نحدد أصررررررررررحاب اموراق ال ييرررررررررراء 
علا أسرررراس أا الارررركوك  سرررراوت مع اليقي ل وعلا أسرررراس  

اتسررررررررررررررتنتراجرات   نلاأنر  م  الصررررررررررررررعرب الترأكيرد اسررررررررررررررتنرادات 
 واتاتراضات.

وام م م  ذلرك كلر   و أنر  مرا دام اتقتراع سررررررررررررررريرات اال  
 ت عدم مراعاة الاروف التت أوج ت السرية.لجوء للصحاا

أما اآلال وبعدما أصرررررررررررربئ سررررررررررررواد املام العربية الرا نة 
أصرررررحاب    نلادرجة مفزعةل اإننا نرى أا نارررررير   نلاحالكات 

اموراق ال ييررررررراءل ونحاول  وضررررررريئ الاروف التت أوج ت  
وضررررع ورقة بييرررراء ات صررررندوق اتقتراع بدل وضررررع ورقة  

 "نعم" لهذم العودة.  قول "ت" لعودة مصر أو
ع د العزيز  ب  أصرحاب اموراق ال ييراء  م الملك اهد

ملك المملكة العربية السررررعودلةل والارررريخ جابر امحمد أمير 
دولة الكويتل والسرررررريد لاسررررررر عراات رئيس اللجنة التنفيذلة  

 لمنامة التحرير الفلسطينية.
ولكط م  القادة الثالثة أسرباب  الموجبة وإا كانت  نالك 

كة  وحت بأا "اتقتراع امبيض" قد جاء القول جوامع ماررررتر  
 حدث ات ن ار  نسيق كامط.

 ورقة الملك فهد
الملك اهد لمك  القول نا العا ط السرعودي   نلابالنسربة 

ك مررات )بفتئ الحرراء والكرراف( بي  المطررال ي  ن ر ررأى أا يبقا ح 
عيرررويتها ات منامة المؤ مر اإلسرررالمت    نلابعودة مصرررر 

ي  لعارضررررروا  ذم العودة. وعلا رغم أن  ليس م  وبي  الذ
ك م  يعررة  واقف نت أا  خرراذ مثررط  ررذم المالسررررررررررررررعودي ن الح 

حتمرراتت  فجر الموقف نذا  و قررال الملررك اهررد واءا بي  ن
عتمد ن نعم لعودة مصر وبي  العودة م  دوا التفجر نذا  و 

 "اتقتراع امبيض".
ييراء ما اتراض أن  وجد ات وضرع ورقة بوقد لجوء اإل

م  شرررررررررررررررأنر  أا لجعرط الموقف العربت عمومرات لحرااظ علا 
حدوث  أو علا عدم التفجرل ايرررالت ع  أا الملك اهد كاا 
حتا اللحاة التت انعقدت ايها القمة اإلسرررررررررررالمية ات الدار 

القمررة العربيررة الثررالثررة كثمرة ات  إنعقررادال ييررررررررررررررراء متفررائالت برر 
نبر  والحر  ط ذلرك ارإنر  كراا ات غرالرة التالريراض. وم  أجر  

علا أت   طرأ علا الموقف المفرررراجررررآت التت  نعكس علا 
 القمة العربية.

لك  الملك اهد كاا ات الوقت نفسرررررر  حريصررررررات علا أا 
مصرررر عيرررويتهال    نلا سرررير اممور ات ات جام الذي لعيد 
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و رذا نراشررررررررررررررئ ع  قنراعرات م  جهرة وع   قردير م  جرانبر   
مكانها    نلا للموقفل خالصرت  أن  نذا كانت ل   عود مصرر

حد  نلاات منامة المؤ مر اإلسررررالمت اإا خطوات سررررل ية 
ما قد  قدم عليها بعض الدول اإلسررررررررررالمية غير العربية و ؤثر 

 اإلسالمية باكط عام.   -  علا العالقات العربية 

 ورقة الشيخ جابر األحمد 
الورقرة ال ييرررررررررررررراء الثرانيرة  ت الورقرة التت وضرررررررررررررعهرا ات  

السرررررررررررري أمير دولة الكويت الاررررررررررريخ جابر  قتراع صرررررررررررندوق اإل 
 امحمد. 

قناعات الدولة الكويتية أميرات وأسرررررررررة وأكثرية    نلا سررررررررتنادات إ و 
مكانها ات    نلا شع ية لمك  القول نا الكويت مع عودة مصر  

مكرانهرا    نلا منامرة المؤ مر اإلسرررررررررررررالمت برأمرط أا لقود را ذلرك  
ات ات جرررامعرررة الرردول العربيرررة. لك  دولررة الكويرررت  عيش ظرواررر 

علا جانب م  الحسررررررررراسرررررررررية ايرررررررررالت ع  أنها  دف سرررررررررهط 
 للتطرف العربية وللتطرف الفلسطينت وللتطرف اإليرانت. 

اتراض أا  نررالررك مررا لاررررررررررررربرر  التحررذير غير وقررد لجوء اإل 
أصررررررررردقاء للكويت م  أجط أا ي لغ    نلا   قد  م  وجيه  المعل  

كبار المسرررررررررررررؤولي . وقد لجوء   نلا  ؤتء ات شررررررررررررركط أو آخر  
أليرررراتل أا التحذير قد وصررررط وق ط بيررررعة أسررررابيع  اتراض اإل 

القمررة اإلسرررررررررررررالميررةل وأنرر  كرراا م  نوع التحررذيرات   ننعقرراد م  
المقتيربة وخالصرت  أن  م  أجط اتسرتقرار والسرالمة ت داعت  

 لراع الفيتو ع  مصر. 
ولك  أمير دولة الكويت وضرررع الورقة ال ييررراء ات الوقت  

رية لو  م قرار عودة  نفسررررررررر  لم لك  بعيدات ع  العملية القيصررررررررر 
ّ  مصرررررررررررررر. بط نن  عا  ل بعض املغام التت وضرررررررررررررعت ات  ّ 

  ريق العودة. 

 الورقة المفاجًة 
  -  أما الورقة ال ييرررررراء الثالثة اإنها الورقة المفاج ةل الورقة 

 المفاجأة. 
قتراع  و ذم الورقة كانت الورقة التت وضعها ات صندوق اإل 

لة لمنامة  السررررررررري السرررررررريد لاسررررررررر عراات رئيس اللجنة التنفيذ 
 التحرير الفلسطينية. 

وعنصررررر المفاجأة ات اممر  و أا عراات كاا صرررراحب  
الموقف الذي دااع بحرارة ع  مصرررررررل بط نا  ذا الموقف نذا  

سرررررتصررررردار ن جاء الوصرررررف كاا "ال ولدوءر" الذي شرررررق  ريق 
 قرار عودة مصر. 

لقد دااع أبو عمار بحرارة ع  مصررررر وع  موقف رئيسررررها  
مطرالعرة ات منتها ام ميرة أورد ايهرا  حسرررررررررررررنت مبرارك. وألقا 

حيثيرات  جيز عودة مصرررررررررررررر و ؤكرد علا الردور الو نت الرذي  
ط الثورة الفلسرررطينية. ولوت  قام ب  الرئيس حسرررنت مبارك م  أج  

ختراق الموقف الرااض ن  ررذم المطررالعررة لكرراا م  الصرررررررررررررعررب 
 لعودة مصر. 

قتراع السررررررررري وضررررررررع   ذا ما اعل  أبو عمارل لكن  عند اإل 
ندوق ورقة بييرراء بدل أا ليررع ورقة عليها بحروف ات الصرر 

 مجسمة كلمة "نعم". 
 لماذا اعط عراات ذلك؟ 

 . امول  و أن  ت يريد علا رغم كط ما  الجواب  لسررررررررر  ي  
حدث مع سررررررررررروريا أا لقفط الباب ات وج  التفا م معها. ومن   

كتفا  ن يدرك الحسررراسرررية السرررورية م  مسرررألة عودة مصرررر اإن  
"ال ولردوءر" م  دوا أا لقول "نعم" عنررد   برالموقف الاررررررررررررر يرر  

بذلك يرضرت مصرر وينسرجم مع الم دأ امسراسرت قتراع. و و  اإل 
 بأن  ما ءال م  السابق موان  راع الحار بالاكط الكامط. 

أما السرر ب الثانت اهو أا أبو عمار حر  علا أت  يترك  
أمام الراض الفلسرطينت وبالذات أمام المنارقي  والمنقل ي  علي   
)جماعة أبو موسررررررا وأبو صررررررالئ( ارصررررررة  قوي منطقهم أمام  

 قطاعات عريية م  الفلسطينيي . 
اق ال ييررراءل والقول بأنها سرررتفيد ات املام  لك كانت امور 

السروداء منطقت. ولنتصرور حالة العالم العربت لو أا صرندوق  
 قتراع السري خال م  اموراق الثالث. اإل 

 نفجارات عربية. ن نا  ذم اموراق أرجأت  
القمة  ننعقاد وإذاتل لقد أاادت ات املام التت انقيرررررررت علا  

ر البعيد سرتكوا علا جانب اإلسرالميةل واائد ها ات المدى غي 
 م  ام مية. 

و كرارات أن  مثلما أا القرض امبيض لفيد ات اليوم امسررود  
قتراع السررررري ات القمة اإلسررررالمية  اإا اموراق ال ييرررراء ات اإل 

علا عودة مصر. ستكوا ذات مردود ات املام السوداء. وقد  
  جعط  ذم املام بيياء مثط الثلج. 

 ل بط ونكثر م  التمنت. وليس لنا نت أا نتمنا 
 1984آذار )مارس(    3  -  مجلة "التضامن". لندن 

     

 أوجه شبه كثيرة
 نن مهميْ ن عربييْ بين لقاءيْ 

ليس م  باب المصرررراداة علا اإل الق  ذا التزام  ات  
ءيارة السرررررررررريد لاسررررررررررر عراات رئيس اللجنة التنفيذلة لمنامة  
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عماال وإجراء محادثات مع الملك   نلاالتحرير الفلسرررررطينية 
 نلاط  حسررررررررررري ل وءيارة الرئيس الل نانت الاررررررررررريخ أمي  الجمي  

 دماق وإجراء محادثات مع الرئيس حااظ امسد.
الل نانت  قرر أا  - لقول نا اللقاء السرررررررروري وقد لجوء ا

 الفلسطينت بدأ. - ينعقد ما اللقاء امردنت
  أوجررر  شرررررررررررررربررر  كثيرةل مع بعض الفوارق وبي  اللقررراءي  

الموضرروعية. االسرريد لاسررر عراات  رق باب الملك حسرري  
  ارراقتررا التحمررط والتصررررررررررررررور واجهتررا قيرراد رر  ات بعررد محنتي  

عماا قويات بالارعية    لانبيروت ثم ات  رابلس. و و ذ ب 
 رق  ط أمي  الجميرر   الرئيسأكثر م  قو رر  كزعيم للتنايم. و 

بعدما اسررررتطاعت سرررروريا بفيررررط  حااظ امسررررد  الرئيسباب 
ورقة اليرررررغا التت مارسرررررتها ات اللحاات امخيرة ميلياررررريا  
حركة "أمط" الارررريعية والميليارررريا الدرءية التابعة للسرررريد وليد 

   نما حتمالي  نأمام أحد  نانتالل جن ال  أا  يررررررررررع الرئيس 
سرررتقالة. وما م    يعة الحكام دمارررقل وإما اإل نلاالتوج  

سررررررررتقالة أو ننهم يتنحوا م  أجط  فادي اإل  - أت  لسررررررررتقيلوا
كمرررا سرررررررررررررر ق أا حررردث مع الرئيس )الراحرررط( جمرررال ع رررد  

دمارررق مؤكدات أا   نلاط  وج  اإا الرئيس الجمي   - الناصرررر
ك م حيرانرات أمر ت لجوء لصرررررررررررررراحبر  أا علا رغم مرار ر  أ الح 

 يتخلا عن .
وقد لصررررررررعب علا المرء أا لصرررررررردق عيني  عندما يرى  
السيد لاسر عراات يزور عماا ويجرى ل  م  جانب الملك 

سررررتقبال الحكام الكبارل و و نحسرررري  وأركاا الدولة امردنية 
الذي سرررررر ق ل  أا غادر ق ط بيررررررع سررررررنوات عماا متخ يات  

 هللا ع ديري والاررررررررررريخ سرررررررررررعد الوبصرررررررررررحبة الرئيس جعفر نم
والفريق محمد أحمد صادق الذي  جاءوا م  القا رة إلنقاذم.  
كرذلرك لصررررررررررررررعرب علا المرء أا لصرررررررررررررردق عينير  و و يرى  

 نلاويتوج   السروريةيتقدم أركاا الدولة  حااظ امسرد  الرئيس 
ط أمي  الجميرر   الرئيسسررررررررررررررتقبررال مطررار دماررررررررررررررق الرردولت إل

الحكام الكبار وكأنما الكالم الذي قيط ات املام  سررررررررررررررتقبالن
 السرررررورية هامات التت وجهتها وسرررررائط اإلعالم السرررررابقة واإل

ك مالمتحالفة مع  الل نانيةورجال المعارضرررررررررة  ل  السررررررررروري   الح 
 ليس شي ات.

وقد لقال نا ما لحدث وما لصرعب  صردلق  ليس جديدات  
هد عداوات علا العالم العربتل وأا الربع القرا الماضررت شرر 

وخصرررررررررومات ت م رر لهال بي  امشرررررررررقاءل وشرررررررررهد أليرررررررررات 
مصررررررررالحاتل وأا  ذم حال سررررررررياسررررررررة التحالفات ات العالم 

أا الجررديررد ات اممر  و أا  العربت. و ررذا صررررررررررررررحيئ. نت  
المصرررررالحات التت  حدث ات  ذم املام با اة الثم  حيث  
نا ألوف امرواح ء قت وحط الدمار ات كط شرررررررر ر وسررررررررال 

كط جسررد وسررقطت دموع م  كط عي . وما اممر الدم م   
أا  الل نانية - السرررررررروريةكذلك اإن  لفترض ات المصررررررررالحة  

 -  كوا مثمرةل ويفترض ات محرررراولررررة التحررررالف امردنيررررة
م     ط أاالفلسررررررررطينية أا  كوا  ت امخرى مثمرة. ولك   

الممك   وقع حدوث ذلك أم أا ما قد لحدث ل  لكوا أكثر 
ب لهرررا النجررراح أو قرررد  تعرض للتعثر م  محررراولرررة قرررد لكتررر 

 االفاط.
 - السرررررروريةسررررررتكماتت للحديث حول المصررررررالحة نويبقا 

 نلاالفلسررطينية اإلشررارة  - ومحاولة التفا م امردنية الل نانية
 ثالثة أمور  ت 

علا رغم أا سررالح الارررعية  و امقوى بالنسرربة    - أوال  
السررررررررريد لاسرررررررررر عرااتل اإا   إلاو ط أمي  الجمي   الرئيس  نلا

 - دماررررررررررررررقل واللقررررراء امردنت نلا الل نرررررانتءيرررررارة الرئيس 
الفلسرررطينت ات عماا سررريسرررتقطباا التأييد الارررع ت ات حال 

دماررررررررررررق   نلاشررررررررررررعور الموا   الل نانت بأا ءيارة رئيسرررررررررررر  
 ستهدف حط ماكلة الو   وليست خطوة  كتيكية  ستهدف  

ا للرئيس  سروريمع المتحالفة   الل نانيةراع حصرار المعارضرة 
الموا   الفلسررررطينت اإا لقاء عماا   نلا. وبالنسرررربة الل نانت

سررررريحاا بالتأييد الك ير م  جانب امكثرية الفلسرررررطينية نذا 
ما دام  -   ي  بالفعط أا  ذا اللقاء سرررررريحقق الحط المعقول

للمارررررركلة  - الحط الطموح غير متيسررررررر حتا نشررررررعار آخر
 .الفلسطينية
خررا ر كثيرة  هررردد المصررررررررررررررررالحررة نا  نرررالررك م - ثااانيااا  
 - ومحرراولررة  وحيررد الموقف امردنت السرررررررررررررروريررة - الل نررانيررة

ي   الفلسررررررررررررررطينيي  و الل نانيل لعط أ مها  و أا  الفلسررررررررررررررطينت
سررررررررررررررتمرأوا لعبررة الحرب بررالنيررابررة ع  أ راف أخرىل وأنهم ن

سررررررررريواصرررررررررلوا قتال بعيرررررررررهم البعض علا  ريقة اليمنيي   
شرررعار معل   و  الذي  قا لوا بعيرررهم البعض سرررنوات  حت

"الحرب بي  الملكيررة والجمهوريررة" ات حي  أا الحرب التت 
سرررررررتثمار وأا الذي داع دارت كانت وسررررررريلة م  وسرررررررائط اإل

 الثم   و الو  .
و ذا الوصف سمعنام ق ط ألام م  شخصية عربية علا 
درجة عالية م  الفهم السررياسررتل وموجودة ات صررلب القرار 

سررررررم  ذم  نت اإلمكاا ذكر سررررررترا يجت. ولو كاا االعربت اإل
نقا  أخرى م   حليلها للموقف  نلاالاررررررخصررررررية واإلشررررررارة 

العربت عمومات وللوضررررررع الل نانت بصررررررفة خاصررررررة لكاا  ذا 
 الكالم أحدث  حوتت ات أسلوب التعامط مع  ذا الوضع.

 - الل نرانيرةاتراض أا المصررررررررررررررالحرة  قد لجوء اإل - ثالثاا  
لم لحدثا خارج  سررطينتالفل - ولقاء التفا م امردنت السررورية

"لعبرة اممم" أو نذا جراء التع ير أنهمرا  لالصرررررررررررررريغرة المنقحرة 
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 ذا حدثا داخط ن ار السررررريناريو الدولت المتفق علي . ومثط 
اممر لصررعب علا المرء الجزم ب ل  اركات مسررألة التأكد م  

التطورات التت سررررررتحدث ات املام المق لةل سررررررواء  نلاذلك  
 كانت  ذم املام قريبة أو بعيدة.

ننمررررا م  اليررررررررررررررروري ات  ررررذا اإل ررررار التررررذكير بررررأا 
اليررررررررررررررغو  العربيرة التت مورسررررررررررررررت علا مصررررررررررررررر وكرذلك 
اإلغراءات العربية التت سرررررررررررررربقت  ذم اليررررررررررررررغو  والتت  م  

 يلتزم  ط أت  قمة بغداد م  أج   ننعقادات شرأنها خالل   فاق اإل
يرة كرامرب دلفيردل لم إ فراقالرئيس )الراحرط( أنور السررررررررررررررادات بر 

يرررررة   فررررراقيرررررة التت  ت أكثر خطورة م  اإل فررررراق ثمر. اررررراإل
اإلسرررررررررررائيلية التت  طالب سرررررررررروريا ل ناا بإلغائها  - الل نانية

اسررررررررررررتمرت حتا بعد أا داع الرئيس السررررررررررررادات حيا   ثمنات  
 لموااقت  عليها.

أن  لكثرة التعقيدات    نلايرررررررات ذلك  بقا اإلشرررررررارة أل  إلاو 
التت  تسررررررررررررررم بهررا المرحلررة الرا نررة ات العررالم العربت ولكثرة  

نقسررررررامات والحروب وب ام لية واإلالمخاوف وأشررررررباح الحر 
بي  الجيراال اررإا المرء ت لسررررررررررررررعررر  نت أا لحمرررد هللا ما 

  حردثرت أو محراولرة للتفرا م   عربيي  مصرررررررررررررررالحرة بي   راي  
توايق  و علا  ريق الحدوثل ط البدأت أو مسررعا م  أج  

الحيثيات    نلاحتا ولو كانت المصررررررررررررالحة مفتعلة أو  فتقر 
الموضروعيةل وحتا نذا كانت محاولة التفا م خطوة  كتيكية  

 ختبار.نت أكثرل وكاا المسعا مجرد بالوا 
ويحمرد المرء ربر  علا حردوث ذلرك م  براب اممرط وات 
ن ار التمنت الذي لعكسررر  قول الاررراعر )ما أضررريق العيش 

 لوت اسحة اممط(...
 1984آذار )مارس(  10 - مجلة "التضامن". لندن

     

 مظاهر تبلُّد المشاعر العربية
كاا المرء يتوقع أا  خرج التاا رات ات شرررررروارع المدا 

بتهراجهرا برالخطوة التت  تسررررررررررررررم برأ ميرة مطلقرة  نالعربيرة  عل  
اإلسررائيلية المعرواة  - الل نانيةية  فاقوالتت  تمثط بإلغاء اإل

 ألار". 17 ن فاق " بر
الارررررررررررررروارع ات كررط  نلاكرراا المرء يتوقع خروج النرراس 

لخليج  راع صررررررررررررررور الرئيس  ا نلامردينرة عربيرة م  المحيا 
ط علا أسررررررررررررراس أن   و الذي الاررررررررررررريخ أمي  الجمي   الل نانت

علا أسراس أن  حااظ امسرد السروري  الرئيسألغال وصرور 

 ية. فاق و الذي ضغا واشتر  نلغاء اإل
كررررراا المرء يتوقع أا  بئ الحنررررراجر العربيرررررة م  كثرة  

  وأا  حدث التجمعات التت  عل  الهتااات بحياة الرئيسررررررررررري  
  لكت الرئيسررررررررررري   نلاالتأييد لهذا اإلنجاء وأا  تقا ر الواود  

 قول لألول سررررررررلمت  متك منك ألغيت و قول للثانت سررررررررلم  
 صمودك منك ضغطت.

كراا المرء يتوقع أا  نهرال برقيرات الترأييرد م  كرط مردينرة  
عربيةل بط وم  كط عربت حيث وجدل علا الرئيس الجميط 

عقود مع نسررررررررررررررائيط وعلا مايو الم/ألار  17 ن فاق من  ألغا 
 الرئيس امسد من  استمر ليغا حتا  حقق اإللغاء.

كراا المرء يتوقع أليرررررررررررررررات أا  غأل مكرا رب الوسرررررررررررررريا  
السرعودي السريد رايق الحريري بعاررات برقيات التهن ة علا 

ي  الذي  أضرنا م الل نانيامقط م  أصرحاب الارأال أي م  
ي  الرذي  بردأ لقلقهم أمر السرررررررررررررروري ول الحرب و ولهرا وم  
 استمرار الحرب ات ل ناا.

قدت ات الجزائر كاا المرء يتوقع أا لسررررررمع بأا ندوة ع
ونرررراقش المجتمعوا ايهررررا أ ميررررة الخطوة التت أقرررردم عليهررررا 

ل ثم لصرررررررررردر ع  الندوة بياا يؤيد وبحماس  الل نانتالرئيس 
  ذم الخطوة.

... وأا نرررردوة أخرى عقرررردت ات الكويررررت وأا نرررردوات  
عقردت ات المملكرة العربيرة السررررررررررررررعودلرة ي ردي ايهرا الموا   

ألار" بي  ل ناا  17 ن فاق وبالحماسررررررة العفوية  أييدم إللغاء "
 وإسرائيط.

كررراا المرء يتوقع أا لسررررررررررررررمع برررأا الارررررررررررررربررراا اللي يي   
المنيرررررروي   حت ألوية اللجاا الاررررررع ية عقدوا مؤ مرات  ركوا 

ر ع  الفرح الذي لغمر نفوسرررررررررهم ما في  لحناجر م أا  ع    
 لغت.ألار" بي  ل ناا وإسرائيط قد أ   17 ن فاق "

الموا   السررررررررررررررودانت الررذي كرراا المرء يتوقع أا ي تهج 
ل يض و نيرة بهرذم الخطوةل وكراا المرء يتوقع أا  سررررررررررررررقا  

 الخالاات بي  البعض  كريمات للخطوة غير المألواة.
كررراا المرء يتوقع أا   يض قريحرررة الاررررررررررررررعراء و تفجر  

ر  ؤتء الخليج وأا لع     نلامارررراعر الرسررررامي  م  المحيا 
أحد يتوقع  بقصررررررررررائد م وبلوحا هم ع  خطوة عربية ما كاا

 أا  حدث.
 لماذا كاا المرء يتوقع ذلك؟

الجواب  و  لسرررررررررررررر رب برد ت خالصررررررررررررررتر  أنر  مرا دامرت 
ية  فريطات بالقيرررررررررررريةل وما دام اإللغاء  و مطلب كط  فاقاإل

عربتل اإا قرار اإللغاء  و بمثابة  رجمة لمااعر الموا   
 العربت.

ولك  كرررط مرررا كررراا يتوقعررر  المرء لم لحررردث. اال أحرررد 
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 أحرد  جمع وت أحرد أبرقل وإنمرا  عرامرط الموا    ارا ر وت
العربت مع  ذا اإلنجاء اليررررررررررررخم بالالمباتة نفسررررررررررررها التت 

 .الل نانيةعتمد ا ات  عامل  مع الفصول المحزنة للحرب ن 
وم  خالل متابعة التطورات بتفاصرررررررريلها الدقيقة يالحظ  
المرء أنر  مثلمرا أا مارررررررررررررراعر الموا   العربت كرانرت مت لردة  

غزت نسررررررررررررائيط ل ناال و واصرررررررررررط الغزو علا مرأى  عندما 
اللحاررة التت غررادر ايهررا المقررا لوا  نلاومسررررررررررررررمع الجميع 

سررررررررتمرت علا نالفلسررررررررطينيوا بيروتل اإا  ذم المارررررررراعر 
يرة المعقودة  فراقنلغراء اإلالجميرط  الرئيس  لرد را عنردمرا أعل  

 مع نسرائيط.
ط د علا حال  وكأنما اليرررررررررغا م  أج  سرررررررررتمر الت لُّ لقد ن

لغاء ليس شرررررري اتل أو كأنما اإللغاء ليس ثأرات م  كط الذي اإل
 حدث ولكط نقطة دم سالت أو م نا دمر   الصواريخ.

د اعرررط الموا   الل نرررانتل نا رد الفعرررط العربت بررردءات بر  
د اعط الموا   الموريتانتل مرورات بكط عاصرررررررررررمة وانتهاء بر  

و  الخليجل أمر يرردع نلاعلا الخررار ررة العربيررة م  المحيا 
سررررررررررتغراب. ذلك أا  ذا الت لد ات التأمط والكثير م  اإل  نلا

المارررررراعر ليس   يعيات. ولو أا الت لد كاا نءاء أمور عادلة 
لكرانرت المسرررررررررررررررألرة مفهومرةل أمرا أا لكوا الت لرد نءاء أخطر 

   نمرا أا اممور التت  واجههرا اممرة ارذلرك لعنت أحرد أمري  
ار العربت ت الموا   العربت بات ات اياب مصررررررداقية القر 

يتحمس لاررررررررررررتءل وإما ما أسررررررررررررلوب التعامط بي  امنامة  
العربية مع بعيررررررررها البعض م  جهة و عامط  ذم امنامة  
مع شررررررررررررررعوبهرررا م  جهرررة أخرى أاقررردم القررردرة علا التمييز  

 وبالتالت الرابة ات نبداء الحماسة.
اإلسرررررررائيلية أا  - الل نانيةية  فاقنلغاء اإل نلاوبالنسرررررربة 

حالة الت لد قد  كوا ناشر ة ع  شرعور داي  بأا ماركلة  ذا 
ية ن فاقالموا    ت أوتت مع امصرط ق ط الفرعل أي أنها مع 

كرامرب دلفيرد التت سرررررررررررررر ق أا وقعهرا الرئيس )الراحرط( أنور 
اإلسرررائيلت ثم مع  - الصررلئ المصررري   نلاالسررادات وقادت 
 ر" بي  ل ناا وإسرائيط.ألا 17 ن فاق " الماكلة المتمثلة 

عتقاد ت جدال ن وماررررررررركلة الموا   العربت  ذم  نبع م  
يررة كررامررب دلفيررد لمررا كرراا ن فرراقات صرررررررررررررروابيترر  و و أنرر  لوت 

 اإلسرائيلية أا  نعقد. - الل نانيةية  فاقلإ 
عتقراد ت يتوقف عنرد  ذا الحردل وإنمرا  ختلا فير   و ذا اإل

سرومل ات ن ار بعض المخاوف ومنها أا لكوا الهدف المر 
مخطا "لعبرة اممم" أو مخطا الالع ي  برامممل م  نلغراء 

ية  إ فاقألار" بي  ل ناا وإسرررررررررائيطل  و التسررررررررليم ب 17 ن فاق "
كامب دلفيد علا أنها أمر واقع وبالتالت صررررف النار ع  

 المطالبة بإلغائها.

د  ذا اممر علا شرررررررررتء م  وبعد اليوم لصررررررررربئ رصررررررررر  
خالل المتابعة الدقيقة للتطورات العربية  السررررررهولة وذلك م  

باررررركط عام ولممارسرررررات بعض السرررررياسرررررات العربية باررررركط 
 خا .

 1984آذار )مارس(  17 - مجلة "التضامن". لندن

     

 المعلومة -  قنابل الطائرة المجهولة
  ما الررررذي حمررررد فيرررر  الموا   العربت ربرررر ات الوقررررت 

الجرح الل نانت المفتوح ات خاصررررررررررة اممة والذي ينزف منذ  
لت امل جاءت حادثة الطائرة  اإل نلا سرررررررررع سرررررررررنوات مرشرررررررررئ 

المعلومررةل التت رمررت بيررررررررررررررع قنررابررط اوق "أم  - المجهولررة
درمراا" لتردمير و قترط و جرحل ولتطرح سررررررررررررررؤاتت ك يرات وعلا 

ت  درجة م  الخطورة والحسرررراسررررية و و   ط بعد ل ناا سرررريأ 
 دور السوداا؟

أو   ط جاء دور السررررررروداا لكت يلقا المصرررررررير نفسررررررر   
 الذي لقي  ل ناا؟

 الل نررانيررةوات الوقررت الررذي كرراا ارقرراء النزاع ات امءمررة 
لحاولوا ات مدينة "لوءاا" ات سررررويسرررررال نلجاد الحد امدنا 

كة التت  مكنهم م  نحالل لغة الحوار م  الجوامع المارررررررررتر  
اور بالرصرررررررررررررا ل و بارررررررررررررر المحاولة بالكلمة بدتت م  التح

برالخيرل كرانرت الطرائرة الاررررررررررررررريرة  لقت بتلرك القنرابرط وكرأنمرا 
اتتاحت لعهد الفوضررا ات السرروداا مهمتها قأل الاررريا اإل

علا الطريقة نلا ا التت بدأت ق ط  سرررررررع سرررررررنوات ات ل ناا 
 وما ءالت لم  كتمط اصوتت.

لتت وإذا كاا م  السرررررابق موان  الجزم باروف الواقعة ا
حررردثرررتل ارررإا ذلرررك ت لمنع م  القول وبكرررامرررط الثقرررة أنهرررا 

 عملية شريرة جملة و فصيالت.
وعلا الرغم م  أا الحليف المصرررري  حرك علا الفور 

ك موصرردرت  صررريحات م  صررقور  المصررريل )الماررير   الح 
أبو غزالة(ل وحمائم  )كمال حسرررررررر  علت(ل أي م  الحربية  

د علا مسرررررررراندة  المصرررررررررية والدي لوماسررررررررية المصررررررررريةل  ؤك
السوداال   نلاأا قوات مصرية  حركت   نلاالسوداا و اير  

نت أا  نالك حقيقة أسراسرية و ت أا ت شرتء لقت السروداا 
الفخ الارررررررررررررررير الرذي يتم التردبير إللقراعر  فير  سرررررررررررررروى أبنراء 
السوداا أنفسهمل وت شتء يرد امذى ع  السوداا نت أبناء 

رج ات خانة النصررئ أو السرروداا أنفسررهم. و ذا الكالم ت يند
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خررانررة الكالم اإلنارررررررررررررررائت المنمق وإنمررا  و م  ال ررديهيرراتل  
ويكفت السررررودانت أا يتأمط ات الذي جرى لل ناا لكت لفكر  
ويتعظ ويعيررد النار ات المواقف. وات نعررادة النار حمررالررة 

 للو   ورد لألذى ع  الموا  .
لقد حدث خلط أسرررراسررررت ات مسررررألة وتء الل نانت للو   

ي ل و ؤتء الل نانيط ذلك بات م  السررررررررررهط اإللقاع بوم  أج  
بدور م انقيرررررررروا علا و نهم ادمروم وأحرقوم وجلسرررررررروا اوق 

 امنقاض يتأملوا ألسنة اللهب  أكط الحياة.
ل )ونعنت  نرررا ارقررراء النزاع  الل نرررانتنعمل لقرررد  قررردم وتء 

الذي  بيد م أمر نشررررررررررررعال الحريق ات حقول الخير(ل للغير 
علا وتئ  لو ن . با ت مسررررررررررررررألة الو   ات المر بة الثانية  

نتماء  نوسررررربقتها وتءات كثيرة ومتارررررابكة أحيانات للغير. بات 
تمررائرر  لرردولترر . نننرردارراعررات م  نللرردولررة الغريبررة أكثر  الل نررانت

درجة بات ايها الل نانت مسررلوب اإلرادة   نلاو طورت الحال  
  خاذ القرار المستقط.نالو نية ومسلوب القدرة علا 

نعمل لقررد بررات  نررالررك الل نررانت الررذي  همرر  مصررررررررررررررلحررة 
اآلخري  أكثر م  مصررررلحة و ن  م  دوا أا ي دد التناير  
 اإلصالحت الذي لصدر ع   ذا الموا   م  اممر شي ات.

حقول الخيرل لم لعرد ات  شررررررررررررررتعرط الحريق ات نوعنردمرا 
سرررتطاعة  ذا الل نانت أا لفعط شررري ات بط نن  لم لعد المؤ ط ن

 ما لطفئ الحريق.
وما حدث ات الماضررررررررررت ات ل ناال لحدث منذ بيررررررررررع  
سرررررررررررررنوات ات السررررررررررررروداا. يومات بعد آخر  تزايد رقعة ظا رة  
الوتء لغير السررررررروداا  مامات مثلما  زايدت رقعة ظا رة الوتء 

   جانب بعض الل نانيي .لغير ل ناا م
الم دأ وليس الخوض  نلاونح   نا ات صررررردد اإلشرررررارة 

ات التفاصريطل أو  حديد التسرميات خصروصرات أننا نذا عمدنا 
التحديد ت نط ق علا أكثرية قادة العمط السرررياسرررت ات   نلا

السرررروداا قول الرئيس الل نانت امسرررر ق شررررارل حلو لناشررررري 
ذات يوم ات القصررررررررر  الصررررررررحف الل نانية عندما اسررررررررتق لهم

الجمهوريل فبررادر م بمررداعبررة  ردمت الوجرداا  "أ الت بكم ات 
و نكم الثانت ل ناا". وذلك علا أسرررررررررراس أا وتء  ؤتء أو 

علمررات بررأا الرئيس حلو لم لميز بي  نرراشررررررررررررررر  - بعيررررررررررررررهم
عتبررررار أا  و لغير ل نرررراال  ررررذا مع امخررررذ برررراإل - وآخر

قرررالهرررا الرئيس  التطورات أث ترررت بعرررد ذلرررك أا العبرررارة التت
شررارل حلو  نط ق علي   و أليرراتل وذلك بعدما انعقدت ات 

يررة القررا رة" بي  السررررررررررررررلطررة الل نررانيررة والمقرراومررة ن فرراقعهرردم "
 الفلسطينية.

 جا ات السررررررياسررررررية ات السرررررروداا نا وتء أصررررررحاب اإل
 عدد بحيث بات ات نمكاا رئيس الدولة أا لقول لهؤتء نذا 

 ات و نكم الثانت السوداا". لتقا م ذات يوم  "أ الت بكمن
و نا نقطة الخطر امساسية.  نا الثغرة التت م  خاللها  
لمك  أا ينفذ أي  امع أو راغب بالثأر أو  راودم نفس  م  

 ا نفوذ.ط دور أو بس  أج  
وليس بعض    - وإذا انتقط نصرررررررررررررف الجيش المصرررررررررررررري 

السرررروداا اإن  ت لسررررتطيع أا  نلا - القوات والطائرات اقا 
المخرا ر التت  هردد ال لرد نذا كراا أمر وتء  لقيررررررررررررررت علا

الموا   لو نر  مارررررررررررررركوكرات فير . وت برد أا الجميع يترذكروا 
ط أا كيف أا الوتلات المتحدة حركت امسررررررررررررررا يط م  أج  

سرررررتقرار ات ل ناا و حااظ علا الاررررررعية لكنها ات إل ث ت ا
 النهالة وجدت نفسها ت  ستطيع أا  فعط شي ات.

لف الفوضررررا ات السرررروداا قد لكوا ذلك أا اتئ م  إلاو 
 ناك وإلهائها ات معركة   نلاسرررررررتدراج مصرررررررر نالهدف من  

 ستنزاف.ن
 والحط؟

أا لرقرررر  - ولراارت الررررررردرجرررررررة ام   - نا الرحرررررررط  رو
السررررررررررررررودانيوال )نعنت  نررا ام راف المتعررددة الوتء(ل بررأا 

ت بد  - و نهم امول  و السررروداال  واكب ذلك نعادة نار
ك مم  جررانررب  - منهررا ات أي خطوات   ي  أنهررا  فرق   الح 

بردل أا  جمع. وإعرادة النار  رذم   ردو بمثرابرة نغالق ثغرات  
اتحت ات جدار الوحدة الو نية السرررودانية. وشرررجاعة نعادة 
 النار بهدف اإلنقاذ ت  ساويها م  حيث ام مية شجاعة.

سررتحداث  نيبقا أا أكثر السرراحات التت لسررهط ايها أمر 
 ت السراحات التت لارعوبها  قاليد دلموقرا يةل أو الفوضرا 

علا امقط أا  ذم الارررعوب  حدب ات شررركط أو آخر علا 
.  كذا كانت حال ل ناا ق ط أا  ناررررررب  الدلمقرا يةالحرية و 

 - الحرب في  ق ط  سررررررررررع سررررررررررنواتل و كذا حال السرررررررررروداا
الذي لحراولوا جعلر   - الدلمقرا يرةالحرادب مثرط ل نراا علا 

ية بعد ل ناا ات رحلة الاررررررررررر التت  سررررررررررتهدف  المحطة الثان
ا اممر ت ا خريب المنطقة و قسرررررررررررررريمها. وات السرررررررررررررروداا  

يتوقف عنرد التعردد المرذ  ت كمرا  ت الحرال ات ل نراا وإنمرا 
  نالك التنوع العرقت ايالت ع  رعب  عدد الجيراا.

بأا "لعبة   اتراضيبقا أليات أن  قد لكوا م  الجائز اإل
سرررتحداث  ناممم" أو "التالعب باممم"ل التت قيرررت بأا يتم 

مارررركلة ات ل ناا أكثر اااعة م  مارررركلة السررررطي  كت ت 
يبقا العرب يتحدثوا ع  "مارركلة السررطي "....  ذم اللعبة 
قد  كوا  قيررررررررررت بأا يتوقف الحديث ع  "مارررررررررركلة ل ناا"  

 نءاء أ وال "ماكلة السوداا".
نذا جررررراء  - للسررررررررررررررودانيي  الرررررذي  ومرة أخرى  الكلمرررررة

قد لجدوا أنفسرررررررررهم ات اياب صرررررررررحوة ت بد منها   - القول
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مثرررط الل نرررانيي ل يبكوا كرررام فرررال وليس كرررالنسررررررررررررررررراءل أو 
 كام فال والنساء معاتل و نات لم لحاااوا علي  كالرجال.

سررررررررررررررتقرار العربت وبررالررذات المملكررة العربيررة  أمررا دول اإل
علا  - ة صلبة م  جان هاالسعودلة ودول الخليجل اإا وقف

الرغم م   مومهرررا المتزايررردة النررراشرررررررررررررر رررة ع  حرب العراق 
ات مواجهة محاوتت نشررررررررررعال نار الفوضررررررررررا ات  - وإيراا

ر عليها متاعب ومخا ر ت حصرر لها. بط السروداا قد  وا   
عتقرراد أا الوقفررة المطلوبررة التت   رردو ممكنررة  م  الجررائز اإل

بعرد ذلرك. ومرا لحردث  ات ال ردالرة ت  عود سررررررررررررررهلرة التحقيق 
 عتقاد.لل ناا خير دليط علا  ذا اإل

 1984آذار )مارس(  24 - مجلة "التضامن". لندن

     

 إسالمي لتنبيه -  بيان عربي
 مرشحي الرئاسة األميركية

الموا   العربت علا أجواء  ودد المرشررررررررررررررحي    عترررررادن 
ب  للرئاسرررررررررة ات الوتلات المتحدة إلسررررررررررائيط م  أجط كسررررررررر  

 أصوات الجالية اليهودلة وبالذات يهود نيويورك.
عتاد الموا   العربت أا لسمع م  المتسابقي  للوصول ن 
كرسرررررت الرئاسرررررة ات ال يت امبيض الوعود  تداق علا   نلا

علا  ؤتء المتسرررررابقي  ت يترددوا  نسررررررائيط. واعتاد أليرررررات 
ب بررررط ع  نلزام أنفسررررررررررررررهم بتعهرررردات م  النوع المسررررررررررررررتغر  

عتاد أليررات وأليررات علا  ؤتء لعيدوا النار  . وإ والمسررتهج  
 ات التعهدات وات الوعود بما يرضت نسرائيط أكثر وأكثر.

عتراد الموا   العربت أا يترابع ع ر امخبرار ذلرك ن  إلاو 
  ثها اإلذاعات ومحطات التلفزة    التت  ناررررررر ا الصررررررحف أو

 فاصرررررريط "الباءار" بي  المرشررررررحي  للرئاسررررررة امميركية وبي  
ب أصرررروات يهود أميركا م  دوا أا ط كسرررر  نسرررررائيط م  أج  

يرف لهذا المرشررررررئ أو ذاك جف  نتيجة عدم قول  كلمة حق  
 ات أي قيالا عادلة.

عترراد الموا   العربت علا  ؤتء ن ومقررابررط  ررذم الوعود 
حي  ت لكتفوا بمرا يتعهردوا بر  إلسرررررررررررررررائيرط وإنمرا المرشرررررررررررررر 

العرب ويعرقلوا المصرررررالئ   نلاروا ع  مواقف  سرررررتء لع    
 نلاالعربية ويحاولوا  دمير الجسررررررررور التت لسررررررررعا العرب 

  متي  أسسها مع الوتلات المتحدة.
ومنذ ألام ار فعت حما الوعود امميركية بيع درجاتل  

ة القدس. والذي يتابع  حد المسراومة علا مسرأل نلاووصرلت 

 صرريحات المرشرحي  الدلموقرا يي  مونديط و ارت يالحظ  
كيف أا كالت منهما مسرررررررتعد للتعهد بنقط السرررررررفارة امميركية  

ط القردس نذا  و اراء ات اتنتخرابرات. ونقر   نلام   رط أبيرب 
السرفارة معنام  أييد قانوا الكنيسرت اإلسررائيلت الصرادر عام 

القردس "عراصررررررررررررررمرة أبردلرة غير والرذي ينأل علا أا  1980
مقسمة لدولة نسرائيط"ل أي معنام نسقا  الورقة امخيرة التت 
ات أيدي العرب و ت أا العالم المتفق علا وجود نسررررررائيط  
لسررررررررراير العرب ات مسرررررررررألة القدس ويرى أا  كوا ات الحد 
امقصرررا مدينة عربية أو عاصرررمة للدولة الفلسرررطينيةل وات 

 دولة.الحد امدنا مدينة أدلاا م
 نلا فررررراع درجرررررة الحما نر   يررررردري اقرررررد يتطور وم  

 اررعب أسرراليب المسرراومة بحيث ليررطر المتسررابقوا ات 
أا يتعهدوا بما  نلانتخابات الرئاسررررررررررررة امميركية نمعركة 

العالقرات  نلام  شرررررررررررررررأنر  أا لاررررررررررررررركرط مرأءقرات برالنسررررررررررررررربرة 
العربيرة لصرررررررررررررررعرب مع مرور الوقرت الخروج  - امميركيرة

 من .
عترراد الموا   العربت أا يالحارر  ق ررط ن ذلررك  و مررا 

بتزاء م  ننتخرابرات الرئراسرررررررررررررررة امميركيرة  نوأثنراء معركرة 
بتزاءل أو خيررروع ل ل جانب نسررررائيط و جاوب مع  ذا اإل

كرسرررت الرئاسرررة ات  نلام  جانب الراغ ي  ات الوصرررول  
 أميركا.

أمررا الررذي لم لررألفرر  الموا   العربت بعرردل والررذي بررات 
ري اللجوء نلي  اهو أا  صرررررررررررردر ع  الدول م  اليرررررررررررررو 

العربية واإلسرررررررررررالمية بيانات  حدد وبكثير م  الوضررررررررررروح 
الموقف م  الذي  لسرررررررررراوموا بالطريقة التت لسرررررررررراوم بها 
المرشرررررحوا للرئاسرررررة امميركية وبالذات مسررررراومة مونديط 
و ارت. بيانات  صرررررررررردر ع  الدول العربية واإلسررررررررررالمية 

فسررررررررررررررر  بتعهردات  جرام ويقرال ايهرا نا أي مرشرررررررررررررررئ يلزم ن
نسررررررررائيط  كوا علا حسررررررراب الحد امقصرررررررا للمصرررررررلحة 
العربية واإلسرررررالميةل م  نوع التفريا بالقدسل سررررريوضرررررع 
علا الالئحة السررررررروداء شرررررررأن  ات ذلك شرررررررأا أي شرررررررركة 

  تعامط مع العدو.
وم  المؤكررد أنرر  لو كررانررت  نررالررك مثررط  ررذم ال يررانرات 

سرريأخذ كط اإا المرشررحي  للرئاسررة امميركية سرريتهي وا و 
 منهم اممر علا محمط الجد.

سررررتصرررردار ال يانات بالارررركط الماررررار نلي  ت نوبما أا 
ي دو عملياتل وما دامت  نالك ثالث منامات  مثط الدول 
العربيررة واإلسرررررررررررررررالميررة اررإا المرء يتمنا لو أا ال يررانررات 
المطلوبة صرررررررردرت ع  منامة المؤ مر اإلسررررررررالمت وع  

التعرراوا الخليجتل أو الجررامعررة العربيررة وع  دول مجلس 
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ع  المؤ مر اإلسرالمت علا أسراس أا كط الدول العربية 
وكرط دول مجلس التعراوا أعيررررررررررررررراء ات منامرة المؤ مر 

 اإلسالمت.
ويبقا أن  لو كاا المرشحوا لرئاسة الوتلات المتحدة 
لكثروا م  التعهدات لمصلحة نسرائيط وات الوقت نفس  

ط نغرس م  أج  ت يتحرك اللوبت الصرررررررررررررهيونت داخط الكو 
أا لجهض محاولة عربية للحصرول م  الوتلات المتحدة 

عتبار أمر مواقف المرشررحي  ن علا بعض امسررلحة لجاء 
عررادلررة ات ءم  معركررة انتخررابيررةل بررط ننرر  لصررررررررررررررربئ ات 

اممر علا أنهرررررا حريررررة رأي. لك   نلااإلمكررررراا النار 
 المسألة   دو بمثابة حرب بكط معنا الكلمة ضد العرب.

نتخابات ند نا نسرائيط أا  طرح ات كط موسم  ولقد عو 
رئاسرررررررررية ات الوتلات المتحدة شررررررررررو ات ت  كوا  رحتها 

وع م  ق رررط. و رررذم المرة كمرررا  و مالحظ  طرح موضرررررررررررررر 
الحصررررول  نلايتطلع  التسرررررليم بحقها بالقدس كارررررر  لم  

علا رضرررررررررررررا ا. والرضرررررررررررررا  و  جيير أصررررررررررررروات اليهود 
 لمصلحت .

وا لعيررردوا النار ات و ت ت يهمهرررا أا الرررذي  لفوء 
ممواقفهم بعد أا يتركوا  ك  ويدلوا بتصررريحات  رضررت   الح 

ماررررررررررراعر العرب وإنما يهمها  صرررررررررررريحات  ؤتء ق ط أا 
م نلالصلوا  ك  و ت عمومات لمصلحتهال ودور م عندما   الح 

يتوءع  ؤتء علا مواقع ات السرررلطة. و نا  جدر اإلشرررارة 
أا كثيري  م  بينهم الرؤسرراء نيكسرروا واورد وكار ر  نلا

وبعض الذي   سرلموا مناصرب حسراسرة دي لوماسرية وأمنية 
مأدلوا بعد أا أصررررررررررررربحوا خارج  ك  بتصرررررررررررررريحات ودلة   الح 
يرررررررررية الفلسرررررررررطينية ولكنها نسررررررررر يات لمصرررررررررلحة العرب والق

 صررررررررريحات أ ت بعد اوات امواا وبعدما أصرررررررربئ  ؤتء 
 غير اعالي  وت لسمع أحد أصوا هم مما علت ن ر ها.

بتزاء التت  مرارسرررررررررررررررهرا يبقا أليرررررررررررررررات أا محراوتت اإل
نسرررررررررررائيط ات اترة انتخابات الرئاسررررررررررة امميركية ليسررررررررررت 
 جررديرردة ولك  الررذي لقلق ايهررا  ررذم المرة أنهررا  حرردث ات

نقسررررام والتاررررتت والتناحر وقت بلغ في  العجز العربت واإل
بتزاء قويات وليس مثط الدرجة التت لصررررررررررررربئ ايها  أثير اإل

ما كاا لحدث ات الماضرررررتل خصررررروصرررررات أا نسررررررائيط ت 
بتزاء مع المرشرررررررررررحي  للرئاسرررررررررررة امميركية م   مارس اإل

ط أا  هيط التراب علا ط صررررررفقة سررررررالح وإنما م  أج  أج  
 اسية.القيية امس

والقيرررررررررية امسررررررررراسرررررررررية  ت القدس التت ينتهت أمر ا 
عتراف الوتلات المتحدة بها عاصرررررمة موحدة إلسررررررائيط إب

عتراف ل  والتت  سرررررررررررررررتمر حررالررة عررالقررة نذا كرراا  ررذا اإل

 لحدث.
وإذات اإا بيانات نسرررالميات عربيات ينب  المرشرررحي  للرئاسرررة 
امميركيرة م  مدبرة التمرادي ات "صرررررررررررررررفقرة القردس" التت 

يد ا نسررررررررررائيط ثم   أييد ا للمرشرررررررررئ الراغب ات الفوء  ر 
بأصررررررررروات اليهودل ي دو ضرررررررررروريات وم  شرررررررررأن  أا لحقق 

 الفائدة المرجوة أو بعيها.
 ولنجرب علا امقط.

 1984آذار )مارس(  31 - مجلة "التضامن". لندن

     

 سنة ُأولى تضامن
م « »التيرراصرردار مجلة ات الفترة التت خططنا ايها إل

جرى  صررررميم  ذم الصررررفحة  كوا الصررررفحة التت  قول ايها 
يها ات حدث ما أو ات قيررررية م  القيررررالا أ»التيررررام « ر 

 العربية او الدولية. 
نفسررنا مطال ي   أننا نجد إاولا اننا نصرردر للمرة ام  نوبما 

ق ط كط شرررررررتء بأا نقول رأينا ات »التيرررررررام « وليس رأي 
كثر أكالم »التيرررررررررام « ات احداث وقيرررررررررالا السررررررررراعة. وب

نفسرنا نقول رأينا ات الخا السرياسرت الذي أننا نجد ن وضروحات 
سرررررررررتنتهج  »التيرررررررررام « وليس رأينا ات  ذم المجلة كعمط 

 عالم العربت.  جديد علا ساحة اإل
 ويمك   جديد  ذا الخا عط النحو اآل ت  

اننا لسرررررررررررررنا مجلة مهجرة )بيرررررررررررررم الميم واتئ الجيم  وال  أ
ننا ت نصررردر ات لندا نبمعنا و ارررديد ا( وت  ت مهاجرةل 

مكرانرات  نسررررررررررررررتحرالرة الصرررررررررررررردور ات بلرد عربت متراحرة فير  إل
ننا ت نصررر نم  الناحية التقنيةل كذلك  الصرردور خصرروصررات 

 جن ت.  أصدار ات بلد ات لندا لاغف منا باإل
ا نكوا مجلة العالم العربت أسررررررررراسرررررررررت  و ا  دانا امن

بات رغم كط الصررررررررررعو   ا  المارررررررررررقت والمغربت. وعلبجناحي  
وروبت  أسرررر وعية  صرررردر ات بلد أالتت  واجهها مجلة عربية 

سرتنزاات م  جهة صردار ذات الطابع اإلم  جهة وعملية اإل
اوروبرا محطرة مثراليرة بي  المارررررررررررررررق   أاننرا نعتقرد إخرىل ار أ  

 والمغرب. 
ا نصررررررررررررررردر ات مرحلررة ألك  ليس  نررالررك مررا لمنع م  

تحقرة  تواار ايهرا بعض المسررررررررررررررتلزمرات ات بيروت أو ات 
 القا رة عط س يط المثال. 

مسرررررررررمال  ا  عل سرررررررررمات نا نكوا أ  نلانا نطمئ نن - ثانيا  
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ا نحقق بررالرردقررة المتنرراتيررة وليس بررالحررذاقررة المنررات أبمعنا 
 ت. بالسياست التيامنت ات العالم العر 

مررة ا امأنرى ونح  م  رؤيررة قوميررة كثيرة الصررررررررررررررفرراء 
كثر م  أ ات قا م  عيش مرحلة بالغة الدقة وقد  واج  مصرررررررريرات 

مر. و ذا التدارك ك لأل ذا لم لحدث  دار  نأي وقت ميرررررررال 
الذي نارير الي  ت يتمثط بال الغات التت  حمط الرقم واحدل 

قتصررررررررررررررر علا البعض القليرط. نر عردد  رذم ال الغرات أم كث  
ا  نرراك بعض المواقف عررادة النار ات المواقف. اإبرر نمررا إو 

  ار عملية ر اا معقدة.  نخذت ات ن العربية التت 
 نعادةوبعدما سقا الر اا بات م  الط يعت 

النار ات  ررذم المواقف. وم  المؤكررد اا اعررادة النار 
ايررررط. بكثير م  أالتت نعنيها سررررتسررررا م ات جعط الصررررورة 

لغرام عادة النار  عطيرط حقول امن  اق رط. كمرا اا م  شررررررررررررررأ
 عة ات منا ق كثير م  العالم العربت. المزرو 
ا  نرالرك  نراقيررررررررررررررات بي  العروبرة أننرا ت نرى ن - ا  ثاالثا 

سررالم. ونعتقد ات ضرروء السررنوات الثالث الماضررية و ت واإل
 اعل ا العرب ليسرررررررروا أقط حرصررررررررات أسررررررررنوات ءاخرة بالمرارة 

 سالم م  المسلمي  غير العرب. اإل
ا واج نا  جام القيرررية الفلسرررطينية سررريكوا ات  ن -رابعا 

ا أ  مع قرار الارعية الفلسطينية خصوصات  ر منسجمات استمر ن
 خرى وعذابات أ  د آخر ومحنة بعد عب ات  ذم الاررررررررعية  ؤكد يوم

نتزاع مررا لمك  كثر سررررررررررررررالمررة إلنهررا الطريق امأبعررد عررذاب 
خذ بالقوة  سررتعاد   واق قاعدة ما أ  نا أنتزاع  م  حق ي دو ن
 آخر. شعارنستعاد بالقوة ليست متيسرة حتا ل

ا ألكوا للفلسررررررررررررررطينت و   نرى  أاومثلمرا انر  لجرب  
الو   و ترك ل  ارصررررررررة التأمط  ا عاد لل نانت السرررررررريادة عل

لتحررررديررررد مالمئ الرررردور العربت المطلوب منرررر . ومررررادامررررت 
ا حجررة الررذي  إالمسرررررررررررررررانرردة العربيررة لهررذا اتمر ت  حرردث ارر 

مقلقة سرررررررررررررتقوى عا رغم عدم  يراعوا ات ل ناا شرررررررررررررعارات
 اتقتناع بها.

د   عط ياسرررررررررررررتعادة سررررررررررررر نكذلك نرى اا م  حق العراق 
سرررررررررررتمرار الحرب نا  أ ليرررررررررررات أميا  ل ونرى   اأرضررررررررررر  وعل

لسرررررررررررريادات عربية كثيرة   ات يرانية لارررررررررررركط  هديداإل -العراقية 
 . ات ستقرار ات المنطقة عمومولإ 

اننا ات نطاق التصرررررررررررررنيف التقليدي نعت ر   - ا  خامسااااااااا 
ا  نالك ضرررررررررررورة قصرررررررررروى لتعدد  أفسررررررررررنا معتدلي . نرى أن

ا الخا اللي رالت لجرب اا أ يرررررررررررررررات ألوجهرات النارل ونرى 
لأخذ ارصرت  شرر  ات  صربئ اللي رالية ذلك المتكأ المناسرب  

ط م  الكرامات أو للتجريئ والتطراول والتع ير ع  الرأي للنير  
 لسدي النصيحة.    بأسلوب م  

ثرارة  ا لعتراد القرارىء العربت علينرا ن تعرد ع  اإلأونرأمرط 
ا نفقد القدرة  أونتمسرررررررررررررك بالدقة وت نفر  بالجدلةل م  دوا 

عط النقد الالذع والرسرررم السررراخر والرصرررد المصررريب لمواقع 
 الخلط ات المجتمع. 

خترنام لمجلة »التيرررام « نا الارررعار الذي ن -ا  سااادساا 
رغم اا  االخليج«. وعل نلاالمحيا   و »مجلرة العرب م 

اننرا ات  نت  مر عرط جرانرب ك ير م  الماررررررررررررررقرة ممثرط  رذا ا
نارة   إلاوقفرررة مع النفس و  نلامرحلرررة الثمرررانينرررات نحتررراج 

 واقعنا وعط الدنيا.  انلقيها عل ةجديد
خرى لها صررررررررررفة أ  ذلك الاررررررررررعار  نالك شررررررررررعارات   إلاو 

نتمسررررك بها ونرى اا دور مجلة »التيررررام «  و  المبادىء
السررعت لوضررعها موضررع التط يق. وم   ذم الاررعارات عط 

ستقرار نءد ار الو    و ات  نس يط المثال ت الحصر »اا  
عالنيرة م  حملتنرا اإل الموا  «. و رذا الاررررررررررررررعرار كراا جزءات 

ا لكوا  ناك أوالذي نأمل   و   .ع  صررررردور»التيرررررام «
سرررررررررتقرار المحكومي  ن ام العرب علحر  م  جانب الحكا

 ط أءد ار الو  . العرب م  أج  
نهوض حيراري. وات   نلاننا نارعر بالحاجة ن -ا  ساابع 

علا  م  جران نرا حكرات  م تمرات لكوا اإلأ رار راعينرا  رذا اإل
أمور السرررررررياسرررررررة. سرررررررنعطت  ذم اممور حقها أو ربما أكثر 

ت اننا ات الوقت نفسرررر  خصررررصررررنا صررررفحات كثيرة  ن. حيانات أ
لقيرررررررررررررررررالررررا الثقررررااررررة والعلوم والطررررب والجررررديررررد ات ميررررداا 

 ررذم الصررررررررررررررفحررات  االتكنولوجيررا. وم  شرررررررررررررررأا التركيز عل
 . ي المسا مة بنسبة ملحوظة ات مسألة النهوض الحيار 

ا المنات السررررررياسررررررت  أنصرررررردر وات  صررررررورنا ننا ن  كرارات 
التيرررررررررامنت  و الحط لألءمة المفجعة التت لعيارررررررررها العالم 

 العربت.  
  قا ناط اا يتحقق  ذا المنات. بكط  اوسررررنسررررعا م  أج  
 سنسعا. وهللا المواق.

 1984نيسان )أبريل(  7 - مجلة "التضامن". لندن

     

 

 وقفة تعاطف مع الفلسطينيين 
 من الملكة إليزابيث 

يتمنا الموا   العربت حيررررث وجررررد أت   تراجع الملكررررة 
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المملكرة  نلانليزابيرث ع  الوقفرة التت وقفتهرا خالل ءيرار هرا 
 امردنية الهاشمية ق ط بيعة ألام.

ولو أا ملكررة بريطررانيررا كررانررت  ملررك و حكم ات الوقررت 
ات صرردد ا بدت كما لو أنها نفسرر  لكانت الوقفة التت نح  

موقف كثير ام ميةل لك   ذم السرررريدة العايمة التت اتحت  
نحسررار ة مأسرراة الاررعب الفلسررطينت وبدالة نعينيها علا بدال

سرررررررررررتعماري ال ريطانت لدول المنطقة العربية ات الارررررررررررأا اإل
الوقت نفسررررر ل  ملك اقا وت  حكم وم   نا القول نن  كانت  

 بدل القول ننها ا خذت موقفات.لها خالل الزيارة وقفة 
ولقد  مثلت الوقفة ببيررررررررررررررع مالحاات أدلت بها الملكة 
خالل ءيار ها  يررررررمنت  عا فها مع القيررررررية الفلسررررررطينيةل  

حتالل نسرررررررائيط لليررررررفة الغربيةل  نسررررررتمرار نسررررررتياء ا م  إو 
سررررررتيطاا اليهودي ات اليررررررفة أا خريطة اإل نلاوإشررررررار ها 

  أنها وضررررعت نكليالت الغربية  بعث علا الحزال ايررررالت ع
م  امء ار علا شرررررهداء الحرب ضرررررد نسررررررائيطل ووصرررررفت  
 حليق الطرائرات اإلسرررررررررررررررائيليرة اوق امردا برأنر  يبعرث علا 

 الخوف.
وعلا الرغم م  أا أقوال الملكرة ومالحارا هرا  ارررررررررررررركرط 

مر بة الموقف نت أا الموا   العربت  نلاوقف وت  صررررررررررط 
قفتهررررا وذلررررك متنرررراا للملكررررة ولو ي رررردو علا شررررررررررررررتء م  اإل

 لألسباب اآل ية 
سررررترخاء ن  نا  ذم الوقفة أ ت ات وقت  نالك حالة أوال  

ط ذلرررك ارررإا  نرررالرررك أنامرررة ات الموقف العربتل وم  أجررر  
عربية كثيرة سررررررتتهيب وسرررررريقول قاد ها بينهم وبي  أنفسررررررهم   
م  غير المعقول أا لكوا موقف ملكرررررة بريطرررررانيرررررا أكثر 

اجههرا القيرررررررررررررريرة  حسررررررررررررررسرررررررررررررررات م  موقفنرال للمحنرة التت  و 
 الفلسطينية.
  علا الرغم م  أا موقف الحكومرررة ال ريطرررانيرررة  ثااانيااا  

ي دو علا شرررتء م  التفهم للقيرررية الفلسرررطينية نت أا  ذا 
الموقف  و دوا الوقفررة التت وقفتهررا الملكررة نليزابيررث خالل 

 امردا. نلاءيار ها 
وإذا كرانرت الملكرة ل   تراجع ع   رذم الوقفرة كمرا يتمنا  

قفررة سررررررررررررررتتيئ المجررال أمررام التفرراؤل   العربت اررإا الو الموا  
 جررررام حتمررررال  طور موقف الحكومررررة ال ريطررررانيررررة ات اإلبررررإ

امكثر ننصرررررررررررااات للقيرررررررررررية الفلسرررررررررررطينية. أما نذا حدث نا 
 مسرررررررررررررركرت الملكرة نليزابيرث بوقفتهرا وءاد هرا   لورات ات ءيرارات  

بعض الدول العربية أو ات مناسررررررررررررربات    نلاخرى  قوم بها أ  
بتواريخ وأحداث ذات شرررأا اإا ذلك سرررياهر وجود  مر بطة

 ناقض بي  موقف السررلطة التت  ملك والسررلطة التت  حكم.  
 و ذا التناقض لستفيد من  الجانب العربت بالتأكيد.

  نا اإلنكليز  م أصرررررحاب  قاليد ويتمسررررركوا كثيرات  ثالثا  
لهرذم التقراليرد. وم   نرا لمك  القول نا وقفرة الملكرة نليزابيرث  

ت بعض جوان هرا  قليرد م   قراليرد التع ير ع  رأي ات  ت ا
 قيية مال و قليد سيكوا  ناك نوع م  التمسك ب .

نتكاسررة نذا حدث أا ولك   ذا التقليد سرريكوا مرشررحات إل
نسرررررررررررررررائيررط نتيجررة   نلاقررت الملكررة نليزابيررث القيررام بزيررارة 

ضررغو  يهود بريطانيا ودوائر اإلعالم الغربت الذي لخيررع  
 يهود.لتأثير ال

لك  ات يرردي الملكررة نليزابيررث ورقررة  قيهررا محرراذير  ررذم  
اليررررررغو  و تمثط ات أن  ما دام لم لسرررررر ق أا ءار أحد م  
أاراد العائلة المالكة نسررائيط منذ قيامها الماذا لجب  ت أا 

  زورل أو لماذا ت  كوا  ت مثط والد ا م  ق لها؟
  اتراض أا أاراد امسرررررررررررررررةوللمنراسرررررررررررررربرة أنر  قرد لجوء اإل

المالكة ال ريطانية لم يزوروا نسرررررررررررائيط لكت لكوا  ناك نوع 
م  التواءا بي  مرا اعلر  الرذي  لحكموا بريطرانيرا وبي  الرذي  

داوننغ سررررررررررتريت )مقر الحكومة( وبي   10لملكوال أي بي  
 قصر بكنغهام )القصر الملكت(.

أا الرررذي  لحكموا والرررذي   اتراضإلكرررذلرررك قرررد لجوء ا
اليهود الذي   نلادرجة  سرليم السرطي    نلاأوغلوا ات اممر 

وعد   نلاأناررررررررأوا مكانها دولة نسرررررررررائيط مسررررررررتندي  ات ذلك 
بلفورل ار أوا أا يبقا الذي  لملكوا ات وضرررررع شرررررب  محايد  
نءاء  ذا اممر وم  أجط ذلك لم يزر الملرك جورج الخرامس 

نسرررررررررائيط وت  ت أليررررررررات ءار ها. لك  )والد الملكة نليزابيث( 
امردا جعلتهرررا   نلاوقفرررة الملكرررة نليزابيرررث خالل ءيرررار هرررا 

مرشررررررررررررررحرة ما  تفهم أكثر وأكثر   يعرة الالم الرذي ألحقر  
 الذي  لحكموا ات بريطانيا بالاعب الفلسطينت.

  عنردمرا يترذكر الموا   العربت مرا لقولر  عردد م  رابعاا  
ك مبر حكرام أوروبرا ومعام الطرامحي   ات الوتلرات المتحردة   الح 

ع  نسررررررررررائيط ويقارن  بما قالت  الملكة نليزابيث عندما ءارت  
متنرراا لهررذم السرررررررررررررريرردة امردا اررإنرر  لاررررررررررررررعر بررالكثير م  اإل

 العايمة.
وعلا سرررررر يط المثال ت الحصررررررر اإا مسررررررتاررررررار ألمانيا 
امسرررررررر ق ايلت برانت ركع ووضررررررررع القلنسرررررررروة اليهودلة علا 

وضرررررررع  ذم القلنسررررررروة أكثر م  مرةل   رأسررررررر  والرئيس ميتراا
ومعام الذي  سررررررررررعوا للفوء برئاسررررررررررة الوتلات المتحدة اعلوا 

 أكثر م  ذلك.
متنرراا منرر  ات الوقررت الررذي كرراا اثنرراا ويزداد حجم اإل

رئاسرررة الوتلات المتحدة و ما والتر  نلام  أبرء الطامحي  
ط وغررراري  رررارتل يتبررراريررراا ات المزايررردة م  أجررر   مونرررديرررط

نسرررائيط وعلا حسرراب القيررية الفلسررطينية واممانت العربية  
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واإلسرررررررالمية عموماتل كانت الملكة نليزابيث  عل  ات امردا 
تنراا الموا   العربت نمط ذلرك ارإا وقفتهرا الجيردة. وم  أجر  

ع  لهررا ك يرل و منيررا رر  بررأا  بقا علا  ررذا الموقف وت  تراج
 عن  واارة.

 خرذت  رذم الوقفرة منهرا ت نوقرد لقرال نا الملكرة نليزابيرث 
 خاذ الموقف أي ت  سررررررررررتطيع أا  جعط بالد ا  ن سررررررررررتطيع 

 تخلأل م  خطي ة ننارررراء نسرررررائيط علا حسرررراب السررررطي  
 والاعب الفلسطينت.

ومثط  ذا الكالم بقدر ما  و قابط للمناقاة بالقدر نفس   
الموا   العربت ما ملكة  متناانت ضرررررررررررررورة ما لفترض 

ط القيررررررية الفلسررررررطينية  بريطانيا أ لقت ءارة و نهيدة م  أج  
ط قتترال م  أجر  ات وقرت  نرالرك أ راف عربيرة  واصررررررررررررررط اإل

قيررررررالا خارجيةل بط وات وقت  واصررررررط أ راف السررررررطينية  
النزاع والتناحر وكأنما ليسررررررررت  نالك قيرررررررريةل وليس  نالك 

 و   مفقود.
 1984نيسان )أبريل(  14 - مجلة "التضامن". لندن

     

 مشكلة برسم الملك فهد وقمته المؤجلة
نذا كانت  نالك خمسررررررررة أسررررررررباب  وجب حدوث خالف  

ك مبي   ك مالسرودانت و   الح  اللي ت اإا  نالك خمسري  سر بات    الح 
 وجب  سرررررررررروية  ذا الخالف. ولعط أ م امسررررررررررباب الموجبة 
لتسررررررروية الخالف  و أا الموا   العادي ضررررررراق ذرعات بهذا 
الخالف ويارعر أا الخالف  و ضرد مصرالح ل ايرالت ع  

 اإل حررادءداد الخالف  فرراقمررات كلمررا  زايررد شرررررررررررررررأا نأنرر  كلمررا 
لات المتحدة ات السررررروداا. السررررروفيا ت ات لي يا وشرررررأا الوت

و زايد  ذا الاررررأا ليس م  مصررررلحة الحاكم والمحكوم علا 
 حد سواء.

ك موإذا كانت  نالك عاررررررررررررة أسرررررررررررباب  وجب وقوف    الح 
جانب نيراا ات حربها ضرررررررررررررد العراق اإا  نالك   نلااللي ت 

نرداراع الك ير م  م رة سرررررررررررررر رب  وجرب التخ يف م   رذا اإل
اصرررلة حربها ضرررد العراق. جانب لي يا لمسررراندة نيراا ات مو 

ولعط أ م امسرررررررررررررباب الموجبة للتخ يف م  المسررررررررررررراندة  و 
شعور الموا   العادي بأا دور لي يا نءاء  ذم الحرب لجب  
أا لكوا مثررط دور الجزائر ألررام الخالف بي  العراق وحكم  

نتصرار لطرف ضرد    وليس اإلالارام أي التوايق بي  الطراي  
 آخر.

سررررررروريا والعراق لمك  القول الخالف بي   نلاوبالنسررررررربة 
   نن  نذا كاا  نالك سررررررر ب واحد للخالف اإا  نالك سررررررر  ي  

بدل الواحد يوجباا  حقيق  سروية  ذا الخالفل لعط أ مهما 
 ستمرار الخالف مفهوم لكن  غير مقنع.ن و أا 

وحتا اآلا لم لسرررررررررررررتطع أي  رف م  أ راف الخالف  
 ستمرارم.إالعربت نقناع الموا   بصوابية حدوث الخالف و 

كذلكل نن  لم  حدث حتا اآلا محاولة حادة لمحاصررررررة  
 رذم الخالارات أو وضررررررررررررررع نهرالرة لهرا بحيرث لحرط التعرالش  

 والتفا م محط الخالف.
وت بد أا  نالك كثيري  يتسرررررررراءلوا أحيانات وات لحاات  

سرررلطاا رئيس دولة  ب   أمط  ما الذي ت لحمط الاررريخ ءايد
الدائر منذ عار سني   اإلمارات علا وضع  سوية للخالف 

ك مبي   لفعط لا أا ع  السررررررودانت واللي ت مع أن  قادر ي  الح 
 ذلك؟

ك مومرررا الرررذي ت لجعرررط محررراوتت أ رررط  ات كرررط م   الح 
المملكة العربية السررررعودلة والكويت  ثمر ات وضررررع صرررريغة 

 الحد امدنا للتعالش بي  سوريا ولي يا والعراق؟
 اإل حررررررادوكيف لجوء مطررررررالبررررررة الوتلررررررات المتحرررررردة و 

السرررروفيا ت والياباا وأوروبا بالعمط لوقف الحرب الدائرة منذ  
 أربع سرررررررررررنوات بي  العراق وإيراا ات حي   نالك نخفاق ات

حمرط سرررررررررررررروريرا ولي يرا علا  وظيف عالقرا همرا مع نيراا م  
 علا أسس منطقية للتعالش؟  فاق أجط وقف الحرب واإل

وق رط أا يتم اإلعالا بارررررررررررررركرط مفراجئ ع  نرجراء القمرة  
العربيررة ات الريرراض كررانررت اآلمررال  تزايررد بررإمكررانيررة  حقيق  
الحررد امدنا المعقول لتعررالش حرراتت التنرراقض العربيررة ثم  

اء ليارررررررررركط انتكاسررررررررررة ويحدث ات نفس الموا   جاء اإلرج
صرررردمة  تسرررراوى ات آثار ا السررررل ية مع ضرررريق  م  الوضررررع 
الرذي كراا سررررررررررررررائردات ق رط نعالا اإلرجراء. وكلمرا  يرررررررررررررراءلرت  

 نلاءداد اليرررررررررريق وءيدت ن ذم القمة كلما   ننعقادحتماتت ن
جدول أعمال الملوك والرؤسرررراء مارررراكط م  النوع الصررررعب 

 والمستعصت.
اررررررررررراكط التت  طرح يومات بعد آخر نفسرررررررررررها  وم  بي  الم

علا السرررراحة السررررياسررررية العربية المألى أصررررالت بالمارررراكطل 
مارررركلة السررررعت الحثيث م  جانب نسرررررائيط لنهب ميام نهر  
الليطرررررانتل النهر الوحيرررررد ات ل نررررراا الرررررذي  نط ق عليررررر  
مواصرررررررفات النهر. و ت  تعامط مع اممر بالطريقة نفسرررررررها  

 ي  أي  ريقة النهب بالتدرج.التت  عاملت بها مع السط 
  و ذم المارركلة التت  طرحها "التيررام " برسررم الملك اهد

ع د العزيز وقمت  المؤجلة  أخذ لحاة بعد أخرى صرررررفة  ب 
كانت ماررركلة حرب ل ناا  ت الماررركلة امكثر خطورة. وإذا 
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ب  المقلقة ات السرررررررررني  العارررررررررر الماضرررررررررية اإا ماررررررررركلة نه  
ثر نقالقات بعد اليوم وات الليطانت سررررتكوا  ت المارررركلة امك

ب ميرام الليطرانت ل   قتصررررررررررررررر  المرحلرة المق لرة. ذلرك أا نهر  
علا حرماا ل ناا م  الماءل وإنما  عنت ات الوقت نفسررررررررررر   

سررتقدام المزيد م  المهاجري  اليهود و و ينهم ات السررطي  ن
و عنت أليررررات ءيادة نسرررربة التع  ة داخط الجيش اإلسرررررائيلتل 

 ينال كط دولة عربية.و ذا لعنت أا الخطر س
  وقرد لقرال  ولمراذا  وجير   رذا الخطر برسررررررررررررررم الملرك اهرد

ع د العزيزل ولماذا نذا كانت  نالك سل يات ات الموقف  ب 
العربت  تم مخررا  ترر  ومنرراشرررررررررررررررد رر  وكررأنمررا المملكررة العربيررة  

 السعودلة  ت الماجب الذي  علق علي  مااكط اممة؟
ة والجواب ع  ذلررررررك  و أا الاروف الموضرررررررررررررروعيرررررر 

للسرررررررررررعودلة  فرض ذلك. االمملكة  ت امكثر غنا وامكثر 
سررررررررتقرارات و ت المؤ لة لممارسررررررررة الدور القيادي. وقد لكوا ن

م  سررررررررررروء  الع المملكة أا الماررررررررررراكط المصررررررررررريرية لألمة 
مطروحة ات  ذا الزم  وداعة واحدة بينما مااكط الستينات  
كانت م  النوع غير المسرررررررتعصرررررررت وليسرررررررت مثط ماررررررراكط 

را   عبرررارة ع   السررررررررررررررم وحقول ألغرررام. لك  ات الزم  ال
الوقت نفسرر  لمك  القول نا سرروء الطالع  نا  و ات الوقت 
نفسر  ارصرة مثالية علا أسراس أا ماراكط اممة  ت بحجم  

 الدور القيادي ات  ذم المرحلة. نلاالذي  يتطلعوا 
ب نهر  ويبقا أن  نذا كانت ماكلة محاوتت نسرائيط لنه  

 نلاالقيرررررررالا السررررررراخنة التت أضررررررريفت  الليطانت  ت أحدث
السراحة السرياسرية العربية و  دو بمثابة بند رئيسرت ات جدول 
أعمال القمة المؤجلة اإا  ول أمد التأجيط قد لكوا ارصررة 
أمام ناررروء ماررراكط جديدة وربما أكثر  عقيدات ومنها الماررركلة 

اإليرانية التت لكثر    - التت قد  ناررررررررررأ ع  المواجهة العراقية
 ث ات شأنها.الحدي

سررررررررررررررتعجرال عقرد القمرة نوم   نرا قرد لكوا الحرط  و ات 
  لحيرررررررررررررر وأا لكوا التعامط السرررررررررررررعودي بعد ذلك مع بم  

المارررررراركة ات القمة م   نلااآلخري  بمقياس جديد لسررررررتند 
 ررررذم  ننعقررررادنوعيررررة المواقف التت  تخررررذ خالل  إلاجهررررة و 
 القمة.

  ط لحدث ذلك؟
 لعط وعسا.

 1984نيسان )أبريل(  21 - "التضامن". لندنمجلة 

     

 التجديد بير المفاجئ للشاذلي القليبي 
ق ط ألام  م التجديد لألمي  العام للجامعة العربية السررررريد  

 الااذلت القلي ت. وحول  ذم الخطوة لمك  مالحاة اآل ت 
ختيررار الاررررررررررررررراذلت القلي ت أمينررات عررامررات ننذا كرراا  - أوال  

ية ات المرحلة الماضرررررررررررررية التت بدأت مع نقط  للجامعة العرب
ختيرررار  ونس  و اإل نلامقر اممرررانرررة العرررامرررة م  القرررا رة 

 و أليرررررررررات   1989المناسرررررررررب اإا التجديد لوتلة  نتهت عام 
 التجديد المناسب للاخأل المناسب.

لقد  حرك الارررراذلت القلي ت ات المرحلة الماضررررية وسررررا 
الحقول العربيررة المألى برراملغررام وأمكنرر  ات كررط مرة  حرك 

 صررررررال سررررررالكة وم  دوا أي ايها أا يبقت علا خطو  اإل
 حفارات مع الجميع. وقرد لجوء القول نا املغرام ءادت ات 

  لك الحقول وبا ت مهمة اممي  العام  بعات لذلك أكثر دقة.
علا الرغم م  أا نسرربة  حرك الارراذلت القلي ت   - ثانيا  

ولا  ت دوا المردود الرررذي  حقق ارررإا  رررذا ات الوتلرررة ام  
التحرك كاا دائمات لاررريع ات النفس شرررعورات بالتفاؤل بإمكانية  

 نفراجات.نحدوث 
وات بعض امحياا وإءاء أءمات كثيرة التعقيد  ارررررررررهد ا  

الك م  لأخذ علا سررررراحة العمط السرررررياسرررررت العربت كاا  ن
ندااع  ات التحرك و با ؤم ات  اررررخيأل  نالارررراذلت القلي ت 

 خرررراذ موقف. ولك   ررررذا اممر نءاء   يعررررة  نامءمررررة وات 
الصررررراعات العربية كاا ضررررروريات كت ت   دو مهمة اممي  
العرام وكرأنهرا  رأجيج الصررررررررررررررراعرات بردتت م   لطيف امجواء 

 الساخنة ومحاولة ن فاء الحرائق.
نسررررررررررررررجرام المفقود ات الردول وعلا الرغم م  اإل - ثاالثاا  

سررررررررررررررتثنراء دول الخليج(ل اإا الارررررررررررررراذلت القلي ت إالعربيرةل )بر 
سررررررررررررررتطراع أا لكوا اممي  العرام لكرط الدول العربيرة ولدول ن

الخليج ق ط الدول امخرى. ومثط  ذا اممر علا شررتء م  
الحسررراسرررية والكثير م  ام مية خصررروصرررات أا الرعالة التت 

سرررررررررررم "مجلس  نا دول الخليج "جامعتها" التت  حمط  حيا به
 نلاالتعاوا لدى الخليج" أوحت بأا شرمس الجامعة العربية 

 أاول بعد شروق شمس مجلس التعاوا.
أا الاررراذلت القلي ت    نلاوات  ذا اإل ار  جدر اإلشرررارة 

سرررررند نلي  الملوك والرؤسررررراء منصرررررب اممي  لعمط منذ أا أ  
بارررارة   هللا ع دار بينما ءميل  سرررتقر العام ات جو م  عدم اإل

اممي  العرررام لمجلس التعررراوا لمرررارس مهمتررر  ات جو م  
اسررررررتقرار. وعلا سرررررر يط المثال ت الحصررررررر أا الارررررراذلت اإل

القلي ت لمارس مهمت  علا أسرررررررررررراس أا كط شررررررررررررتء مؤقت 
سرواء كمكاا لألمانة العامة أو كأمي  عامل ات حي  أن  لو 



163 

لكاا اممر   دلل أو  كاا  نالك حسرررم ات مسرررألة "المؤقت"
علا امقرط كراا المزاج العرام للاررررررررررررررراذلت القلي ت ولمعراونير  
وللموظفي  والعراملي  ات الجرامعرة العربيرة غير مرا  و علير  

  ونس وحتا نشعار آخر. نلانتقال م  القا رة منذ اإل
نا المنات المؤقت  و أصرررعب المناخات علا اإل الق 

  وأشررررررخا  مؤسررررررسررررررات وقياديي  نلاخصرررررروصررررررات بالنسرررررربة 
مطلوب منهم مواكبة  طورات وقيرررررررررالا مصررررررررريرية أو علا 

 جانب ك ير م  ام مية.
لقررد  م التجررديررد للاررررررررررررررراذلت القلي ت برراإلجمرراعل  - رابعااا  

وأ مية  ذا اممر ت  نحصرررررررررررررر ات أن  لم لك   نالك أكثر 
م  مرشئ أو لم لك   نالك  حفظ وإنما  تجاوء ذلك لتصط 

الردول العربيرة أا  تفق علا بردتيرة و ت أنر  ات نمكراا  نلا
 أمر ما.

لقرد ا فق الجميع علا التجرديرد للاررررررررررررررراذلت القلي ت بينمرا  
الخالاات  عصررررف ببعيررررهم. و جديد الوتلة خمس سررررنوات 
قرررد لكوال أو م  المهم أا لكوال حررراازات لررر  م  أجرررط أا 

سررررررررررررس السررررررررررررليمة لبعض  ي لور بعض اماكار وييررررررررررررع ام  
بمسرررررررررألة "المهمة  التطلعات الطموحة التت كانت  صرررررررررطدم

المؤقترة" التت سرررررررررررررر ق أا أشرررررررررررررررنرا نليهرا. وم   رذم اماكرار 
والتطلعات مسررررررررررألة نقرار التعديالت المقترحة للميثاق والتت 

سررررررررررررررترا يجيررة  عقررد م  أجلهررا العررديررد م  الجلسرررررررررررررررراتل واإل
التت وضررررررعت قمة عماا خطو ها العرييررررررة  قتصررررررادلةاإل

والتت  اررررررررررررركط حجر امسررررررررررررراس للتكامط بي  الدول العربية  
ايرالت ع  أنها مناسربة لتكوا أسراسرات لعالقات عربية  جعط  

 لة.التيام  السياست قائمات علا مصالئ متباد  
م  التطلعات واماكار الطموحة أليررررررات قيررررررية محاولة 

قام بها مخلصرررررررررات اممي   حقيق امم  العربت و ت محاولة  
العام السررررررررررررابق محمود رياض ولك  محاولت   عثرتل وقرر 

 الخلف أا يواصط وبالحماسة نفسها ما بدأم السلف.
والذي قد يتيئ المجال أمام الاررررررراذلت القلي ت لكت ينجئ  
حيث لم لحالف النجاح محمود رياض  و أا امم  العربت 

وات الخمس ات محنة حقيقية وأن  ات ضرررروء  طورات السررررن
الماضرررررررية وبعيرررررررها م  النوع الدرامتل لم لعد لخأل دولة 
م  دوا أخرى وإنمررا بررات يهم الجميع. اررامم  العربت ات 
منطقرررررة الخليج ات محنرررررة. وامم  العربت ات ل نررررراا ات 
محنررررة. وامم  العربت ات السرررررررررررررروداا ات محنررررة. وامم  
 العربت ات منطقة المغرب ات محنة. وامم  العربت عمومات 

  جام نسرائيط ات ما  و أكثر م  المحنة.
سرررررررررررترا يجية  نوإذا لم يتحقق امم  العربت ويتم وضرررررررررررع 

واضررحة المعالم لذلك سررتاط مصررر معزولة وسرريبقا العراق 

لحارب وحدم وسرررررررررررررتبقا الكويت عرضرررررررررررررة لمحترات اللعب 
سررررررررررتقرار وسررررررررررتبقا المملكة بأقدار الاررررررررررعوب والتالعب باإل

حتماتت المسرررررتق ط وعلا كط نالعربية السرررررعودلة قلقة علا 
شررركائها ات مجلس التعاوا وسررياط السرروداا عرضررة لهواة 
 قسررررريم امو اا وسرررررتبقا دول أخرى كثيرة أسررررريرة الهواجس 

 والمخاوف.
ذلرررك  نرررالرررك أمر أاريقيرررا التت أخرررذت الخالارررات  إلاو 

  تمام بها الكثير.العربية م   ريق اإل
القلي ت    م نراا الارررررررررررررراذلتناتراض برأا وم  الجرائز اإل

مسرررررألة  جديد الوتلة لاررررركط سررررر بات لمطال ت  بأا ينارررررا    نلا
ط دعم الحيررررررور العربت ات أاريقيا وبارررررركط حقيقت  م  أج  

بتعرررراد اماررررارقررررة ع  العرب  حررررت و ررررأة  نوذلررررك مخررررااررررة 
بتزاءات واإلغراءات اإلسررررررررررررائيلية. ومثط  ذا الدعم لمك  اإل

بحيث ت  اماريقت - أا ي دأ بتنارررررريا قنوات الحوار العربت
اماريقيررة الثررانيررة المر قبررة أت  ويكوا  -  نعقررد القمررة العربيررة

ك للعالقرات سررررررررررررررترا يجت الماررررررررررررررتر   نرالرك نوع م  الفهم اإل
 اماريقية. - العربية

عتبرررار أا الارررررررررررررررراذلت القلي ت لم  رررذا مع امخرررذ ات اإل
ر ات الوتلة امولا نءاء  نارررررررررريا قنوات الحوار بي   لقصرررررررررر   

 دول اماريقية.الدول العربية وال
 نالك مسرررألة حسررراسرررة  تعلق باروف البقاء   - خامسااا  

المؤقت. وات  ذا الصرررررررررردد لمك  القول نا عملية التحديث 
 نلابطي ة نتيجة الاررررررررررعور السررررررررررائد بأا الجامعة سررررررررررتنتقط 

سرررتعادت مصرررر عيرررويتها ات الجامعة العربية  نالقا رة نذا 
متل بعدما اسررررتعادت العيرررروية ات منامة المؤ مر اإلسررررال 

ات حي  م  اليرروري اإلسرراع ات خطا التحديث بصررف  
النار عما لمك  أا لحدث وبصررررررررررررف النار عما نذا كاا 

ستعادت مصر  نالقا رة نذا   نلامقر الجامعة العربية سيعود 
 عيويتها ات الجامعة.

وم  مارا ر التبرا ؤ ات مسررررررررررررررألرة التحرديرث كثرة التردد 
المسرتمر عما نذا   ات شرأا الم نا الدائم للجامعةل والتسراؤل

 كاا الم نا سيقام ات  ونس أم ت.
سرررررتعادت عيرررررويتها ات الجامعة نولنفترض أا مصرررررر 

 جيير الم نال الذي لجب أا لقامل لتونس    هط أاالعربيةل ا
كثير علا  رررذا ال لرررد الرررذي اسررررررررررررررتق رررط الجرررامعرررة ات أكثر 

سررررررررررتق ط منامة التحرير ات نالاروف العربية  عقيدات والذي 
ليسرررررررررررررت  نالك دولة عربية مسرررررررررررررتعدة لتحويط  وقت بدا أن 
 "عاصمة" للعمط السياست الفلسطينت؟ نلاعاصمتها 

بط نن  نذا كاا  جيير الم نا لتونس مسرررررررررتبعدات اإا م  
الممك   خصررررريصررررر  بحيث لكوا مقرات إلحدى المؤسرررررسرررررات 
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التابعة للجامعة العربية. المهم أا ي دأ ال ناء وواق أحسررررررررر  
عتبار أن  ليس باليررورة  المواصرفاتل  ذا مع امخذ ات اإل

عررة أا  كوا القررا رة  ت المقر الرردائم لألمررانررة العررامررة للجررام
سرررررررررررررتعادت عيرررررررررررررويتها ات نالعربية ات حال أا مصرررررررررررررر 

عتبار أليررررات أن  ليس  نالك ما الجامعةل ومع امخذ ات اإل
سرررررررتعادة مصرررررررر عيرررررررويتها ات نحتماتت نأا   نلالارررررررير 

 الجامعة واردة ات المدى المناور.
ويبقا أا التجديد للارررررررررراذلت القلي ت لم لارررررررررركط مفاجأة.  

التجررديررد لرر . واممررط ك ير ات أا المفرراجررأة  ت ات أت  يتم 
لعوضررررررررررررررنرا اممي  العرام ات وتيتر  الثرانيرة مرا لم يتمك  م  

 ولا. حقيق  ات الوتلة ام  
ونح  علا درجررررررة عرررررراليررررررة م  التفرررررراؤل بررررررأا الكثير 
سرررررررريتحقق. ونقول ذلك عمالت بالقول المأثور   فاءلوا بالخير  

  جدوم.
 8419نيسان )أبريل(  28 - مجلة "التضامن". لندن

     

 الصين التي تريد أن تصبح تاجرة
لم لحررردث أا حايرررت دولرررة ك رى م  جرررانرررب الموا   
العربت باإلعجاب الذي حايت ب  الصررررري . وقد ورث جيط  
السرررررررتينات  ذا اإلعجاب ع  جيط الخمسرررررررينات وكاا جيط  

ن هارات بتجربة الصرري  وبعالقا ها مع الدول نالسرربعينات أكثر 
 العربية.

صرررري  ات السررررتينات قلوب الثوريي  العرب ولقد ملكت ال
 نلاواسرررررررررررتحوذت علا  قدير المحاااي  العرب. بالنسررررررررررربة 

الثوريي  شررعر  ؤتء أا الصرري  حليفة علا كثير م  النقاء 
  العرب المحاااي  نلاالثوري للقيرررررررررية العربية. وبالنسررررررررربة 

سررتطاعة الصرري  أا  كوا صرردلقة لهم شررعر  ؤتء أا ات ن
برة مع ذلرك أا  ؤتء برالعالقرة الطي    إلام  دوا أا لقلقوا. و 

السررروفيا ت وات  اإل حادبتعاد م ع   نالصررري  كانوا ي رروا 
الوقت نفسرررر  لكيدون  أو لدياون  وييررررغطوا علي  بسرررريف  

ط أا يوقف  دخل  مباشرة أو ع  العالقة مع الصي  م  أج  
  ريق امحزاب الايوعية ات المنطقة العلنت منها والسري.

السررررررروفيا ت عالقات   اإل حادنت بينهم وبي  أما الذي  كا
كررانوا  - أو علا وجرر  الرردقررة بعيررررررررررررررهم - وخالاررات اررإنهم
اتعال نظهار الود باررركط مبالغ مع الصررري  نلحاولوا أحيانات 

 خاذ موقف سياست نالسوفيا ت علا  اإل حادط حمط م  أج  

ما أو التسريع بتوريد أسلحة ومعدات عسكرية. وكانوا أليات 
لفتعلوا نظهرررررار الود م  أجرررررط نءالرررررة حررررردة الخالف مع 

 السوفيات.
ذلرررك كرررانرررت  نرررالرررك بعض ام راف العربيرررة التت  إلاو 

 اإل حررادلررأخررذوا عليهررا أا عالقررا هررا علا غير مررا يرام مع 
السرروفيا ت والتت  قول م  خالل العالقة الجيدة مع الصرري  

 ت السرروفيا ت دولة شرريوعية والصرري    اإل حادما معنام  نا 
السرررررررررروفيا ت مثط  اإل حادأليررررررررررات دولة شرررررررررريوعية. ولو كاا  

الصري  ات أسرلوب  عامل  لما كاا  نالك بالتأكيد أي سر ب  
 لوجود نشكاتت مع .

الحالة السرودانية حيث بدأت العالقات بي    نلاوبالنسربة 
 1969السرررررررررررروفيا ت عام    اإل حادم الرئيس جعفر نميري و ك  ح  

ثم ميررررطربة ومقطوعة بعد  درجة التحالف   نلاوثيقة وقوية 
نقالبيررررة التت قررررام بهررررا سررررررررررررررنتي  ات أعقرررراب المحرررراولررررة اإل

)المرحوم( الرائد  اشرررررررررم العطا لحسررررررررراب الاررررررررريوعيي ل اإا 
م الرئيس نميري كانت ات ك  العالقة الجيدة بي  الصررررررررري  وح  

بعض جوان ها حالت للحكم السرررررررررودانت خصررررررررروصرررررررررات أا  ذا 
ك م  وتلات المتحدة.بدأ يوثق عالقا   ويقويها مع ال الح 

ر ياح  هم المحااظ والثوري ي دوا اإلوكاا العرب بصررررنفي  
للحماسرررررررة الصرررررررينية نءاء القيرررررررالا العربية عمومات وقيرررررررية 

متناا للمالحاات  السرررررررررررررطي  بوج  خا  ويارررررررررررررعروا باإل
الكثيرة الحدة أحيانات التت لسرجلها المسرؤولوا وبعض الدوائر 

لسرررررروفيات  اإلعالمية الرسررررررمية ات الصرررررري  علا سررررررياسررررررة ا
وأسرررررررررررررلوب  عاملهم ات المنطقةل وم   ذم المالحاات  لك 
التت كثيرات ما كرر ا الصرينيوا وخالصرتها أن  م  المؤسرف 

السوفيا ت أصدقاءم وحلفاءم العرب السالح  اإل حادأا ي يع 
 ويقبض ثم   ذا السالح.

اتراض أا  نررالررك أكثر م   رف عربت  وقررد لجوء اإل
ل بعض الكالم للسررروفياتل كاا لسررر ب أو آخر يتحاشرررا قو 

ير اح بط وينتات عندما لسمع الصينيي  لقولوا  ذا الكالم 
وما  و أكثر قسررررراوة أحيانات ات حق السررررروفيات. أي حسرررررب  
التع ير الاررررررررائع أا الصررررررررينيي  كانوا لاررررررررفوا غليط العرب 

 السوفيا ت أو المتيالقي  من . اإل حادالعا  ي  علا 
ب الذي للصررررري  ات  طي   وثمة أمثلة كثيرة  عكس الوج  ال

نفوس العرب. وما أوردنام ات امسررررررطر السررررررابقة  و مجرد  
نموذج. لك  المرء بدأ لسرررتمع م  مسرررؤولي  ات دول عربية  

كالم لم لألف سرررررماع  ع  الصررررري .  نلاماررررررقية ومغربية 
بغرداد   نلاالكويرت  نلاالريراض  نلاعمراا  نلاوم   ونس 

بعض اموسررررررا  الكثيرة ات الع ات أثينا لسررررررمع المرء   نلا
أا لصرربحوا  جارات   نلاأا الصررينيي  يتجهوا يومات بعد آخر 
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للسررررررررالح. بط نا  نالك م  يؤكد وبصرررررررريغة الجزم أا عهد 
الصرررررررري  ات  جارة السررررررررالح قد بدأ وأا الصررررررررينيي  ي يعوا  
السررررررررررررررالح إليراا ع   ريق  رف ثررالررث  و علا امرجئ 

 لية.كوريا الاما
وي ردو الصررررررررررررررينيوا بهرذم الخطوة التت أقدموا عليهرا أنهم  
ضررررراقوا ذرعات بأسرررررلوب التعامط الماضرررررت حيث نا الصررررري  

 اإل حاد تعا ف مع العرب بينما الخير العربت لصرررب عند 
السررروفيا تل وأنهم يريدوا  عويض الكثير الذي اا هم. ولك  

لتت برة امعنا ذلرك أنهم يهيلوا التراب علا الصررررررررررررررورة الطي   
 ات أذ اا العرب عنهم جيالت بعد جيط.

وخطورة  رذم الخطوة التت أقردم عليهرا الصررررررررررررررينيوا أنهرا  
 ررأ ت ات وقررت بررات م  اليررررررررررررررروري علا العررالم أا ي ررذل 

اإليرانية.   - ف الحرب العراقيةط وق  الجهد ويسررررررررررعا م  أج  
و ذم الحرب  تواصرررررررررررررط ما دام  نالك سرررررررررررررالح يتداق علا 

نيراا بالسرالح اإنها بذلك  سراعد  نيراا. وعندما  مد الصري  
   علا نبقاء نار الحرب مارررررررررتعلة و تسررررررررر ب ات نيذاء جيلي  

 ب ع  الصي .نطباع الطي     وارثا اإلعربيي   
 ط  عيد الصرررررررررررري  النار ات  ذم الخطوة أم أا التور   
حدث وبات م  الصرررررررررررررعب العودة ع  صرررررررررررررفقات كثيرة  م  

 عقد ا؟
الصررررري  كما  نن  ليس لنا سررررروى أا نتمنا أا يبقا وج 

عرانام علا جانب ك ير م  النقاء. والذي نتمنام أليررررات  و 
أا يتدارك المسرررؤولوا الصرررينيوا اممر ق ط أا يولد موقف 
عربت رسرررمت لجري منذ ألام التاررراور ات شرررأن  بي  بعض  
العواصرم العربية الماررقية والمغربية والخليجية. ويارمط  ذا 

نفيذلة لمنامة  التارررررراور وبارررررركط أسرررررراسررررررت رئيس اللجنة الت
التحرير الفلسررررررررطينية السرررررررريد لاسررررررررر عراات الذي قد يتولا  
)بصررررررررررررررفررة كونرر  أكثر ام راف العربيررة نحررا ررة بررالتطلعررات  
الصرررررررررررررينية وبأسرررررررررررررلوب التعامط مع اآلخري  وأنواع ( نقناع 
المسرررررؤولي  الصرررررينيي  بأنهم مع العرب ينجحوا كأصررررردقاء 

 لكنهم بالتأكيد لفالوا كتجار سالح.
 1984أيار )مايو(  5 - من". لندنمجلة "التضا

     

 مسألة نتمنى أن يطلبها
 الملك فهد من القذافي 

بعدما  جاوءت أءمة حادثة السفارة اللي ية ات لندا نقطة  

الخطر بات م  الممك  واليرروري مالحاة بعض اممور 
التت أارء هرا  رذم الحرادثرة. و رذم المالحارات  ارررررررررررررركرط ات 
مجملها نقا ات بعيها يندرج  حت خانة الدروس التت لمك  

سررررتفادة منها وبعيررررها اآلخر يندرج  حت خانة المسررررائط اإل
 وقفة  أمط. نلاالتت  حتاج م  ق ط البعض 

وق ط أا نسرررررررجط بعض المالحاات ات  ذا الارررررررأا قد  
لكوا م  المناسب كاف النقاب ع  المرحلة امخيرة والتت 

نفراج خصرررررررررررررروصرررررررررررررررات أا  ررذم المرحلررة أحيطررت   وجررت برراإل
 بالكتماا الاديد. وما حدث  و اآل ت 

ات الوقت الذي كاا الطرف ال ريطانت لخرج ع  ص رم  
ب السررررررررائدة نتيجة مارررررررراعر الغيرررررررر  - حتمالنوكاا  نالك 

قتحام نبأا يتم   - والناجمة ع  مقتط الارررررررررررررر ية ال ريطانية
م نا السررررررفارة اللي ية كاا وءير الخارجية السررررررعودلة اممير 
سرررررررعود ال يصرررررررط يتصرررررررط  ا  يات بالسرررررررفير السرررررررعودي لدى 
بريطانيا الارررررررريخ ناصررررررررر المنقور لي لغ  أا المملكة العربية  

 نيا.السعودلة سترعا المصالئ اللي ية ات بريطا
 صررررررررررال ات أعقاب ا صررررررررررال الرئيس معمر  وقد جاء اإل

القرذاات م   رابلس برالملرك اهرد ات الريراض والتمنت علير  
بأا يتولا الدي لوماسررريوا السرررعوديوا ات لندا  أمي  نلجاد 
حط لألءمة التت ناررررررررررأت مع بريطانيا وبأا  رعا السررررررررررفارة  

 د.السعودلة المصالئ اللي ية ات بريطانيا. ووااق الملك اه
ب الرئيس القرذاات ولمجرد أا وااق الملرك اهرد علا  لر  

نبالا الخارجية ال ريطانية بذلك. وم   نلاسررررررررررررارع اللي يوا  
 صرررط ن نا أا السرررفير السرررعودي ات لندا لم يالحظ عندما 

بالخارجية ال ريطانية عنصررر المفاجأة وإنما وجد المسررؤولي  
أنهم  ال ريطانيي  عاراي  ق ط بيرررررع سررررراعات باممر وتحظ 

ر يرراح. و ؤتء عراوا م  المبعوث اللي ت العقيررد نات حررالررة 
ع د الرحم  الارررررررررائ ت لمفاوضرررررررررة الحكومة ال ريطانية. بعد  

 صرررررررررررررراتت الارررررررررررررراقرة لترأمي  ناراج تئق ع  إلذلرك بردأت ا
امشرخا  المتواجدي  داخط المكتب الارع ت اللي ت و أمي  

 بالد م. نلا سفير م 
   حت  ت مع وضرع خطي  ونأ ت اآلا لتسرجيط المالحاا

المالحارات التت  نردرج  حرت خرانرة المسررررررررررررررائرط التت  حتراج 
 وقفة  أمط. نلام  ق ط البعض 

 والمالحاات  ت 
أغلب الا  أنها المرء امولا التت  رعا المملكة   - أوال  

العربية السرعودلة مصرالئ أي دولة لدى دولة أخرى. ومثلما 
أسررررررلوب جديد   نلااتراض بأا ذلك مؤشررررررر  أن  قد لجوء اإل

ات محاصرررررررررررة حاتت الخالف  ود المملكة أا  نتهج  اإن  
م  ال د ت القول بأا المسررررألة ليسررررت أكثر م   جاوب مع 
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رابة حاكم شرررررررررقيق ودولة شرررررررررقيقةل بمعنا أا الرئيس القذاات 
 صررررط بالملك اهد ات لحاة بدا ايها أمام امول أا الحط  و  ن 

فسررررر  ت يتردد وت   صرررررال وأا الملك اهد وجد ن ات مثط  ذا اإل 
ي دي التحسرررب للمحاذير التت قد  نارررأ ع  التناقض الحاد ات  
أسرررلوب الدي لوماسرررية السرررعودلة وأسرررلوب الدي لوماسرررية اللي ية.  
و ذا التناقض ناشررررررئ ع  أا الدي لوماسررررررية السررررررعودلة  قليدلة  
و تمسرك بأصرول التعامط الدي لوماسرت وبحذااير التمسركل بينما  

الاررع ية المعتمدة م  جانب لي يا مسررتجدة   دي لوماسررية المكا ب 
وم  الصرررررررعب حتا نشرررررررعار آخر نلجاد  صرررررررنيف عملت لها  

 و ت  ؤم  بأسلوب التغيير بواسطة الزحف. 
وصرررررررررررررحيئ أا الملرك اهرد وجرد نفسررررررررررررر  ت لمك  أا لقول 
للرئيس القذاات نا المملكة ت  ريد رعالة المصرررررررالئ اللي ية مع  

عدم نبدائها نت أن  عندما نبداء امسررررررررررباب الموجبة للراض أو  
 اراور رئيس الدي لوماسرية السرعودلة اممير سرعود ال يصرط بعد 
ذلررك مع رئيس الرردي لومرراسررررررررررررريررة اللي يررة الرردكتور علت التريكت  

د اممير سررررررعود علا أت     فاق لوضررررررع اإل  موضررررررع التنفيذ شررررررد 
لصرررردر ع  الطرف اللي ت ما م  شررررأن  أا لعيق مهمة رعالة 

 يكت بذلك. المصالئ و عهد التر 
  دو رعالة المملكة العربية السرررررررررعودلة للمصرررررررررالئ    -  ثانيا  

اللي يررة ات بريطررانيررا كمررا لو أنهررا رد علا بررادرة ممرراثلررة حرردثررت 
ق ط سرت وعارري  سرنة عندما  ل ت المملكة العربية السرعودلة 

م  لي يا )كانت آنذاك مملكة لحكمها السررررررنوسررررررت(    1958عام  
نقطاع  ن أا  رعا مصرررررررررالئ السرررررررررعودلة ات مصرررررررررر وذلك بعد 

 السعودلة.   -  العالقات المصرية 
  1958ولك  رعالة لي يا للمصرالئ السرعودلة ات مصرر عام  

ليسرت بالتعقيد التت  ت علي  رعالة السرعودلة للمصرالئ اللي ية  
  نلا لتبرراي  حرراد ات النارة حيررث نا ا  1984ات بريطررانيررا عررام 

 أسلوب العمط الدي لوماست. 
وثمة حقيقة أسررراسرررية و ت أن  لو جرى اختيار دولة أخرى 
غير السرررررررررررعودلة لترعا مصرررررررررررالئ لي يا ات بريطانيا لما كانت 
امءمة سررررررررتنفرج بالسرررررررررعة التت انفرجت بها لك  المسررررررررؤولي   
ال ريطرانيي  شرررررررررررررعروا برار يراح عنردمرا جرى نبالغهم م  جرانرب  
اللي يي  باختيار السررعودلة. وإذا جاء القول اإا الحما الناشرر ة  
ع  حرادثرة السرررررررررررررفرارة بردأت   رد علا الفور وبردأ ال ريطرانيوا  

 يتصراوا بالهدوء الذي وار الكثير م  المتاعب. 
وامرجئ أا ال ريطانيي  سررررررررريحاولوا بعد اآلا وع   ريق  

أا  كوا  الدي لوماسررررررررية السررررررررعودلة نقناع المسررررررررؤولي  اللي يي  ب 
للي يا ات لندا سررررررررررررفارة وسررررررررررررفير ومعاونوا ل  م  ذوي الخ رة  
الدي لوماسرررررررية بدتت م  أا لكوا لها مكتب شرررررررع ت وعناصرررررررر 
ثورية  ؤم  بالتغيير ع   ريق الزحف و تسررررررررررررر ب ات حدوث 

مفررراجرررآت ت يتحملهرررا أحيرررانرررات الطرف اآلخر. وسررررررررررررريسرررررررررررررتنرررد  
 نالك سرفارة  أن  ما دام   نلا ال ريطانيوا ات  ل هم أو  منيا هم 

للي يا ات بعض الدول مثط السررررعودلة والكويت وقطر الماذا ت  
  كوا  نالك سفارة ات لندا بدتت م  المكتب الاع ت. 

وعندما  كوا  نالك مصرررالئ كثيرة م  نوع المصرررالئ التت 
للي يا ات بريطانيا ول ريطانيا ات لي يا اإا التمثيط الدي لوماسررررت  

 قة لهذم المصالئ. التقليدي لاكط حمالة أكثر د 
لقد  رك القرار السررررررعودي برعالة المصررررررالئ اللي ية    -  ثالثا  

بريطرانيرة كرانرت مرشرررررررررررررحرة   -  ات بريطرانيرا و عطيرط ألغرام لي يرة 
لالنفجار سرررؤاتت ك يرات و و  لماذا ت لحدث  عطيط وم  جانب 

السررررودانية المرشررررحة ات أي لحاة   -  السررررعودلة لأللغام اللي ية 
  -  العربيرررة ولأللغرررام السررررررررررررروريرررة  -  اللي يرررة لالنفجرررار ولأللغرررام 

العراقية. ونح  نطرح  ذا السرؤال علا أسراس أا التأثير الذي  
 للسعودلة لسمئ لها بأا  نجئ ات التعطيط الماار نلي . 

القول نا التعطيرررررط   نلا وقرررررد لكوا  نرررررالرررررك م  يبرررررادر 
ال ريطانية حدث ما الطرف اللي ت   -  السعودي لأللغام اللي ية 

الطرف ال ريطرانت أبردى اتر يراح ورحرب برالموااقررة   لرب وما 
الحاتت امخرى المارررررار نليها    نلا و ذا ما لم لحدث بالنسررررربة 

 أو علا امقط ت لحدث بالاكط الموضوعت. 
 ستكماتت لهذا الكالم أمراا  ن ويبقا 
م  درس حررادثررة   سرررررررررررررتفررادة  و أنرر  ت بررد م  اإل  -  امول 

السفارة اللي ية. وام راف المطالبة بأا  ستفيد  ت الدي لوماسية  
اللي ية وأسرررلوب العمط السرررياسرررت السرررعودي والعقلية ال ريطانية  

السررررررررررررفارة    نلا ت رسررررررررررررائط عدة والمعارضررررررررررررة اللي ية التت وجهَّ 
السرررررررررررررعودلررة ات لنرردا  نتقررد ايهررا موااقررة المملكررة علا رعررالررة 

 بريطانيا.   المصالئ اللي ية ات 
ك م  و أا لكوا  نرررالرررك رد م  جرررانرررب  الثرررانت واممر   الح 

اللي ت علا الخطوة السرررررررررررررعودلررة التت عطلررت لغمررات كرراا م   
الممك  أا  كوا لر  آثرارم البرالغرة الخطورة. والرد المطلوب  و  

نفراجات التت  سررررمئ بالتالت  إل مسرررراعدة الملك اهد ات  حقيق ا 
 ات  حقيق مهمة الرياض المؤجلة. 

سرتطاعة خطوة م  جانب الرئيس القذاات أا  سراعد  ن   ت وا 
علا ذلك. و و نذا كاا ل  لقدم عليها كبادرة اإننا نتمنا علا  
الملرررك اهرررد أا لطل هرررا منررر  مثلمرررا أا الرئيس القرررذاات  لرررب  
مسرررررررألة رعالة المصرررررررالئ. وأغلب الا  أا الرئيس القذاات ل   

 لكوا أقط  جاوبات م  الملك اهد. 
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 الكالم الحبيس في صدر 
 السعودي من أميركا  الُحْكم

اترة بعد أخرى يت ي  كم أا  نالك ات الصدر السعودي 
كالمات ع  الوتلات المتحدة ح يسررات وينتار الوقت المناسررب 

 صررررررريحات  تيررررررم     نلالكت لغادر  ذا الصرررررردر ويتحول 
عتراض أو كرط  رذم التن ير  أو التحرذير أو اليرررررررررررررريق أو اإل

 اممور داعة واحدة.
لقطر ضررررررررررررريقات  وكانت المرة امولا التت خرج ايها كالم 

يناير  /كانوا الثانت  29وعتبات علا السررررررياسررررررة امميركية يوم 
العهررد ورئيس الحرس الو نت  المرراضررررررررررررررت عنرردمررا أبلغ ولت  

ع د العزيز واد الطاولة المسررررتديرةل )و و  ب  ع دهللااممير 
 نلاواد م  رجال امعمال امميركاا(ل الذي كاا ات ءيارة 

ات منتها الصررررراحة حول  المملكة العربية السررررعودلة كالمات 
الرردور امميركت ات ل نرراا وبوجرر  خررا  دور امسررررررررررررررطول 

بحر بيروت وقصررررررررررررررف مواقع ات  نلاامميركت الرذي جراء 
قال  بيروت والج ط بحجة حمالة الارررررررررررررررعية الل نانية. ومما  

"... الو جرراءت  ررذم امسرررررررررررررررا يررط والقوات  هللا ع ررداممير 
سررررررررررررررحراب ومعراق تر  نامميركيرة لرد المعتردي وإجبرارم علا اإل

أا لكاا مجتء  ذم امسررررررا يط والقوى قوبط بالترحاب. أما  
لكت  قوم بحمرالرة بعض اماراد أو  ا رأ ت  رذم القوة العام

لتنفيذ سرررررررررياسرررررررررة م نية علا مارررررررررورة خا  ة اهذا  و العار 
 بعين ".

ي دو كما لو أن  رأي شخصت    هللا ع دوكاد كالم اممير  
لعفوية والصررراحة علا رغم  ع  ر عن  بأسررلوب  الذي يتسررم با
 مت ل لوت أا اممير سرررررلطااأا وكالة امنباء السرررررعودلة عمَّ 

ع رد العزيز وءير الرداراع والطيراا والنرائرب الثرانت لرئيس   ب 
( كالمات  26/3/1984) الوءراء قال بعد ذلك بحوالت شرررررررررهري   

حرد ك ير مرا  و أليررررررررررررررات ح يس ات الصرررررررررررررردر  نلالعكس 
السررررررررعودي. وات ذلك اليوم كاا اممير سررررررررلطاا يدلت و و 

ق فيرر  ع  امنبرراء التت  رددت  ات الاهراا بتصررررررررررررررريئ علَّ 
وأاادت بأا مسرررتارررار ألمانيا الغربية  يلموت كول سررريبحث  

الوتلات المتحدة عملية نمدادات   نلاخالل ءيارة سرريقوم بها 
السررررررررررعودلة بامسررررررررررلحة املمانية. وجاء ات  المملكة العربية

التصرررريئ قول اممير سرررلطاا  "نا الوتلات المتحدة ليسرررت  
وكيلة للمملكة العربية السررررررعودلة  بحث أسررررررلحتهال وليسررررررت 
ألمانيا ات حط أا  بحث أي شرررررررررررررتء ع  المملكة مع دولة 

 أخرى".
كذلك كاد كالم اممير سرررررررررلطاا ي دو كما لو أن  موقف 

مسررررررررررررررألة  واءا داخليرة محسرررررررررررررروبة لوت أا  يدخط ات نطراق 
اممير سررررررررعود ال يصررررررررط وءير الخارجية سررررررررجط ات مقابلة  
أجر ها مع  صرررررررررررحيفة "كريسرررررررررررتياا سررررررررررراينس مونيتور" يوم 

  نوع الكالم الح يس ات كالمات لعت ر أليرررات م  11/5/1984
الصررررردر السرررررعودي والذي ت بد م  قول  وبالصررررروت العالت 

ما قال  اممير سرررررررررعود ات وليس اقا ال وح ب . وخالصرررررررررة 
المقابلةل التت كاا موضررررروعها الرئيسرررررت محاوتت نسررررررائيط  

نتقرال السررررررررررررررفرارات م   رط أبيرب  نبردعم م  الوتلرات المتحردة 
القدسل "نا منامة المؤ مر اإلسررالمت التت  يررم دول   نلا

العرالم اإلسررررررررررررررالميرة قررت قطع عالقرا هرا مع أي دولرة  قيم  
ع ملتزموا بهذا القرار وعلينا سرررررفار ها ات القدس. نننا بالطب

أا نقطع عالقرا نرا مع أي دولرة بمرا ايهرا الوتلرات المتحردة. 
نا القيرررررررررررررريرة بالغرة ام ميرة والخطورة وذات عواقب وخيمرة  

ضرورة الرد عليها وأعتقد أا علا الوتلات   نلاباكط يدعو 
المتحررردة أا  كوا مهتمرررة برررالمحرررااارررة علا عالقرررا هرررا مع 

 العالم اإلسالمت".
الكالم الذي قال  اممير سررررعود ال يصررررط ع  الوتلات وب

ك مالمتحدة  كوا كط رموء  السررررعودي سررررجلت رأيها ننما  الح 
كط رمز علا  ريقت  وبأسلوب . وات قراءة متأنية لميموا 
كالم كررط م  الرموء الثالثررة يت ي  أنرر  ليس  نررالررك حمررائم  
وصررررررررقور وأا اممير سررررررررعود ال يصررررررررط رمز الدي لوماسررررررررية 

دلة  حدث بلغة الصررررررقور عندما  جاوء كلمة "أعتقد"  السررررررعو 
عبرارة "وعلينرا أا نقطع عالقرا نرا مع أي دولرة بمرا ايهرا   نلا

 الوتلات المتحدة".
وإذا كاا ذلك الكالم المناور والمذاع لعكس  ذم المرارة 

ك مالتت ات نفوس أ رط  السررررررررررررررعودي امرا الرذي لمك  أا  الح 
ما يناقارررررررروا أمر لقول   ؤتء ات مجالسررررررررهم الخاصررررررررة عند

 العالقة مع الوتلات المتحدة؟
ك ماتراض أا أ ط م  الجائز اإل السرررررررررررعودي لقولوا   الح 

اتراض أنهم ع ر كالمررات ات منتها الحرردة. وم  الجررائز اإل
 صرررررال الدي لوماسرررررية ينارررررطوا م  أجط أا لكوا قنوات اإل

ثمة بعض التجانس بي   وجهات السرررررياسرررررة امميركية وبي  
عودلة التت  تسرررم بارررتء م  المبالغة. ولو أا المسرررايرة السررر 

ك مأ ط  السرررررررررررعودي قالوا بالصررررررررررروت العالت الكالم الذي   الح 
لقولون  ات جلسررات مناقاررة و قويم السررياسررة امميركية لكاا 

  برررردا أا  نررررالررررك أءمررررة حقيقيررررة ات العالقررررات بي  الطراي  
أا  ذم اإللماءات واإلشرررارات ت  عنت أا امءمة ليسرررت نت َّ 

  ريق الحدوث. علا
ك ماتراض برأا أ رط واإل السررررررررررررررعودي ينراقارررررررررررررروا ات   الح 

مجالسهم الخاصة مواقف الوتلات المتحدة باتء م  الحدة 
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اتراض ات محلرر . والرردليررط علا ذلررك  و أنرر  نذا نننمررا  و 
كانت التصررررررريحات المناررررررورة والمذاعة ) صررررررريحات وأقوال 

لا الحدة واممير سرررلطاا واممير سرررعود( ع هللا ع داممير 
التت أشرررررررررررررررنررا نليهررا اررإنرر  م  الط يعت أا  كوا المررداوتت 
والمناقاررررررررررات التت ت  ذاع وت  ناررررررررررر والتت  سرررررررررر ق نعالا 

 موقفل علا درجة أعلا م  الحدة.
أا الكالم السرررعودي الذي يتسرررم بارررتء   إنتباموالالات ل

م  الحدة ع  السررررررياسررررررة امميركية لصرررررردر بمعدل مرة كط 
ة السررررررياسررررررية امميركية مزد رة  ذم  شررررررهر. وبما أا السرررررراح

بتزاءات اإلسرررررررائيلية لقابط  املام ولبيررررررعة أشررررررهر مق لة باإل
ذلك مزايدات المرشررحي  لرئاسررة الوتلات المتحدة اإا معنا  

 ع صدور المزيد م  الكالم السعودي الكثير الحدة.ذلك  وق  
ولك  ثمة سرررررؤال  ما دام  ذا الكالم بالاررررركط الذي لقال 

ع السرياسرة امميركية بدليط أا المواقف امميركية  في  ت يرد
أسوأل اهط لنا أا نتوقع كالمات سعودلات    نلا اء تدرج م  سي
د الطريق لخطوة سرعودلة م  شرأنها أا  حسرم  لمك  أا لمه   

 اممور أو  يع السياسة امميركية أمام الخيارات الصعبة؟
أا لكوا  نلانا الموا   العربت يتمنا ذلررررك ويتطلع 

الكالم الذي سررررررررريصررررررررردر ات المرة المق لة و ت الرابعة أكثر 
 حدة م  الكالم الذي قيط ات المرات الثالث الماضية.

اتراض اإا الكالم السررررررررررررررعودي المر قرب  وإذا جاء لنرا اإل
ك مسرررريكوا كالم الملك اهد وذلك علا أسرررراس أا رموء   الح 

اممير   نلااممير سررررررررررلطاا   نلا هللا ع دالثالثة م  اممير  
سررعود قالت ما لمك  أا  قول  ومهدت ما في  الكفالة لكالم  
الملك الذي قد لقنع السرررررياسرررررة امميركية ات شررررركط أو آخر 
بأا  عيد النار قليالت أو  فقد كط شتء ات المنطقة العربيةل  

 - وامصرررردقاء ق ط غير مل خصرررروصررررات أا  ؤتء امصرررردقاء
برررررردأوا كمررررررا  وحت أقوالهم  - والسررررررررررررررعودلررررررة ات مقرررررردمتهم

يتهيأوا لمواجهة ما بعد   - و صرررريحا هم التت  تسرررم بالحدة
امميركية الذي علا رغم   - نهيار جدار الصرررررررداقة العربيةن

 كط الماا ر الخادعة ت ي دو أن  قوي بما في  الكفالة.
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تجات تصويب  إي الخطوة األكثر تقدما  ف
 اإليرانية -  الحرب العراقية

ولا بعد مرور حوالت ثالثة وأربعي  شرررهرات علا للمرة ام  

عتبرارم " عريرب  ن اإليرانيرة لحردث مرا لمك   - الحرب العراقيرة
ام حسي  لأمط ات حدوث   الحرب"ل و و ما كاا الرئيس صدَّ 

ولا للحرب وذلررك لتررأكيررد رؤيررة لرر  بررأا  ررذم  منررذ املررام ام  
الحرب  ت ات النهالة صررررررررررررررراع القومية العربية مع القومية 
الفررارسرررررررررررررريررة التت لهررا ات ذمررة العرب ثررأر  زيمررة لم  محهررا 

 املام.
جتمرراع الطررارئ لمجلس الجررامعررة  نا الررذي حرردث ات اإل

( ات  ونس لبحث حادثة  19/5/1984العربية يوم السررررررررر ت )
ن الق النررار م  جررانررب نيراا علا نرراقالت النفس الكويتيررة 
ثم السررررررررررعودلة  و نذا جاء القول الخطوة امكثر  قدمات التت 

 جرام " عريرب الحرب". وبعرد نيتم  سررررررررررررررجيلهرا حتا اآلا ات 
 ذم الخطوة سررررررررررررريكوا م  الصرررررررررررررعب علا أي دولة عربية  

جتمرراع الطررارئ لمجلس الجررامعررة التراجع عمررا  حقق ات اإل
الماررررررررررررار نلي . وما  حقق لمثط ات الوقت الحاضررررررررررررر الحد 

ي ما  و اوق الحد امدنا ودوا الحد امقصرررررررررا المعقول أ
المطلوب. وبعرد اآلا ارإا مرا لمك   وقع حردوثر   و المزيرد 

 م  التقدم نحو الحد امدنا.
وم  خالل قراءة مترأنيرة لقرار مجلس الجرامعرة ايررررررررررررررالت  

جتمراع وءراء  نع  اإللمرام ببعض المرداوتت التت شررررررررررررررهرد را 
لا التت لحرردث  الخررارجيررة لمك  المالحاررة بررأنهررا المرة امو 

ختبار عملت ودقيق لموقف سررروريا والجما يرية اللي ية نايها 
 نلا   ناصرررراا نيراال م  قيرررية  عنت الكثير بالنسررربة اللتي  

 دول الخليج وبالذات المملكة العربية السعودلة والكويت.
أا مجرد    ختبار با تة نسرررر ياتل نت  وصررررحيئ أا نتيجة اإل
ووءير الخارجية السررررورية علا  ية موااقة وءير الخارجية اللي

عتبار العملية الحربية اإليرانية ضد ناقالت النفا السعودلة ن 
عترداءات" ننمرا  و أمر جرديرد علا لغرة التعرامرط ن والكويتيرة "

جتماع نستمر ا حتا   نبي  نيراا وكط م  سوريا ولي يا اللتي  
 ونس ت  رردينرراا العمليررات الحربيررة اإليرانيررة و ناراا نليهررا 

 أنها حق ماروع.علا 
وبما أا نيراا ل   وقف  ذم العملياتل علا ما  اررررررررررير  
الدتئطل امعنا ذلك أا سوريا ولي يا مطال تاا بموقف أكثر 

نرداراعرات أو أقرط  حفارات و وقفرا عنرد بعض الكلمرات م  نوع ن
ذلرررك  هرررط أاجتمررراع  ونس. ان خرررذ رررام ات نالموقف الرررذي 

 ر وارد؟  وارد أو غي ط أنممك  أو غير ممك ل أو 
ختبار با تةل خصرررررروصررررررات بالنسرررررربة  والقول بأا نتيجة اإل

السررررررعودلةل ناشررررررئ ع  أا المملكةل التت ت  طلب ات   نلا
جتمرراعررات مجلس الجررامعررة مررا م  شرررررررررررررررأنرر  أا نالعررادة م  

جتماع بالذات ب نحراجات محدل كانت  تمنا ات  ذا اإللسررر    
 أا أي موقف نلاأا  تجاوء سررررررررروريا ولي يا مسرررررررررألة النار 
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متارررردد نءاء نيراا م  شررررأن  أا لسررررتفيد من  العراق و علناا 
وم  دوا أي  حفظ أا النررررراقلرررررة الكويتيرررررة  ت رمز وأا 

عتداء علا الكويت وعليهما ن قصررررررررررررفها م  جانب نيراا  و 
أليررات وأا الناقلة السررعودلة  ت رمز وأا قصررفها م  جانب 

عترداء علا نراقلرة لي يرة  ن نيراا مراوض ومرداال و و بمثرابرة 
 أو بارجة سورية.

اإليرانية   دو أكثر  - ولك  خصروصرية العالقة السرورية
السرعودي. كذلك أا التعامط  - رسروخات م  التعامط السروري 

 - اللي ت ي دو أكثر رسوخات م  العالقة السعودلة  - اإليرانت
 اللي ية.

"خيبرررة أمرررط"  عتبرررارمن وإذا كررراا امثر النررراجم عمرررا لجوء 
  السررررررروري واللي ت لم لاهر  كويتية م  الموقفي   - سرررررررعودلة

علا الفور علا أسرررررررررراس أن  ليس اآلا وقت المعا بةل اإن  
نسرررررررررتطاعت نذا   م  المؤكد سرررررررررياهر مع مرور الوقتل نت  

 صررررراتت الثنائية والتوضررررريحية أا  خفف بعض الارررررتء اإل
سررررررررررررررتطاعت كط م  سرررررررررررررروريرا  نم  وقع  ات النفسل أو نذا  

والجما يرية اللي ية  وظيف  حفاا هما التت سرررررررررررررجلتا ا ات 
جتمرراع  ونس لرردى المسررررررررررررررؤولي  اإليرانيي  بحيررث  قنعرراا  ن

 ؤتء ات شركط أو آخر بوقف الحرب والتفاوض مع العراق 
ط أت   قف  نذا كانتا ات امصررررررط  ناصررررررراا نيراا م  أج    نت  

 الحرب.
وسرررررررررررررروريرا  ذلرك أا مجرد موااقرة الجمرا يريرة اللي يرة  إلاو 

علا القرار الثالث الذي ا خذم وءراء الخارجيةل والذي يدعو  
 خررراذ مواقف ن نلامجلس امم  الررردولت والمجتمع الررردولت "

حاءمة وواضررررررررررررررحرة  حرد  م  أخطرار  كرار مثرط  ذا العردواا 
سرررررررررررررتقرار ات منطقة  وما قد لجر نلي  م  ءعزعة لألم  واإل

ة والعالم"... الخليج و هديد المصالئ الماروعة لدول المنطق
  علا  ررذا القرار   العربيتي    الرردولتي  نا مجرد موااقررة  ررا ي  

لعت ر خطوة متقررردمرررة. ذلرررك أا مجلس امم  ت لمك  أا 
عتداء علا الناقالت ات معزل ع  بحث  يبحث موضروع اإل

اإليرانيررة عمومررات. ومثررط  ررذا  - موضرررررررررررررروع الحرب العراقيررة
لا أسرراس أا البحث م  شررأن  أا يثمر ات ننهاء الحرب ع

سرررررررررتقرار ات منطقة الخليج مهدداا م  امصررررررررط امم  واإل
وليس م  الفرع. وامصررررررررررررررط  و الحرب بينمرا العردواا علا 

 الناقالت  و الفرع.
وبالرغم م  أن  م  المؤسررررررررررررررف أا بيررررررررررررررعة ألوف م  
اليررررررررررررررحالا لم  حمط بعض ام راف العربية علا أا  تخذ  

اإليرانيررة  - وقفررة مع النفس ات موضرررررررررررررروع الحرب العراقيررة
 خرذت  رذم ام راف الوقفرة وأظهرت أا ات نمكرانهرا نبينمرا 

عترداء علا نراقالت ن أا  تخرذ موقفرات معتردتت لمجرد أا حردث 

نفا سررررررررررررررعودلرة وكويتيرة... برالرغم م  ذلرك ارإا  رذا الرذي 
جتماع  ونس أشراع ات النفس  فاؤتت بعودة الروح نحدث ات 

  ننعقادحتمال نزء  كل وعالعمط العربت المارررررررررررررتر    نلاالقريبة 
 ذم  ننعقادر  أجيلها. وم  اآلا وحتا قمة الرياض التت كث  

نوام ر المق ط /القمة ات امسررررر وع الثالث م   ارررررري  الثانت
 كوا مصرررررررالحات كثيرة حدثت أو لفترض أا  حدث. وبعد 
امجواء التت سررررررررررررررررادت المؤ مر الطرررارئ لمجلس الجرررامعرررة 

رجية بات  وقع العربية ات  ونس علا مسرررررررررررتوى وءراء الخا
نفراجات م  اممور الممكنرة بعردما كانت ات حدوث  ذم اإل

  م  اممور شرررررررررررب  المسرررررررررررتحيلة ثم    الماضررررررررررريتي  السرررررررررررنتي  
 المستحيلة والكثيرة التعقيد.

وام م م  ذلررك كلرر   و أا  ررذم امجواء اإللجررابيررة ات  
مؤ مر  ونس سررررررررررررررادت بينمرا العراق يؤكرد باررررررررررررررخأل وءير  

لعراق سرررريصررررع د عملية الحصررررار خارجيت   ارق عزيز أا ا
إليراا. وعنردمرا  صررررررررررررررردر اإلدانرة براإلجمراع  قتصرررررررررررررررادياإل

وبالصررررريغة التت صررررردرت ايها م  دوا أا يتسرررررا ط العراق 
ات أمر موقف ل اهذا معنام أا الدي لوماسرررية العراقية أاارررلت 

ب الناقالت سرررررررررتهداتها نيراا م  وراء ضرررررررررر  نالمحاولة التت 
الكويتية والسررعودلة والقاضررية بأا  يررغا دول الخليج علا 

حتمال عودة نط وقف الحصررررررار. وات ضرررررروء أج  العراق م  
يد العراق لمك   وقع عودة أوراق   نلاقتصررررررررررررررادلة الورقة اإل

نقسررررررررررررررام العربتل التت أخرى كثيرةل قرد  كوا أ مهرا ورقرة اإل
  را   عليها نيراا منذ حوالت أربع سنوات.

أنهرا حققرت   نلاويبقا أا نترائج مؤ مر  ونس نضررررررررررررررااة 
الحرب"ل أكدت أا الحزم  خطوة متقدمة علا صعيد " عريب

ختبرررار دقيق. ومرررا لم ينجئ  نالخليجت برررات بعرررد اآلا أمرررام 
 رررذا الحزم ات  حقيقررر  خالل مؤ مر  ونس قرررد لحققررر  ات 
المرحلرررة المق لرررة. والحزم  و الحرررط المتبقت إلبقررراء منطقرررة  

 شتعال.الخليج ات منأى ع  اإل
 1984أيار )مايو(  26 - مجلة "التضامن". لندن

     

 م طلب الملك فهد عن طريق  يو 
 ناصر المنقور تأييدا  سوفياتيا  

حرب جعلررت الرردول  نلام  حرب لم لعررد يتررذكر ررا أحررد 
الك رى ثم الردول التت  ليهرا ات ام ميرة  رى نفسررررررررررررررهرا قلقرة 

 و يع اليد علا القلب كعالمة م  عالمات التخوف.
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اإليرانيرة. خالل حوالت  -  لرك  ت حرال الحرب العراقيرة
وات  يرررررراءلت يومات بعد آخر حماسررررررة العالم لها. أربع سررررررن

ويومات بعد آخر با ت أخبار ا م  نوع امخبار التت  نارررررررررررر  
ز ات الصررررفحات الثانوية م   ذم  ات الصررررحف نذا بقت حي   

الصررررررررررحفل و ذاع ات محطات التلفزيوا وات اإلذاعات نذا 
بقت مجرال لهرا. عردا ذلرك ت أحرد يترذكر را براسررررررررررررررتثنراء الرذي  

 اشرة بنار ا.لكتووا مب
ولوت صررررريحات التحذير والتهديد بإغالق ميررررريق  رمز  
لما كاا العالم  ذكر  ذم الحرب. ولك  الخوف م  نارررررررررروء 

نغراق  نلا طورات  تسرررررر ب ات نغالق الميرررررريق م   لديم 
 ناقلة جعط العالم يتذكر  ذم الحرب.

ولقرد  نراسررررررررررررررا العرالم  رذم الحربل أو نسرررررررررررررريهرال وبرا رت  
سررررررتمرار ا لم ن"الحرب المنسررررررية" ما   سررررررميتها المألواة  ت 

 يؤثر سلبات علا مصالئ الدول الك رى.
اإليرانيررة علا مردى   -  لررك كرانرت حرال الحرب العراقيررة

 نلاحوالت أربع سررررررررررررررنوات. وات خالل أربعررة ألررام  حولررت 
حرب  قلق الدول الك رىل و كتب صررررررررررحف العالم عنها ات 

ولال و كاد ت  خلو ناررررررة أخبار ات محطات  صرررررفحا ها ام  
اإلذاعة والتلفزيوا ات معام دول العالمل وات الدول الك رى 

 ق ط غير ال م  أخبار ا وم   عليقات علا  ذم امخبار.
وات خالل أربعرررررة ألرررررام  ركرررررت الهواجس أثر رررررا علا 

الصررحت لبعض المسررؤولي  العرب المعنيي  مباشرررة الوضررع  
 بمياعفات  ذم الحرب.

وات خالل أربع ألام  رأ  عديط شرررررررررب  أسررررررررراسرررررررررت علا 
أسررررررررررررلوب التعامط بي  أ راف ت  عامط بينهال اأصرررررررررررربحت  
 تعررررامررررط وكررررأا العالقررررات التت بينهررررا عريقررررة. وءيررررادة ات 
التوضررررريئ اإا الذي حدثل وبسررررر ب الخطر الذي نارررررأ ع  

اإليرانت علا ناقالت النفا الكويتية والسعودلةل  و العدواا  
أا المملكررررة العربيررررة السررررررررررررررعودلررررةل التت ت  قيم عالقررررات 

السررروفيا تل  ل ت ع ر سرررفير ا ات  اإل حاددي لوماسرررية مع 
 صررررررال بالسررررررفير السرررررروفيا ت ات لندا وإبالغ  بأا لندا اإل

المملكة  تمنا علا القيادة السررررررررررروفيا ية دعم شررررررررررركوى دول 
التعرراوا الخليجت ضررررررررررررررررد نيراا أمررام مجلس امم  مجلس 
 الدولت.

جتمع السررررررفير السررررررعودي ات لندا الارررررريخ ناصررررررر وقد ن
( 24/5/1984المنقور بالسرررررررررررفير السررررررررررروفيا ت يوم الخميس )

وءارة الخارجية   نلام  رسررررررررالة أعل  أن  سرررررررريبعث بها وسررررررررلَّ 
ط أا  تمك  قيرررادة السرررررررررررررروفيرررا يرررة علا الفور وذلررك م  أجررر  

 خاذ الموقف الذي  رام مناسررررررررررررربات ق ط أا ي دأ  نالكرملي  م  
 مجلس امم  أعمال  ببيع ساعات.

 صرررررررررال جاء منسرررررررررجمات مع قاعدة  وصرررررررررحيئ أا  ذا اإل
التارررررراور التت  م التفا م ات شررررررأنها بي  القيادة السرررررروفيا ية  
والمملكة العربية السررررررررعودلة ات أعقاب ءيارة اممير سررررررررعود 

 السرررررباعية( نت    موسررررركو )ضرررررم  مهمة اللجنة نلاال يصرررررط 
ولا التت  طلب ايها المملكةل وبالحد امقصرا أنها المرة ام  

السرررررررررررررروفيرا ت موقفرات  ريردم ات  اإل حرادم  التحرديردل أا يردعم 
 -  صررررررررررررررال السررررررررررررررعوديالمحراارط الردوليرة. كرذلرك أا  رذا اإل

السررررروفيا ت  و امول الذي يتم بي  قيادة  اررررريرنينكو الزعيم  
ختبار ع د العزيزل و و اإل ب  السوفيا ت الجديد والملك اهد

علا مراعرراة حسرررررررررررررررراسرررررررررررررريررة  امول لقرردرة خليفررة أنرردروبوف 
السرررررعوديي  م  مسرررررألة التعامط مع الدول الاررررريوعيةل و ت 

بعنرالرة ات قراموس التعرامرطل ربمرا  أنردروبوف مراعراة أدرجهرا 
  ات لندا كانت م   صرررررررال ع ر السرررررررفيري  ما صررررررريغة اإل

 بتكار عهدم.ن
ف الرررذي  طلرررب المملكرررة العربيرررة وبرررالرغم م  أا الموق

السررروفيا ت دعم  ت لخصرررها وحد ال   اإل حادالسرررعودلة م  
 صررررررررررررررراتت ولكنهرا ءعيمرة دول مجلس التعراوا. نا  رذم اإل

كررررانررررت سررررررررررررررت رررردو غير كرررراملررررة الفعرررراليررررة لو لم يتم اللقرررراء 
السرررررررررررروفيا ت الماررررررررررررار نلي . وكونها ت  قيم  - السررررررررررررعودي

عالقات دي لوماسررررية مع نحدى الدول الك رى امعيرررراء ات 
مجلس امم ل ت لعنت أا ت  جد صررررررررررررريغة  عامط مع  ذم  

اسرررتعمال "الفيتو" عند التصرررويت علا نالدولة  قيها محاذير 
 دعم. نلاقرار ما أو  ساعد علا دعم موقف لحتاج 

ت التت سرررر ق أا أجرا ا ات   صرررراتوات أي حال نا اإل
جدة وءير الخارجية السررررررعودلة اممير سررررررعود ال يصررررررط مع 
سفراء الدول امعياء ات مجلس امم ل ق ط ساعات قليلة 

م   السرعودي والسروفيا ت ات لندا حيث سرلَّ م  لقاء السرفيري  
الثانت بطلب دعم الارررررررركوى الخليجية...   نلاامول رسررررررررالة 

السرررررروفيا ت بسررررررالح "الفيتو"   داإل حاسررررررتطاعة نذلك أن  ات 
الذي لمتلك   عطيط أي قرار ت لكوا راضريات عن . والرضا 

سررررررررتفادة. وعمليات أا السرررررررروفيا ت  نا بمعنا حصررررررررت  ات اإل
سررررررررتفادة  نا ليسررررررررت مناورة وأا السرررررررروفيات يرغ وا ات اإل

 وظيف بعض المواقف التت ير اح نليها الخليجيوا باررررررركط  
ط قطف ثمرار را ات جر  عرام والسررررررررررررررعودلرة بوجر  خرا  م  أ

 ارصة تحقة مناسبة.
بط  كاد   - السرروفيا ت قليلة اإل حادوعلا رغم أا حجج 

عمال سرررررالح "الفيتو"  سرررررتننءاء   -   دو م  النوع غير المقنع
ر ج ات ن سرررررررررتعمال ل نت أا الرسرررررررررالة نسرررررررررتمرار علا  الذي د 

السررررعودلة التت  طلب م  الكرملي   أييد الارررركوى الخليجية 
أا المملكة  أمط أا  نلاط أو ات آخر أشررررررررررررارت ات شررررررررررررك
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مجلس التعاوا لدول ينسررررررررجم الموقف السرررررررروفيا ت مع قرار 
خرذ ات شررررررررررررررأا العردواا اإليرانتل ومع قرار    الخليجل الرذي ن

 خرررذا بررراإلجمررراع. و رررذا نمجلس الجرررامعرررة العربيرررة وكال مرررا 
حد ك ير م  نسرررررررررربة الحرج الذي لمك  أا يناررررررررررأ   نلاط لقل   

العربية ليسرت منقسرمة ات  ذا الارأا علا أسراس أا الدول  
وإا كاا موقف سرررررررروريا والجما يرية اللي ية والجزائر واليم  
الجنوبيرررة أقرررط حررردة  جرررام نيراا م  موقف الررردول امخرىل  

سرررررتثناءل ت نوعلا أسررررراس أا كط الدول العربيةل وم  دوا 
 ريررد محرراصرررررررررررررررة نيراا بقرردر مررا  ريررد م   ررذم الرردولررة التت 

لتعالش الق ول بوقف الحرب وبالعيش   راض كط محاوتت ا
 ات ن ار قاعدة أا لأخذ كط صاحب حق حق .

اتراض أا المملكرررة العربيرررة السررررررررررررررعودلرررة وقرررد لجوء اإل
السررروفيا ت دعم الاررركوى الخليجية  اإل حادعندما  ل ت م  

ئ جماح أمام مجلس امم  شررررراءت أليرررررات م  وراء ذلك كب  
وتلرررات المتحررردة الموقف امميركتل أو علا امقرررط  ن يررر  ال

أا دول  نلاجتهراد سررررررررررررررتقرار واإل لميحراتل أو علا  ريقرة اإل
الخليج ت  ريررد أا  تطور اممور بحيررث لصرررررررررررررربئ الترردخررط 
الرردولت  و الحررط. وعرردم نشررررررررررررررراك السرررررررررررررروفيررات ات الحررط 

كتفاء بطلب النجدة العسررررركرية الدي لوماسرررررت والسرررررياسرررررت واإل
ليس علا أسررررررررررررررراس أا امميركرراا  - م  الوتلررات المتحرردة
 و  أييد صرررررريئ م  جانب الدول  - لديهم حلول سرررررياسرررررية

 الخليجية بزعامة السعودلة للتدخط الدولت.
أا المملكة العربية السرررررررعودلة   اتراضكذلك قد لجوء اإل

عنردمرا  ل رت م  الكرملي  دعم الارررررررررررررركوى الخليجيرة أخرذت 
أا ظروا  الموضررررروعية ت  سرررررمئ ل  بالتدخط   عتبارات اإل

عسكريات ات منطقة الخليج بالاكط الذي  تدخط في  الوتلات 
المتحررردة وبعض الررردول الك رىل وأنررر  نءاء ذلرررك سرررررررررررررري ررردي  
حماسرة قصروى للحط السرياسرت والدي لوماسرتل وذلك ات أي 
حررال أمر  تمنا السررررررررررررررعودلررة ودول الخليج حرردوثرر . والحررط 

السرروفيا ت مع حلفائ  العرب  اإل حادر السررياسررت ي دأ بتارراو 
الذي   ارررررررراء الصرررررررردف أنهم يناصررررررررروا نيراا م  أجط أا 
لعيدوا النار ات أسرررلوب مناصرررر هم وينتهت باليرررغا علا 

السرروفيا ت   اإل حادط مسرراير   ات ذلك. وحجة  ؤتء م  أج  
ات  ذا أا  لبات م  نوع الطلب السرررعودي ات مناسررربة مثط 

الحسررررررراسرررررررية الناشررررررر ة ع  التهديدات  ذم المناسررررررربة الكثيرة 
 اإل حرررادسررررررررررررررتفرررادة ناإليرانيرررة أمر ت لمك  أا يتكرر وأا 

 السوفيا ت م   ذا الارف لجب أا  كوا ك يرة.
ويبقا أا الدي لوماسرررية السرررعودلة بدأت لمجرد أا  سرررلم  
السررفير السرروفيا ت ات لندا الرسررالة التت  طلب ايها القيادة  

 ت دعم الارررررركوى الخليجيةل السرررررروفيا اإل حادالسررررررعودلة م  

 راقب  طورات التحرك السرررررياسرررررت السررررروفيا ت و رصرررررد كط 
ر ياحات أوليات ما السرفير وعد نخطوة ات  ذا الارأال مسرجلة 

 موسكو. نلابأا يبعث بالرسالة السعودلة علا الفور 
نار أا الوتلررات المتحرردة أارجررت ع  نتبررام والالاررت لإ 

المملكة  نلا رسررررررط شررررررحنات م  الصررررررواريخ المتطورة لكت 
العربية السرعودلة بعد سراعات م  وصرول الرسرالة السرعودلة 

موسررررررركول اممر الذي لعنت أا لعبة الورق السررررررروفيا ية    نلا
م  جانب المملكة العربية قد  فيد حتا وإا جاءت بالاررركط 

 العفوي وليس ات ن ار التكتيك.
يبقا أليررررررات أننا نكتب  ذا الكالم بينما مناقاررررررة مجلس  

اعتداءات نيراا علا ناقالت  ن  للارركوى الخليجية ضررد امم
النفا لم  نتر  بعردل نت أنر  م  المؤكرد أا أي قرار للمجلس 

 صررررال الذي  م بي  المملكة أو سرررريمر ات قناة نتائج اإل مرَّ 
 صرررال الذي السررروفيا ت. و ذا اإل اإل حادالعربية السرررعودلة و 

عد اآلا لكتسررررب شرررركط المفاجأة الكثيرة ام مية سرررريسرررراعد ب
اإليرانيرررة ع  الرررذاكرة نت  - ات أت   غيرررب الحرب العراقيرررة

بعرد أا ليررررررررررررررع المجتمع الردولت نهرالرة لهرا وات غيرررررررررررررروا 
 امشهر القليلة المق لة.

 1984حزيران )يونيو(  2 - مجلة "التضامن". لندن

     

 ولى في عهد مبارك العالقة المضيًة األُ 
ت الرررذي  كرررالوا المررردلئ للرئيس حسررررررررررررررنت مبرررارك علا 

نتخابات النيابية امولا ات عهدم كانوا موضرررررررررروعيي  وت اإل
 هرامرات وبرالتقليرط م  الرذي  أمطروا عهرد الرئيس مبرارك براإل

شرررررأا اإلنجاء الذي حقق  علا صرررررعيد حرية العمط الحزبت  
 نتخابات نزيهة كانوا أليات موضوعيي .نوإجراء 

المرردلئ الكثير بررالغوال والررذي  ا هموا بررالغوا  الررذي  كررالوا
نتخابات التت جرت ليسرررت أكثر م  خطوة علا أليرررات. ااإل

  ريق  ويط وصعب.
نتخرابرات لمك  أا لقرال بمعزل ع  اإل راء وات  رذم اإل

  هام الكثير.واإل
لمك  أا لقرال نا أحزاب المعرارضررررررررررررررة كراا لجرب أا  ●

القانوا الذي  ط نسرررقا  نتخابات م  أج  ط اإل نارررا وق   
نتخابات بدل أا  اررررررررررغط نفسررررررررررها ات  مت ب   ذم اإل

مطالب ت قدرة لها علا  حقيقها. بط نن  كاا لفترض  
نتخابات نذا كاا القانوا سرربقا  ايها أا  قا ع  ذم اإل
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علا حرررالررر  م  دوا  عرررديرررط. ولو أا  رررذم امحزاب 
 رال رت برالتعرديرط وأصرررررررررررررررت وقرا عرت ات حرال عردم 

نوا كاا سررررررررريخيرررررررررع بالتأكيد  حدوث التعديط اإا القا
للتعررديررط ما الرئيس مبررارك كرراا سرررررررررررررريراض أا  تم  

نتخرررابررات امولا ات عهررردم بينمرررا  قرررا عهرررا أحزاب اإل
 المعارضة.

نتخررراب لم لطرح  وامرجئ أا مطلرررب  عرررديرررط قرررانوا اإل
عتداد بسرررر ب بعض القيادات المعارضررررة التت بالغت ات اإل

أنها سرررررتنجئ  قي  بعتقاد ا حد الين بقو ها وبارررررأنها والتت بلغ 
"الحزب الو نت" الحاكم علا  ات ظط القانوا الذي اصرررررررل 

مقاسررررررر  وكاا الذي صرررررررمم و ولا التفصررررررريط م  الارررررررطارة  
 بمكاا.

الرئيس حسرررنت مبارك ما   نلالك   ذا المصرررمم أسررراء 
نتخررررابررررات ألقررررت ظالتت علا نتهررررت نليهررررا اإلنالنتررررائج التت 

 حد ك ير. لان جربة أراد ا الرئيس جديدة وجادة وميي ة 

أن  ات ضرررررررروء امجواء   - سررررررررتطرادات ن - ويمك  أا لقال
لر  نالتت  مرت ايهرا ات نتخرابرات بموجرب القرانوا الرذي اصرررررررررررررر 

مصرممو "الحزب الو نت" بالكثير م  الارطارة كاا لفترض  
 - ات الرئيس حسررررنت مبارك أو ات أجهزة معينة ات حكم 

أا يتردخرطل أو أا  تردخرطل وذلرك لترأمي  بعض العنراصررررررررررررررر 
  جام اآلخر.المعارضة أو م  ذوي اإل

وقرد نجرد م  يرد علا ذلرك برالقول نا الرئيس حسررررررررررررررنت 
تخرابرات نزيهرة  جري ات جو بعيرد ع  التردخرط ننمبرارك يريرد 

واليرغو . ومثط  ذا القول صرحيئ علا أسراس أا الرئيس  
ت أكثريتهم  م مع حزب  أا الموا ني  ا نلامبرارك مطم   

الررئريرس وت لرمركر  أا لرخرير روا ظر  الررئريرس. لركر  لرو أا 
امجهزة المختصة شعرت أا الحال  ختلف ع  ذلك لكانت 
 دخلتل نذ ليس معقوتت أا  كوا ارصرررررررررررة المعارضرررررررررررة ات 
اكتسرررررررررررررراح الموقف واردة وت  تحرك امجهزة إلجهراض  رذم  

 الفرصة.
ريرررة أا كرررط نا الثغرة الك رى ات اتنتخرررابرررات المصرررررررررررررر 

ات جا ات لم  تمثط وأا المجلس النيابت سيكوا حكرات علا 
سررتفاد ن جام المتقاربل نت نذا  جام الواحد أو اإلأصررحاب اإل

الرئيس مبارك م  ارصرررررررررررررة التعيي  اأصررررررررررررردر قرارات عي   
نتخرابراتل أو التت مرت ات اإلز  بموج هرا قرادة امحزاب التت    

مجلس النواب  نتخرررابررراتل أعيررررررررررررررررراء ات زمهرررا قرررانوا اإل
ختيرار ممثلي  ع   رذم نالجرديرد. وقرد لكوا امنسرررررررررررررررب  و 

عتبرررارات امحزاب وليس قرررادة امحزاب أنفسررررررررررررررهم وذلرررك إل
 معنوية أساسية.

وللمناسرررربة نا ظا رة التعيي  ليسررررت جديدة علا الحاكم 

المصررررررررررري. االرئيس الراحط جمال ع د الناصررررررررررر اعتمد ا. 
و ت نذا كانت ات  والرئيس الراحط أنور السرررررررررررررادات  ب قها.

نتخابات  ط  حقيق  واءا  ائفت اإنها بعد اإلالماضت م  أج  
 ط  حقيق  واءا حزبت.النيابية امخيرة ضرورية م  أج  

مردت ات  عت  ن وبكالم أكثر وضرررررررررررررروحرات أا ظرا رة التعيي  
ط  عيي  بعض الاررررخصرررريات القبطية التت الماضررررت م  أج  

 عيي   ط ت  نجئ لسرررررررررررررر رررب أو آلخرل أو برررامحرى م  أجررر  
الارررررررررررخصررررررررررريات القبطية التت ت  حيا بوتئها أي عالمات  

عتماد ا ن اإا    - 1984 بعة   - ستفهام. أما ظا رة التعيي ن
بسر ب عدم الفوء أمر مق ول ومعقول لك  شرر  الوتء ليس  
ضررررررروريات. االرئيس حسررررررنت مبارك ت ينقصرررررر  موالوا وإنما 

ما ت م   لحاسرب وينتقد ويقول بالصروت العالت    نلالحتاج 
 لقول  اآلخروا الكثيروا أو ما ت يريدوا أو لح وا قول .

ويمك  أا لقال نا م  سرررررررررررروء حظ ناام الرئيس مبارك  
أا ال ورجواءية المصرية أو بتحديد أكثر دقة بورجواءية أ ط 

نتخابات و ت اليمي  ات مصرررررررررر  ت التت وصرررررررررلت ات اإل
 حتكرت المقرراعررد التت لفترض أا  كوا م ررط اليمي نالتت 

وم ط اليسرار وم ط الوسرا. ومنطلق  ذا القول نا "الحزب 
الو نت" الحاكم  و حزب ال ورجواءية المصررررررررررررررية بارررررررررررررقها  
الموالت للناام وأا "حزب الواد" الذي وصط بعض أعيائ  
ومعهم خمسررررررررررررررررررة عاررررررررررررررر لمثلوا حليفهم حزب "امخواا 
المسررلمي "  و حزب ال ورجواءية المصرررية باررقها المعارض 

 للناام.
  محسرروباا علا أميركا.  لثغرة امخرى  ت أا الطراي  وا

ممر بحيث ت  فقد  وت ندري كيف سرررررريواءا الرئيس مبارك ا
قرا يررة و جهررا الحريأل عليرر  بررالتررأكيررد وذلررك التجربررة الرردلم

علا أسررررراس أا  ذم التجربة  اررررركط النقطة امسررررراسرررررية ات 
 "جمهوريت " أو ات "عهدم".

الرئيس مبارك   ويمك  أا لقال نا م  سرررررررررررروء حظ ناام
أنرر  أراد للتجربررة التت حرردثررت أا  كوا نموذجررات لحتررذى برر   
لكنهرا ل   تجراوء مسررررررررررررررألرة أنهرا حرالرة  ع ير ع  الرأي علا 

 درجة متقدمة م  الرقت.
  اترضنوم  سررررروء حظ الناام أليرررررات أا الرئيس مبارك 

أا المصرررررررريي  سررررررريفرحوا منهم سررررررريع روا ع  الرأي كما 
يريدوا وسرريقترعوا لم  يريدوا لك   ؤتء لسرر ب أو آلخر 

نتخرررابرررات بحمررراسرررررررررررررررررة  ررراركي  ات اماق لم لق لوا علا اإل
 ستفهام ت حصر لها.نعالمات 

ات أي حال نا الذي حدث كاا عالمة ميررررررررررري ة علا 
ر  ذا لطو    سرررتطاع الرئيس حسرررنت مبارك أانالطريق. وإذا  

 اإلنجاء الذي ي دأ ب  "عهدم" اإن  لكوا حقق الكثير.
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والرذي يتمنرام المرء الحريأل علا لعبرة الردلمقرا يرةل  و 
أا  كوا المهمة امساسية لمجلس النواب الجديد ات مصر  

ط نلغررراء القرررانوا الرررذي جرت ات ظلررر   ت العمرررط م  أجررر  
مول بها منذ  سرتثنائية المعنتخابات ايرالت ع  القواني  اإلاإل

نتخررابررات غير ألررام الرئيس السرررررررررررررررادات. اقررد كرراا قررانوا اإل
عادل لناام يريد أا لحقق بصرررررررررررردق  جربة الدلمقرا ية ات 

سرتثنائية اكانت  مصرر واق أصرولها العريقة. أما القواني  اإل
نتخابات وضررررررررع ات جائرة وكاا أغرب ما ايها أا قانوا اإل

 ظلها.
 1984)يونيو( حزيران  9 - مجلة "التضامن". لندن

     

 تحية إستثنائية من عرفات  
 "تضامن" فؤاد مطر  إلى

زو  غ ن يقاااال في الاااذكرى الثاااانياااة للأماااا الاااذي يمكن 
نفساااانا هذا ألنا أساااارائيلي للبنانر وحصااااار بيروت؟ ساااا اإل

حااباة عناه  الساااااااااؤال في  التضاااااااااامنل ورأيناا ان نترك اإل
لرسااااااااااالااة كاااناات  التضااااااااااامنل تلقتهااا من قااائااد الثورة 
الفلسااااطينية الساااايد ياساااار عرفاتر وبين سااااطورها الكالم  

ي مثل  فن يكون كلمة  التضاااااامنل أنه يمكن أالذي رأينا 
ن صااااااحب الكالم هو قائد أو  هذت المناسااااابةر خصاااااوصاااااا  

جلااه كااان  أالثورة التي كاااناات محور الهاادفر الااذي من 
حصاااارر ساااواء في بيروت أو في طرابلس.  الغزور وكان ال

 بو عمار:  أكلمة  -رسالة وهنا نص 
 

 منظمة التحرير الفلسطينية 
 الرئيس      اللجنة التنفيذية 

 
 فؤاد مطر  خاال

 تحية الثورة وبعدر  
سرررة  أسررم إسررمكم و إبرقيتكم المرسررلة بببالغ التقدير  لقيت 

»التيرررررام «ل التت  هن وا بها اخو كم مقا لت  مجلة   حرير
الثوءة الفلسرررررررطينية الخارجي  م  الحصرررررررار المزدوج العربت 

 سرائيلت ات شمال ل ناا. اإل
أيها امخوة واتخوات ات أسرررررررة   ات شرررررركر لكم جميعأت إنو 

الن يلة  جام شرررررررررررعب    حرير »التيرررررررررررام «  ذم الماررررررررررراعر
كلها. وأؤكد السرطي  وقيريت  التت  ت قيرية اممة العربية 

وفياء لقيرررررررررررية اممة ا ثوار السرررررررررررطي  سررررررررررريالوا امألكم 
وشررررررررررراها وكرامتها مهما  كال ت عليهم قوى الاررررررررررر والتآمر 

 والعدواا. 
لي  ات برقيتكم بأا قراء نشررر م أعتزاءي ما ن ولقد ءاد م  

شرررررررررررخصرررررررررررت كرجط عام  اختيار م علن»التيرررررررررررام « وقع 
ارررررررعب السرررررررطي   ل ختيارات نختيار الذي اعت رم و و اإل 1982

 ن  صاحب الفيط امول بما قدم م  البطط م
ظهر م  وعت واجترح م  بطوتتل ات  أ يررررررررررررررحيرات و 

ثورة السرررررطي ل وقيررررريتها ات مواجهة المؤامرة  االحفاظ عل
التت عرضرررررررررررت وحدة منامة التحرير الفلسرررررررررررطينية وقرار ا 

 . 1983خطر محدق خالل عام  نلاالمستقط 
ارررعب الفلسرررطينت ات  ظهار النكاا عام  1983ا عام ن

لتفراار  حول قيراد ر   نراضررررررررررررررت المحتلرة لموقفر  الحراءم ات ام
وحدة منامة التحرير الفلسرررررررررطينية   االاررررررررررعية والحفاظ عل
حتواء وكاا ض التبعية والوصرررررالة واإلوقرار ا المسرررررتقط ورا  

المخيمات الفلسرررررررطينية   جما ير  نلاعام المواجهة بالنسررررررربة 
بالصرررررررررردور العارية ات  التت دااعت ع  الثورة الفلسررررررررررطينية

بطال الذي  خاضوا أمجد ول ك امأ. وكاا عام  ال ناا وسوري
متنررا العربيررة ات العصررررررررررررررر الحررديرث ات صرررررررررررررريف  أمعررارك 
ات  1983ا لقررررا لوا  وال عررررام أل ثم كرررراا عليهم 1982

ا ينزع  أراد  أسرررررررررررررائيلت ن -مواجهة حصررررررررررررار مزدوج عربت 
 ستسالم.سالحهم ويفرض عليهم اإل

  حييكم شخصيات أايها امت العزيزل أود بهذم المناسبة أا  
الجهد النيررالت الذي   اسرررة  حرير »التيررام « علأحيت أ  و 

ط خدمة القيررررررررررية ج  أعالمت م  الصررررررررررعيد اإل  ا  ذلون  عل
حقائق النيررال الفلسررطينتل   ا الع القراء علإالفلسررطينية و 

عالمت الهرررام الرررذي ننرررا لنعت ر الررردور اإلإنتصررررررررررررررررارا ررر ل و إو 
ت يتجزأ م  حركررررة النيرررررررررررررررررال القومت   قوموا برررر  جزءات 

سرتعادة حقوق اممة العربية ات السرطي  نط  ك م  أج  المارتر  
 م ريالت. العدو الصهيونت واإل انتزاع النصر علإو 

 نها لثورة حتا النصر. أو 
 ياسر عرفات
 رئيس اللجنة التنفيذية
 لمنظمة التحرير الفلسطينية

 الثورة الفلسطينيةالقائد العام لقوات 
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 ل الخليجالقمة العربية من أجْ 
لحدث منذ اترة لدول الخليج ما سررررررررر ق أا حدث للعراق 

 مع نيراا ومنها.
ام حسررررري  علا أا ي دي ات كط القد دأب الرئيس صررررردَّ 

النرار. ف ن الق منراسرررررررررررررربرة الرابرة ات التعرالش ويعرض وق  
وأبدى ايها   ومنذ ثالث سرررررررررررنوات لم  مر مناسررررررررررربة دينية نت  

اسرررررتعدادم لوقف الحرب. كما أن  لم لحدث  نالرئيس العراقت  
أا ءارم وسرررريا دولت أو عربت نت و جاوب مع  ات مسررررألة 

 ننهاء الحرب.
سررررررررررررررتمرار أا رد اعرط الجرانرب اإليرانت علا  رذم  نوات 

ق  صرررررررررررريحات ت المرونة لكوا المزيد م  التاررررررررررردد وإ ال 
 التفاؤل. نلا دعو 

ف الحرب وكاا المرء لفترض أا الطرف الراغب ات وق  
صيغة مثالية للتعالش    نلاط الوصول  وبدء التفاوض م  أج  

ت بد سيييق ذرعات بسل ية الطرف اآلخر. لك  الذي حدث  
 و أا العراق واصط عرض الرابة ات وقف الحرب بالرغم  

بط نن  قد لجوء القول  م  مواصررررررررررررلة نيراا راض العرض.
ننررر  بعررردمرررا  كرر العرض والراض برررات العراق لعرف ات 
اللحاة التت لعرض ايها أا التارررررررررررردد اإليرانت جا ز دائمات 

 لكت لقول ت.
ف وات ال دالة كاا التفسرررير امولت لرابة العراق ات وق  

الحرب  و أنرر  غير قررادر علا أا يواصرررررررررررررررط الحرب وم  
لة للنزف البارررررررري والمالتل ثم  ط ذلك يريد أا ليرررررررع نهاأج  

  ي  أن  قادر بدليط أا الفاصرررررط الزمنت بي  العرض امول 
وأحدث العروض شرررررررررهد صررررررررروتت وجوتت م  القتال حقق  
اريررهرررررررا الرطرررف الرراغرررررررب ارت وقرف الرحرررب )أي الرعررراق( 
انتصررررررررررررررارات ذات و ج اسررررررررررررررترا يجتل ات حي  أا الطرف 

ن الة  المتارررردد والرااض )أي نيراا( لم لكسررررب شرررري ات سرررروى 
أمد الحربل وكأنما  دا  امسررررررررررررراسرررررررررررررت  و أا  طول  ذم  

 الحرب.
ذلك أا العراق اعتمد المرونة لكت ت لفسررررررررررررررئ ات   إلاو 

المجرال أمرام مواقف حرجرة لردول مجلس التعراوا الخليجت. 
وإذا كرانرت  رذم المرونرة أجلرت لبعض الوقرت التحرشرررررررررررررررات 

خا ر اإليرانية بدول مجلس التعاوا نت أنها لم  بعد عنها م
التحرشررات بدليط أا المقا الت اإليرانية قصررفت ق ط بيررعة  
ألررام نرراقالت نفا كويتيررة وسررررررررررررررعودلررة وحرراولررت نحرردى  ررذم 
المقا الت التوغط ات امجواء السرعودلة لوت أن   م نسرقا ها 

 شتباك اوق البحر.نبواسطة  ياري  سعوديي  ات 
جتمع وءراء خررارجيررة دول مجلس التعرراوا ات  نوعنرردمررا 

نطباع بأا  ذم الدول نامسررررررررر وع الماضرررررررررت سررررررررراد  الطائف
سرررتتخذ مواقف حاسرررمة نءاء نيراا علا أسررراس أا اإليرانيي   

سررررررررررررررتفزاء وعلا أسرررررررررررررراس أا أمثولرة ت يوقفوا التحردي واإل
عتمرد را العراق علا مردى ثالث سررررررررررررررنوات لم ن المرونرة التت 

 حقق الهرررردف المطلوب برررردليررررط أا الطرف اإليرانت يزداد  
 العراق مبادرة سالم. اددات كلما  رح 

 نلانتهوا نولك  وءراء خررررارجيررررة دول مجلس التعرررراوا 
  الجوار وإءالة التو ر سرر  "التعالش بسررالم وح   نلابياا يدعو 

سررررررررررررررتخدامها ات حط إمتناع ع  التهديد بالقوة و لتزام باإلواإل
 المااكط".

نوعية المجتمعي  لجوء القول نا ال ياا   نلاسرررررررررررررتنادات إو 
  يعتل اهم وءراء خارجية و ؤتء صرررررررفتهم الدي لوماسرررررررية. 
ولو أا المجتمعي  كانوا وءراء الدااع أو رؤسرررررررررررررراء امركاا 
لكانوا أصدروا بيانات  نسجم كلما   مع   يعتهم العسكرية أو 

جتماع م  دوا نصرررررررررردار بياا حرصررررررررررات أنهم كانوا أنهوا اإل
 ة المداوتت والقرارات.علا سري

اتراض أا وءراء خرررارجيرررة لك  مع ذلرررك م  الجرررائز اإل
دول مجلس التعراوا لم لقولوا ات بيرانهم كرط شررررررررررررررتءل وم  
الط يعت أت  لقولوا وأت  لكاررررررررررررررفوا ع  خطوات لمك  أا 

  تخذ ا دولهم.
ر عنررر  بيرررانهم  خرررذوم  و اقا مرررا ع َّ نأمرررا نذا كررراا مرررا 

قع المزيرررد م  التحرشرررررررررررررررررات امعنا ذلرررك أا علينرررا أا نتو 
عرترررررررداءات عرلرا اإليررانريرررررررة بررررررردول الرخرلريرج والركرثريرر مر  اإل

النرررررراقالت وربمررررررا علا أ ررررررداف أخرى لهررررررذم الرررررردول غير 
 الناقالت.

وإذا كرررانرررت المرونرررة العراقيرررة لم  ثمر ات  حقيق وقف 
القتال و رك المجال متاحات بعض الاررررررررررتء أمام الوسررررررررررطاء 

ير م  اللباقة لدول اكيف سرريحقق الموقف الدي لوماسررت الكث
مجلس التعررررررراوا الغرض و و ردع نيراا ع  ام رررررررداف 

 قتصادلة الحيوية لدول الخليج؟قاإل
وقد لقال  وما  و المطلوب؟  ط  و نشررهار  ذم الدول 

 الحرب علا نيراا و ط  نالك نمكانات لذلك؟
والجواب ع  ذلرررك  و  نذا كررراا المطلوب ليس نعالا 

اوا الخليجت علا نيراا الحرب م  جرانرب دول مجلس التعر 
نلي   ات اإا المطلوب  و بالتأكيد التحذير أو التحذير ميرررررررراا

  الجوار وبيرررررورة التعالش والحوارل وليس سرررر  التمنيات بح  
 اقا ن الق التمنيات.

وإذا كرانرت ثالث سررررررررررررررنوات م  المرونرة والقترال معرات م  
جرررانرررب العراق لم  قنع نيراا بوقف القترررال وبررردء التفررراوض 
حول صيغة معقولة للتعالش اإا سنوات كثيرة م  التمنيات  
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ب  الردي لومراسرررررررررررررريرة الخليجيرة ل   ثنت اإليرانيي  ع  ضررررررررررررررر  
 قتصادلة الحيوية لبعض دول الخليج.ام داف اإل

ي حدث لاررررررركط مادة جيدة وبالغة ام مية ويبقا أا الذ
للقمة العربية الكثيرة التأجيط. وم  اآلا وحتا حلول  اري   

نوام ر المق رط ليس لنرا سرررررررررررررروى أا نتمنا أت  لحردث  /الثرانت
لهررذم القمررة مررا يوجررب التررأجيررط. وامرجئ أا التررأجيررط ليس  
واردات  رذم المرة علا أسررررررررررررررراس أنهررا المرة امولا ات  راريخ  

عربية التت  اررررررررعر المملكة العربية السررررررررعودلة وبقية  القمم ال
قمررررة عربيررررة  ؤيررررد موقفهررررا  نلادول الخليج بررررأنهررررا  حترررراج 

و ردعمر  ات حي  أنهرا ق رط ذلرك كرانرت دائمرات  ت التت  ؤيرد  
 و ت التت  دعم.

وامرجئ أا ات صررررررررررررررراتت التت  تم وراء الكواليس منررذ 
ط جرر  "القمررة العربيررة م  أ ننعقرراد نلابيررررررررررررررعررة ألررام  هرردف 

 الخليج"... نذا جاء التصنيف.
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 تونسهزيمة للفوضى أمام التسامح في 
بصررررررررررررف النار عما نذا كاا العفو الذي أصررررررررررردرم يوم  

يونيو الح يرررب بورقيبرررة ع  الارررررررررررررربررراا /حزيراا 19الثالثررراء 
العاررة )الذي  حكمت عليهم المحكمة الجنائية باإلعدام بعد  

كرررررانوا  3أا أدانتهم برررررار كررررراب جرائم القترررررط ات حوادث 
(ل  و نتيجة سرررررعت رئيس الوءراء السررررريد 1984يناير /الثانت

محمد مزالت أم أن  عمط يتسرررررم بالحذاقة السرررررياسرررررية البارعة 
... بصرررررررررررررررف النار ع  ذلرك ارإا  رذم م  الرئيس بورقيبرة

البادرة  عكس أكثر م  معنا و ارررريع شررررعورات ك يرات م  الثقة 
ك مبالنفس لدى   التونست. الح 

حد الجزم بأا العفو الذي صررررررررررردر   نلاوقد لجوء القول  
ت لاررررررررركط ات نارنا مفاجأة. ذلك أن  م  غير المعقول أا 

ب  ينهت ءعيم  رراريخت مثررط الح يررب بورقيبررة حيررا رر  بنصررررررررررررررر  
قتراوا نمارررررررانق  ز ق أرواح عاررررررررة شرررررررباا م  المؤكد أنهم 

ر ك هرررا لكنهم نجريمرررة والمجرم لعررراقرررب بقررردر الجريمرررة التت 
قتراوا  ذم الجرائم ات سرياق ظروف موضروعية. وم  غير ن

المعقول أا  كوا امسطر ما ق ط امخيرة ات  اريخ الح يب  
ا  رذا بورقيبرة قرا مرة وحمراء قرانيرة بلوا الردم وخالصررررررررررررررتهرا أ

الزعيم الذي ناضررررط وحكم حوالت نصررررف قرا أسررررد السررررتار 
علا الفصرط امخير م  النيرال بتوقيع لقيرت بالمصرادقة 

ك معلا  بإعدام عارررررة شررررباا  ونسرررريي  ربما أجرموا ع    الح 
سرابق  صرور و صرميم مسرتغلي  أجواء الفوضرا التت سرادت  

 نتفاضرة الخ ز" وربما اقتراوانألام ما اصرطلئ علا  سرميت  "
الجريمة متأثري  بأقوال صررررررررررررحابة ومصررررررررررررلحي  كثيري  ات 
الترراريخ اإلسررررررررررررررالمت وم  بينهررا القول المررأثور لإمررام علت 
"عج ررت تمرئ جررائع كيف ت لخرج علا النرراس شرررررررررررررررا رات 

 سيف ...".
نا أحردات مرا كراا ليتصررررررررررررررور للحارة أا الرئيس بورقيبرة  
لمك  أا يوقع علا حكم المحكمرررة الرررذي لطلرررب اإلعررردام 

لوقت نفسرررررررر  كاا  نالك حيز  العارررررررررة. ولك  ات ا للاررررررررباا
اتراض بأا الرئيس بورقيبة باررررل وأن  حاكمل وأا بسررريا لإ 

سرررتقرار وأنها م  دوا نقيرررية  ونس ات النهالة  ت قيرررية 
و   لسررهط علا اآلخري  اللعب   نلاسررتقرار  تحول  ذا اإل

بمصررريرمل وأا التسرررا ط مع المجرم  و نضرررفاء شررررعية م  
 يب وللتع ير ع  الغيب.نوع جديد للغ

ولك  الرئيس بورقيبة الذي يزا المسررررائط ب راعة صرررراغة  
الرذ رب وامحجرار الكريمرةل قرام وات لحارات  رأمرط لسررررررررررررررتنرد  

ك م جربتررر  العميقرررة ات  نلاايهرررا  والتعرررامرررط مع النررراس  الح 
وامءمات بوءا المسررررررررررررررألةل وعندما وجد أا كفة الميزاا ات 

ط لمصررررلحة الذي  ت حال عدم العفو ع  المحكومي  سررررتمي
ختررار نيريرردوا لتونس الخير وت يتمنوا لرر  نهررالررة مالئكيررةل 

قرار العفو. و و ات ذلك ليس اقا أن  كسررررب عطفات شررررع يات  
وإنما لم لفر  بنصرررررررف قرا م  النيرررررررال والعمط الصرررررررالئ 

 والحنكة والمرونة.
وإصرررردار العفو ع  الاررررباا العارررررة ات شررررهر رميرررراا 

  محاسرررررررر  الصرررررررردف أا  كوا المبارك ل  معنال بط نا م
ك مأمور التحقيق وإصررررررررررررردار   أا حط شرررررررررررررهر   نلا الت  الح 

رميررراا. وات التاسرررع عارررر م   ذا الارررهر الكريم يتحقق  
سرررررعت السررررريد محمد مزالت ويلتقت  ذا السرررررعت مع ما يدور  
ات خا ر الرئيس بورقيبة م  ضرررررررررررررورة  فادي القرار الذي 
قرد يرضررررررررررررررت العنفواا لكنر  يردمر  القلرب أو القلرب والوجرداا 

 معات.
إا محمد سررررررررررررررتفادةل انذلك أن  نذا كاا اممر أمر   إلاو 

مزالت مسررررتفيد  و اآلخرل نذ كيف كاا سرررريحكم  ذا الرجط 
نذا  م  عليق عاررررررررة مارررررررانق ات السررررررراحات العامةل وكيف 

أا  سررررررررتمر ات  ونسل وكيف كاا  الدلمقرا يةكاا لتجربة 
 رذا ال لردل وكيف كراا  نلاسررررررررررررررتثمرارات العربيرة أا  رأ ت لإ 

لجررامعررة الرردول العربيررة أا  سررررررررررررررتمر ات  ونسل وكيف أا 
سررتقرار ويتيرراءل دورم  سررتقرار سرريبقا ات و   لك ر باإلإلا

 ستقرار؟وأ ميت  بدياب  ذا اإل
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وصحيئ أا اممور سارت ات الطريق الط يعتل نت أا 
 نررالررك مخررا ر قررد  لوح ات اماق. لقررد جرت المحرراكمررات 

ك موصرررررررررردر  بعدما ناررررررررررا المحاموا و حركات التيارات  الح 
مع قيرررية الارررباا  السرررياسرررية وامحزاب ات  ونس  تعا ف

العاررررررة أو  تحفظ بصرررررمت. واسرررررتعمط الرئيس بورقيبة حق   
كرئيس للرردولررة بعرردمررا مررارس السرررررررررررررريررد محمررد مزالت  منيررا رر   

رء ربررر   ويحمرررد الم - كرئيس للوءراء. لقرررد حررردث كرررط ذلرررك
لك   نرالرك مخراوف  -  جرامعلا أا ذلرك حردث ات  رذا اإل

ث  م  أا  حرردث مسررررررررررررررتق الت قراءة مغلو ررة للتطوراتل بحيرر 
 جرررراوب الرئيس بورقيبررررة مع رفيقرررر    نلايتواجررررد م  ينار 

وخليفت  السررررررررررريد محمد مزالتل علا أن  حالة ضرررررررررررعف وأا 
القرار التررراريخت للرئيس بورقيبرررة ننمرررا  و لخواررر  ممرررا كررراا 
سرررررريحدث. نا  ذم النارة سررررررتكوا شررررررريرةل وقد  حدث ثغرة  

ط الح يب  يتسرررلط منها  واة نارررر الفوضرررال التت  زمها  عقُّ 
 يبة وبعد نارم.بورق

ط أا  تقت  ونس الارررر جائزة  وإذا كانت امدعية م  أج  
نتيجة "انتفاضرررررررررررررة الخ ز" الارررررررررررررهيرةل اإنها اآلا واجبة بعد  
الخطوة المتسررامحة م  جانب الرئيس بورقيبةل والتت  مثلت  
بإصرردار العفو ع  الاررباا العارررة الذي  صرردرت ات حقهم  

قرا ية  نس بالدلمذلك أن  كلما  مسرررررررركت  و  أحكام باإلعدام.
شرررررررتد الديظ منها والغيرررررررب عليها. و ذم نوبالتسرررررررامئ كلما  

 المرة كاا التسامئ علا درجة عالية م  الرقت.
 1984حزيران )يونيو(  30 - مجلة "التضامن". لندن

     

 كيف تعود مصر؟ 
نذا كاا م  سررررروء حظ الوضرررررع العربت عمومات أا القمة 

  حظ مصررررررر أا  ذم القمة سرررررر  العربية ت  نعقدل اإا م  ح  
 آخر. نلا تأجط م  موعد 

الوضرع العربتل ينحصرر سروء الحظ ات أا  نلابالنسربة 
 ررا الحررد امدنا الررذي ننعقرراد ررذم القمررة قررد  حقق ات حررال 

لحول دوا  ررذا التررد ور المريع وقررد  حرراصررررررررررررررر الخالاررات 
العربيرة اتيرررررررررررررريق الرقعرة قليالت علا أمرط أا  نحسررررررررررررررر مع 

 الوقت.
  الحظ ات أا  ذم  سرررر  مصررررر ينحصررررر ح   انلوبالنسرررربة 

لت كلما بات الوضرع المصرري أمرات واقعات م   القمة كلما  أج 
 الممك   ق ل .

و ق رط اممر الواقع نراشررررررررررررررئ ات الردرجرة امولا ع  أا 
خرى ويومات بعد  الرئيس حسررررررررنت مبارك يؤكد مناسرررررررربة بعد أ  

آخر  وية مصرررررررررر التت لحكمها و ت  وية  ناسرررررررررب جميع  
سررررررررررتثناء  تسرررررررررراوى ات ذلك الدولة نالدول العربية وم  دوا 

 المحاااة مع الدولة الثورية.
ات ن فرراقرر اهو غير متحمس لكررامررب دلفيررد لكنرر  ت يلغت 

 الكامب.
و و  سررررررررل م مصررررررررر دولة  قيم عالقات دي لوماسررررررررية مع 

أا الحط المثالت حتا نشررررررعار آخر  و نسرررررررائيط لكن  وجد 
 جميد  ذم العالقات و مثط ذلك ات   و  مسرررررررتوى التمثيط 

غتيرال القرائم ن قرائم برامعمرال. وبعرد محراولرة  نلام  سررررررررررررررفير 
عتبار بامعمال اإلسررررررررررررائيلت ات القا رة بات م  الجائز اإل

أا  نالك عالقات نت أن  ليس  ناك دي لوماسررريوا يناموا  
  ذم العالقات.

و و أليات  سلم مصر وعالقا ها شب  منهارة مع منامة  
التحرير الفلسرررررررررطينية لكن  أءال بالتدرج نقا  التو ر ات  ذم  

حد أن  بارررررررررتء م   نلاالعالقات وأعاد نليها بعض الدفء  
الفلسررررررطينية   - المقارنة لمك  القول نا العالقات المصرررررررية
 يلية.اإلسرائ - با ت جيدة وبنسبة سوء العالقات المصرية

و و أليررررررررررات وأليررررررررررات اتئ النوااذ ثم امبواب التت كانت  
مغلقررة ات عهررد الرئيس أنور السرررررررررررررررادات مع العرب بحيررث  

 نلابا ت التصرررررررررريحات العربية التت  طالب بعودة مصرررررررررر 
عيرررويتها ات الجامعة العربية ت  اررركط نحراجات مي  رف  

الرئيس   نلاوبحيرث برا رت برقيرات التهن رة برامعيراد  صررررررررررررررط 
ك م  حكررام عرب بطريقررة عفويررة خرراليررة أليرررررررررررررررات م  مبررار 

 اإلحراجات.
ذلك أن  منع الكلمة المسررررري ة بحق العرب منارررررورة    إلاو 

كانت  ذم الكلمة أو مذاعة وأوصررررررررررا بتسررررررررررهيط المحاوتت 
 صرال بي  مصرر وبعض ام راف السررية لتناريا قنوات اإل

 العربية.
لقد اعط الرئيس حسررررررررررنت مبارك ذلك واعط ما  و أكثر 

ذلرررك لك  ج رررط الجليرررد بي  مصررررررررررررررر وبعض ام راف  م 
العربية ت يذوب بالاررركط الذي لسرررهط علا مصرررر أا  عود 

 مكانها ومكانتها ات العالم العربت. نلا
ولك  الوضرررررع يت دل ولمصرررررلحة العودة. ولو ألقينا نارة  

القمة اإلسرررررررررالمية الرابعة ات  ننعقادعلا  ذا الوضرررررررررع ق ط 
( 1984يناير /كانوا الثانت 19 نلا 16الدار ال ييرررراء )م  

القرار   خررراذ ررراإ رررذم القمرررة و  ننعقرررادوعلا الوضررررررررررررررع بعرررد 
التاريخت بأا  سررتعيد مصررر عيررويتها ات منامة المؤ مر 
اإلسرررالمت للمسرررنا كم أا الفرق شررراسرررع. كذلك أننا لو ألقينا 
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نارة علا الوضرررررررع بعد شرررررررهر م  قرار العودة اإلسرررررررالمية 
وعلا الوضرع اآلا للمسرنا أا قرار العودة العربية لمصرر لم 

ملرام ت سررررررررررررررتحرالرة التت كراا عليهرا. وات  رذم العرد علا اإل
يلتقت مسرررررررررؤوتا عربياا نت ويدور الجزء امسررررررررراسرررررررررت م  

مكانها ومكانتها ات  نلاحديثهما حول مصررر ومتا سررتعود 
 المكاا كخطوة أولا ومتا ستتم؟ نلاالجامعة العربيةل أو 

القمرة العربيرة )و ت القمرة التت  ننعقرادا  رأجيرط نو كرارات 
يتها سرررررتعادة مصرررررر عيرررررو نلفترض ايها أا  نار ات أمر 
  حظ مصرر علا أسراس  سر  ات الجامعة العربية(  و م  ح  

ءدادت حماسررررررررررررة الرئيس مبارك  نر التأجيط كلما أن  كلما كث  
ءدادت قنرراعررة العرب برراممر إ خرراذ المزيررد م  الخطوات و إل

المصررري الواقع. لك  الخوف  و أا  حدث المفاجأة بحيث  
  لفرض  م   نعقد القمة العربية المق لة ات الرياض وت يلتقت 

علا المجتمعي  أمر عودة مصرررررررررررررر كما حدث خالل القمة 
 اإلسالمية امخيرة.

 ويبقا أمراا.
امول  و أا  نرالرك بعض اموسررررررررررررررا  العربيرة المطلعرة 

الجامعة العربية  نلا ؤكد أن  ل   كوا  نالك عودة لمصررر 
نذا لم يتحقق الحد امدنا و و قطع العالقات الدي لوماسرررررية 

ائيلية وأا  نالك م  ينصررررررررررئ الرئيس  اإلسررررررررررر  - المصرررررررررررية
عتمراد  رذم الخطوة خصرررررررررررررروصررررررررررررررات أنر  بعرد "نبعراد" إمبرارك بر 

غتيال القائم ن السررررررررررررفير اإلسرررررررررررررائيلت ع  مصررررررررررررر ومحاولة  
 ط أبيب لم  نلابامعمال اإلسررررررررررررررائيلت ثم مغادر   القا رة 

لعد لفصرط بي  مصرر وإسررائيط سروى خيا سرهط القطع. 
ل نا ممارسرة بعض وات الوقت نفسر   نالك أوسرا   قو 

اليغو  م  جانب مصر علا نسرائيط قد لاكط خطوة 
 بديلة لخطوة قطع العالقات.

أمرا اممر الثرانت اهو أا بعض اموسرررررررررررررررا   رى أا 
قرار العودة اإلسرررررررررررررررالميررة كرراا بمثررابررة نررداء م  جررانررب 

الرئيس حسرررررررررررررررنت مبرررررارك لكت لقررررردم علا  نلاالعرب 
 لعربت.الصف ا نلاالخطوات التت  سهط علي  العودة 

وواضررررئ أا المسررررألة  ت  باي  ات التفسرررريرل بمعنا 
عت رت أا الرئيس ن أا الدول العربية )و حديدات بعيرررها( 

متنع ع  التل ية بينما لعت ر نمبارك سرررررررررررررمع النداء لكن  
 - الرئيس مبررررررارك أا الخطوات التت قررررررام بهررررررا و ت

ما اوق نقطة  نلا  ريد العالقات مع نسررررررررائيط   -  كرارات 
 الصفر بقليط  كفت كخطوات إلصدار قرار العودة.

د نتاررررار أا يلتقت الطرارررراا عنررررد نقطررررة  وحرررر   نوات 
 نلاناريتهما ثمة حقيقة أسررراسرررية و ت أا عودة مصرررر 

الصررررررف  نلاالصررررررف العربت أكثر ضرررررررورة م  عود ها 

الحردة ات  اإلسرررررررررررررررالمتل ذلك أا التعثر قائم وبكثير م 
 الوضع العربت وليس ات الوضع اإلسالمت.

وم  المؤكد أا عودة مصرررر سرررتخفف بعض الارررتء 
 م   ذا التعثر.

 1984تموز )يوليو(  7 - مجلة "التضامن". لندن

     

 محارب ال يتعب 
 صرررررررادف يوم الثالثاء المق ط الذكرى الخامسرررررررة لتسرررررررلم  

ك مام حسرري  الرئيس صرردَّ  يكات ات حكم  . وبما أن  كاا شررر الح 
ل وليس مجرد 1968يوليو / موء 17البعررثل الررذي برردأ يوم 

نائب رئيس كما  ت حال كثيري  لارررررررررغلوا  ذا المنصرررررررررب 
اإا الصرررررررريغة الرسررررررررمية للتسررررررررلم التت  م بها نعالا الحدث 

 م المسؤولية كاملة ات الحزب والدولة".كانت " سلُّ 
ام حسررررري  رمز للحاتت غير المطروقة وم  نوع وصررررردَّ 

 المحاربي  الذي  ت يتع وا.
مسرررألة الرمز  نالك أمثلة كثيرة لعط أبرء ا    نلابالنسررربة 

ك مم قاد عسركريت البعث لتسرلُّ   1968أن  ات العام  وبذلك   الح 
سررررررررتحدث نمكانية أا لقود المدنت العسرررررررركريي  ات سرررررررر يط  ن

ك مالتغيير. و و مررارس  و و نررائررب للرئيس وكرراا بررذلررك   الح 
سررررررررررررررتحرردث للمرة نعررالم الثررالررث. و و أقوى رجررط ثرراا  ات ال

نتقال السرررررررلطة عبارة غير مسرررررررتعملة م  نامولا ات  اريخ 
 م المسؤولية كاملة".ق ط و ت " سلُّ 
المسرررررألة امخرى  نالك أليرررررات أمثلة عدة    نلاوبالنسررررربة 
ام حسرري  م  نوع المحاربي  الذي  ت يتع وا.   ؤكد أا صرردَّ 

ارب سررررررررررررلطة اهو حارب ع د الكريم قاسررررررررررررم ولم يتعبل وح
ك مولا ات العراق ولم يتعرررب. ومنرررذ أا بررردأ البعرررث ام    الح 

أعل  الحرب علا امميررة ولم يتعررب.   1968شررررررررررررررريكررات عررام 
وحارب ات الحقبة نفسررها شررركات النفا ولم يتعب. وحارب  
التخلف ولم يتعرررررب. وحرررررارب التقررررراليرررررد المك لرررررة للنهوض 

جتمررراعت ولم يتعرررب. وحرررارب التمرد ات الاررررررررررررررمرررال ولم اإل
ناررررررررررررررقراق وحراتت المغرامرة داخرط تعرب. وحرارب  يرارات اإلي

حزب البعرث ولم يتعرب. وحرارب صررررررررررررررفقرة كرامرب دلفيرد ولم 
 يتعب.

ام  ولقد حدثت كط  ذم الحروب ق ط أا لصررررررررررربئ صررررررررررردَّ 
حسي  رئيسات للجمهورية وءعيمات للحزب وات يدل  المسؤولية 

 الكاملة.
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وات  رذم الحروب كرانرت معام الجوتت لصررررررررررررررالئ  رذا 
 المحارب.

القد كسرررررب الحرب علا اممية بحيث  يررررراءلت نسررررربة  
درجة بهرت منامات دولية  عنا    نلاامميي  نسرراء ورجاتت 

 بقيالا اممية.
وكسرررب الحرب علا شرررركات النفا بحيث حدث التأميم  

 لهذم الاركات م  دوا أا  تر ب علا ذلك آثار سل ية.
وكسررررررررررررررب الحرب علا التخلف بحيرث نا التحول الرذي 

 نلاهدم العراق ق ط أا   دأ الحرب مع نيراا كاا مذ الت شرررررر 
الدرجة التت بات ايها م  المتوقع أا لصبئ  ذا ال لد مالكات 
لقوة نووية  فيدم ات ميرررررررررررمار السرررررررررررلم وميرررررررررررمار الحرب 
ويصرررررررررررررربئ مثرط بعض الردول المتقردمرة ات العرالم الثرالرث... 

 مثط ال راءيطل أو مثط رومانيا.
ات الاررررررمال اسررررررقا الر اا وكسررررررب الحرب علا التمرد 

علا عرررردم الوتء الكردي للو  . وكسرررررررررررررررررب الحرب التت 
 ضرب . نلاناقاقيي  والساعي  خاضها ضد اإل

وكسرررررررررب ات حين  الحرب التت خاضرررررررررها العرب ضرررررررررد  
 كامب دلفيد.

ط وكسرررررررررررب الحرب التت قاد ها قوى أجن ية كثيرة م  أج  
أبواب نلقررراء الاالل علا عروبرررة العراق و مثرررط ذلرررك بفتئ 

ال لد أمام الفالحي  المصرررررررررريي  والمغاربة الذي   م  و ينهم  
والتعررامررط معهم بررالطريقررة التت أبعرردت ع  العراق مخررا ر  
أا  ؤثر علا أبنررررائرررر  اللهجررررات الواارررردة م  كوريررررا والهنررررد 
وماليزيا وباكسرررررتاا وغير ا و ذا ما  عانت من  أسرررررر وبيوت  

 كثيرة داخط بعض دول الخليج.
ا محاولة نخيرررررررررراع القرار العراقت وكسررررررررررب الحرب عل

بتزاءات الرردوليررة التت  رااق عمليررات التزويررد بررالسررررررررررررررالح لإ 
ات والمعررررا رررردات م  نوع  فرررراقرررر والتكنولوجيررررا ات نطرررراق اإل

 السوفيا ت. اإل حادمعا دة الصداقة والتعاوا مع 
ام حسرررررري  كط  ذم امعمال وكسررررررب  وعندما أنجز صرررررردَّ 

ا و سرلم المسرؤولية جوتت ملحوظة ات الحروب المارار نليه
كاملة ات الحزب والدولة قرر أا لخوض الحرب ضرررررررد كط 
ما م  شررررأن   ز اإلنجاءات اكاا  رح  لما اصررررطلئ علا 

والذي  1980ا راير /شررربا   8 سرررميت  "اإلعالا القومت" يوم 
ينام العالقرررات بي  الررردول العربيرررة م  جهرررة وبي  الررردول 

 ط( م  جهة أخرى.ستثناء نسرائيإالعربية والدول المجاورة )ب
ولمجرد أا  رح صرررردام حسرررري   ذا الميثاق الذي لحرم  

العربية  - سررررررررتخدام القوات المسررررررررلحة ات النزاعات العربيةن
التيرام  وينام أصرول العالقات والتعامط   نلاوالذي يدعو 

بدأ العد التناءلت ليررررررررررب  ذلك أن  نذا كسرررررررررب الحرب علا 

ا القومت" التفرقرررررة والتررررردخالت ات ن رررررار روحيرررررة "اإلعال 
ومبادئ  كما كسررررب جوتت الحروب امخرى بمعنا ذلك أا 

 ار  التدخط امجن ت ات المنطقة ستكوا ض يلة.
مليرررررة العرررررد عوكرررررانرررررت المواجهرررررة مع نيراا جزءات م  

ام حسررري  الحرب الجديدةل  التناءلت. وحتا اآلا كسرررب صررردَّ 
بمعنا أا نيراا لم  عرررد القوة التت  خيفل وبمعنا أنررر  ت 

ام حسرررررررري   لعبة الطائ ية ات العراق. وكسررررررررب صرررررررردَّ مجال ل
ستعداد إخت ر وتء شعب  وقدرات جيا  و نالحرب بمعنا أن   

 كط موا   وموا نة للص ر والتيحية.
ام حسررررري  الحرب بهذا المعنا من  ات  لقد كسرررررب صررررردَّ 

امصط متمرس علا حروب صعبة ومن  محارب ت يتعب.  
طرة التت بردأ را عرام لكنر  عمليرات سرررررررررررررري ردأ م  جرديردل وم  النق

اإليرانيررررة أا  - ... و ررررذا نذا كتررررب للحرب العراقيررررة1968
  نتهت.

ويبقا أنرر  لو  م امخررذ "برراإلعالا القومت" الررذي  رحرر  
لما كاا الوضررررررع   1980ام حسرررررري  ات شرررررربا  الرئيس صرررررردَّ 

 العربت علا ما  و علي .
وكلمرا  زايردت امخطرار علا المنطقرة كلمرا كرانرت  نرالرك 

ع ذلك اإلعالا موضررررررررع التنفيذ. والقمة وضرررررررر   نلاضرررررررررورة 
بة   ا ات الرياض مناسررررررررررررربة  ي   ننعقادالعربية المق لة المقرر 

 لمثط  ذا اممر.
 1984تموز )يوليو(  14 - مجلة "التضامن". لندن

     

 حيوية المشير 
علا  امش التعثر ات الموقف السررررررياسررررررت العربتل  و 

أكثريررة الرردول العربيررةل  الررذي لغطت سررررررررررررررمرراء العالقررات بي  
   سررررررجلت مصررررررر م  خالل مؤسررررررسررررررتها العسرررررركرية خطو ي  

 تمام و تطلباا الكثير م  التنب  م  ق ط الذي    باإلجدير ي  
 يتابعوا التطورات المصرية.

 3ولا  مثلرررررررت بررررررراإلعالا رسررررررررررررررميرررررررات يوم الخطوة ام  
ع  أا القوات المسررررلحة المصرررررية بدأت  1984يوليو / موء

لتت دعا نليها الماررررررررير ع د الحليم أبو غزالةل  نفيذ الفكرةل ا
نائب رئيس الوءراء ووءير الدااع واإلنتاج الحربتل بإناررررررراء  

سرررررررتيراد التكنولوجيا نمدينة العلماء لتنقط مصرررررررر م  مرحلة  
مرحلة  صررررررررنيعهال ومواكبة التطور لمالحقة العصررررررررر.   نلا

المعلومات ع   ذم المدينة اإنها سررررررررتاررررررررغط    نلاسررررررررتنادات إو 
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  لغ حوالت ربع مليوا متر مربع م  امرض  مسررررررررررررررررراحررررة
علميرررة  تكلف كرررط منهرررا حوالت  منرررا ق و ترررألف م  عررردة 

عاررررة ماليي  جني  مصرررري بخالف ثم  امجهزة والمعدات 
. و يرررررم كط منطقة خيرة علماء مصرررررر العسررررركريي   علميةال

سررررررررترا يجية  والمدنيي  للتعاوا فيما بينهم لخدمة ام داف اإل
 لحة.لمصر والقوات المس

و مثلرت الخطوة الثرانيرة برإعالا الماررررررررررررررير أبو غزالرة ات  
لمنراسرررررررررررررربرة  1984يوليو / موء 13كلمرة ألقرا را يوم الخميس 

"يوم الدااع الجوي" أا مصررررررررر "سرررررررروف  سرررررررر ق الكثير م  
الدول المتقدمة ات سررجط  صررنيع السررالح و صررديرم بعد أا 
حققرررت  قررردمرررات ك يرات ات  رررذا المجرررال. وحينمرررا نقوم برررإنتررراج  

أوروبا ولك   نلاحة متطورة ال  نقوم بتصرردير ا بالطبع أسررل
المنطقة التت  حتاجها و ت دول منطقة    نلاسررنتج  أسرراسررات 
 الارق اموسا".

   لمك  مالحاة اآل ت   الخطو ي  حول  ا ي  
بأا مصررررررررررررر سررررررررررررتهتم   نطباعات نننهما  عكسرررررررررررراا   - أوال  

بالتصرنيع الحربت لتطوير  جارة السرالح التت بدأت  توضرئ  
 ات كامب دلفيد.ن فاقكأحد معالمها البارءة ات أعقاب 

  التت   الخطو ي  اتراض أا مصرر بها ي  وم  الجائز اإل
  لقول لألشرقاء العرب نا  كمط كط منهما امخرى   دو كم  

ات نمكانهم أا لحاربوا بسريواها وليس بسريَّاايهال أي لمكنهم  
الحصررررررررررررول علا السررررررررررررالح منهال وبثم . أما المقا لوا اال 

ات كامب دلفيدل و ذا لعود ن فاقنمكانية لمسررررا متهم بسرررر ب 
أا مصررررر ت  ريد أا " تور " ات حروب بعد اآلا وأا   نلا

لمك  أا  كوا عالقررة  رف لمررد   عالقتهررا بررالرردول العربيررة
الطرف اآلخر المحتاج بالسرررررررررررالح و ذا ما  فعل  دول كثيرة  
م  دوا أا لس ب لها ذلك حرجات م  النوع الكثير أو القليط 

 التعقيد.
بتكر را الماررررررررررررررير أبو  ننا "مردينرة العلمراء" التت  - ثاانياا  

غزالة ستكوا ات النهالة مدينة لتطوير صناعة السالحل أو 
قرررط أا امجواء السررررررررررررررررائررردة ات بعض اموسررررررررررررررررا  علا ام

والمعلومات المتاحة  ؤكد ذلك. وعلا  ذا امسررررررررررراس لجوء 
اتراض أا المعلومررات التت كررانررت  تواار للماررررررررررررررير أبو اإل

غزالرة ألرام عملر  كملحق عسرررررررررررررركري ات واشررررررررررررررنط  ثم بعرد  
ممارست  منصب  اآلخر كوءير للدااع واإلنتاج الحربت  ؤكد 

المزيد م  المارررراكسررررات التت  عق ها    أا المنطقة مق لة علا
ط ذلكل اإا صرناعة  شرتباكات ثم  ليها حروبل وأن  م  أج  ن

السرررالح م  شرررأنها أا  فيد ات  مك  مصرررر م  الحصرررول 
علا كميات  ائلة م  العملة الصرررررررررررررعبة التت  حتاج نليها. 

اتراض أا الحرب الرردائرة بي  العراق كررذلررك م  الجررائز اإل

رقعتهال و تعدد ام راف المارررررراركة وإيراال والتت قد  تسررررررع 
 ايها  سيط لعاب الراغ ي  ات  طوير صناعة السالح.

   أا نعالا الخطو ي    نلاو جدر اإلشرارة ات  ذا الصردد 
سرررررررم المارررررررير أبو غزالة و موحا    زامنتا مع إ  بالمر بطتي  

سعت شاق وحثيث م  جانب الكويت لدى الوتلات المتحدة  
رار المسرررررؤولي  الكويتيي  ضرررررط إللحصرررررول علا السرررررالحل و 

السررروفيا ت للحصرررول علا بعض ما لم  اإل حادللتوج  نحو 
يتمكنوا م  الحصررررررررررررررول علير  م  امميركراا الرذي  لفترض  

 أنهم أصدقاء للكويت.
ولو أا خطا التصررررنيع المصرررررية كانت جا زة ات مثط  
 ذم الاروف لكانت مصرر سرارعت وعرضرت السرالح علا 

سرررررررررررررربررراب علا درجرررة م  الكويرررت ولربمرررا كرررانرررت بررراعرررت م
الخصرررررروصررررررية ما  ريد بيع . وامرجئ أا العقول المخططة  
ات مصررر لتسررويق السررالح  أخذ  ذم الحالةل وحاتت كثيرة  

 عتبار.غير ا ات اإل
نا التصرررررررنيع الحربت ليس جديدات علا مصررررررررل  - ثالثا  

لك  الجديد ات اممر  و أا  جربة التصررررررررررررنيع الماضررررررررررررية 
ت كانت مصرررررررررررر  خوض  كانت متواضرررررررررررعة وحدثت ات وق

حربات ضرررد نسررررائيطل بينما  حدث المحاولة الثانية للتصرررنيعل 
و ت محاولة  موحةل ات وقت  نالك صرررررررررلئ  م عقدم بي   

ر علا مصررر الحصررول علي  م  مصررر وإسرررائيط. وما  عذَّ 
أ راف دولية لتطوير صرررررناعة السرررررالح بسررررر ب أنها معادلة  

الحصرررررول علي  إلسررررررائيطل حصرررررلت أو ل   لقا مارررررقة ات 
ما  نالك صرررلحات حدثل وما ما لحجب  ءم  العداء لجيزم  

 ءم  الصلئ.
ذلك أا خطا  جارة مصررررررررررررر بالسررررررررررررالح قد  كوا   إلاو 

م نية علا أسررررراس أا  كوا  نالك  سرررررهيالت مع ام راف 
السررررررررالحل خصرررررررروصررررررررات  لك ام راف التت   نلاالتت  حتاج 

سررها أا كتوت بنار امسررواق السرروداء. ولقد سرر ق لمصررر نفن
ذاقت بعض اللسرررعات م   لك النارل و ذا أكسررر ها وت شرررك 

 خ رة ات  ذا الميمار.
 ولك  يبقا أمراا.

امول  و أا دخول مصررررررررررر نادي المجموعة التت  تق  
دولة  تعامط   نلا صررررررررنيع السررررررررالح واإل جار ب  سرررررررريحولها 

عتبرررار عرى  بمفررراتيم جرررديررردة مع اآلخري  ت  رررأخرررذ ات اإل
 الم دئية. الصداقة والتحالفات

أما اممر الثانت اهو أا نجاح مصرررررررررررررر ات ميرررررررررررررمار 
حتا   -  صررررررنيع السررررررالح لحملها ع  ات قوميات ويفرض عليها

 ممارسة الدور القومت. - ختيارضطرار وليس باإلباإل
جتهادات و ت كثيرة  وبصرررف النار ع  التفسرريرات واإل
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لخطوة "مدينة العلماء" ولخطوة  صررررنيع السررررالح و صررررديرمل  
حيويررة الماررررررررررررررير أبو غزالررة ونفرح  نلاننار بتقرردير اررإننررا 

ونح  نرى دولررة مثررط مصررررررررررررررر  نهج منهج التطور العلمت 
 الدقيق ات مجال  صنيع السالح.

ومع الفرح القليررررطل كثير م  القلق مخررررااررررة أا لحرررردث 
ما سرر ق أا حدث للمفاعط النووي العراقت "مدينة العلماء"   ل

دولررة  نلاادلررة اقا منرر  كرراا سررررررررررررررينقررط العراق م  دولررة عرر 
 متقدمة.

 1984تموز )يوليو(  21 - مجلة "التضامن". لندن

     

 عودة الحليف الضال
السررروفيا ت   اإل حادبعد بيرررعة أسرررابيع سرررتتبادل مصرررر و 

السرررررررررررفراءل بعدما قرر الرئيس حسرررررررررررنت مبارك نعادة  ط يع  
 العالقات مع السوفيات.

وبعد بيررررعة أسررررابيع سرررريحط وءير الخارجية السرررروفيا ية  
أندري  غروميكو ضيفات علا دولة الكويت ات ءيارة قد  كوا 
 ت امكثر نثارة ات  اريخ الدي لوماسرررررية السررررروفيا ية منذ أا 

وءير الخارجية ات بالدم ق ط  سرررع   سرررلم غروميكو منصرررب
وعاررري  سررنةل خصرروصررات أا  ذم الزيارة امولا ات أعقاب 

الكويتل والتت  كم  أ ميتها    نلاصررفقة السررالح السرروفيا ت 
ات أنهرا امولا م  نوعهرال وليس بحجمهرا الرذي بلغل علا 

 حد ما قيط ات  ذا الاأال ثالثم ة مليوا دوتر.
مئ مرحلررررررة العودة و ررررررذاا الحرررررردثرررررراا  مررررررا أبرء مال 

المنطقة العربيةل أو نذا جاء القول "عودة   نلاالسرررررررررررررروفيا ية 
 المنطقة العربية. نلاالحليف اليال" 

 كلمةوبادئ ذي بدءل م  اليررررررررررررروري التوضرررررررررررريئ بأا 
السرررررررروفيا ت حليف لم  اإل حاداليررررررررال"  نا  ت بمعنا أا  "

وشررعوبات اسرراعد بذلك علا  أنامةيتفهم  مامات   يعة العرب 
التعامط  نلاء ظروف موضررروعية أدت ات نهالة اممر  نارررو 

 ستهانة.مع  باتء م  اإل
السرررررروفيا تل   اإل حادوإعادة مصررررررر  ط يع العالقات مع 

 ت برأ ميرة دخول السررررررررررررررالح السرررررررررررررروفيرا ت منطقرة الخليج. 
وام مية  نا ناشرر ة ع  أا الرئيس مبارك يزيط بقرار نعادة 

ر  رد السوفيات  ط يع العالقات اآلثار التت نجمت ع  قرا
 خررذم الرئيس  نم  مصرررررررررررررررل و و القرار الررذي سرررررررررررررر ق أا 

غتيال  ببيعة أسابيع  ن )الراحط( أنور السادات ثم ألحق  ق ط 

جاسروسرية   ةبطرد السرفير السروفيا ت بحجة ضرلوع  ات قيري
كتارررررررررررررررااهررا. ولقررد أث تررت التطورات أا السرررررررررررررروفيررات لم ن م 

ل بط قد لسرررتطيعوا نسرررياا ما حدث لهم نتيجة قرار السرررادات
ونهررررررا ات  عررررررا يهم مع خط لجوء القول نا كررررررط خطوة ل

ماررررررراكط المنطقة منذ ذلك القرار متأثرة ات شررررررركط أو بآخر  
عتمدم  ن وبامسررلوب التاررهيري الذي   بهمباإل انة التت لحقت 
 السادات ات  رد م.

 خذ  نعتبار أا الرئيس حسرررررنت مبارك ومع امخذ ات اإل
سرررررررررررررروفيرات ات سرررررررررررررريراق  قرارم برإعرادة  ط يع العالقرات مع ال

مبرررادرا ررر  التت  نررردرج  حرررت بنرررد "نعرررادة النار ات أخطررراء 
المرراضررررررررررررررت" وبررالررذات مرراضررررررررررررررت الحليف الررذي  و الرئيس  

السررروفيا ت م   ذا القرار  اإل حادسرررتفادة نأا   السررراداتل نت  
سررررررررررررررتفرررادة التت لمك  أا لحققهرررا الرئيس   تجررراوء بكثير اإل

راء الكواليس و دارت مبراركل نت نذا كرانرت المحرادثرات التت 
ل السررررفراء  ناولت وسرررربقت قرار نعادة  ط يع العالقات و باد  

ات جملة ما  ناولت  أا ليرررررررررررررغا السررررررررررررروفيات علا بعض  
سرررررتطاعتهم اليرررررغا عليها م  نام راف العربية الذي  ات 

 ط ننهاء قرار القطيعة الدي لوماسية.أج  
و ذم ام راف  ت بالتحديد سرررررررررروريا والجما يرية اللي ية  

  اإل حرراد  الرردلمقرا يررة. و ررذم الرردول الثالث  ربطهررا برر واليم
السرررررررروفيا ت عالقات م  النوع الذي لجيز للمرء أا لفترض  
نمكانية أا لمارس السررررروفيات اليرررررغا باررررركط أو آخر م  

 نلاأجط اك الحلقات الصعبة التت  حول دوا عودة مصر  
 مكانها ومكانتها ات العالم العربت.

سرررررتثناء اموسرررررا  إب - الرأي العام العربت نلاوبالنسررررربة 
اإا أقوى حجج  سررتت دد بقرار   - المتاررنجة ضررد السرروفيات

الرئيس مبررارك نعررادة  ط يع العالقررات الرردي لومرراسرررررررررررررريررة مع 
السررروفيا ت. وخالصرررة  ذم الحجة  ت  كيف لجوء   اإل حاد

 اإل حادعدم  ط يع العالقات م  جانب مصررر مع  سررتمرارن
السروفيا ت الذي ما ءال يراض نعادة العالقات مع نسررائيطل  

ك مبينما المطلوب م   المصرري خطوات  ؤكد رغ ت  ات   الح 
بتعاد ع  نسرررائيطل و سرراعد علا نعادة مصررر عيررويتها  اإل

 ات الجامعة العربية؟
تمرار عرردم سرررررررررررررر نأمررا الوتلررات المتحرردة فبررالرغم م  أا 

السررروفيا ت كاا لارررفت   اإل حاد ط يع العالقات بي  مصرررر و 
غليط القطيعة الدي لوماسرررررررررررررية بينها وبي  مصرررررررررررررر ات عهد 

أنهرا ات الوقت  الرئيس )الراحرط( جمرال ع رد النراصرررررررررررررررل نت  
الرذي ت  ريرد أا  فقرد مكرانتهرا كردولرة أكثر رعرالرة م  جرانرب  

سررررراس أا مصررررررل ت  ريد لعدم التط يع أا لسرررررتمرل علا أ
نطباع السرررررررررررائد بأا مصرررررررررررر واقعة  حت تيمنة الوتلات اإل
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المتحردة يبقا سررررررررررررررائردات بحقل أو م  دوا وجر  حقل مرا دام 
 السوفيا ت.  اإل حادليس  نالك  ط يع للعالقات بي  مصر و 

ذلك أا أكثر ما ليررررررايق السرررررروفيات  و أا يتلقوا   إلاو 
اإل انة م  دولة صرغرى. وصرحيئ أا  لك  ت حال الدول 

السوفيا ت   اإل حاد  نلالك رى عموماتل نت أا اممر بالنسبة ا
علا درجة عالية م  الحسررررراسرررررية. وعلا  ذا امسررررراس اإا 

م  للحكم متنانهم للرئيس مبارك الذي لم لسررررررررجط منذ  سررررررررلُّ ن
كلمرة مسرررررررررررررري رة واحردة ات حقهم لفترض أا لكوا ك يراتل برط  

ح متنانهم لدولة الكويت التت  ارررررررب  صرررررررفقة السرررررررال نوبحجم 
التت عقرد هرا معهم  لرك الصررررررررررررررفقرة التت عقرد را جمرال ع رد  
الناصرر معهم ات الخمسرينات خصروصرات أا الوضرع المتو ر 

اإليرانية لحمط   - ات المنطقة والناشررررئ ع  الحرب العراقية
ات  يررا رر  مخررا ر كثيرة  سررررررررررررررتهرردف الكويررت ات الرردرجررة 

 نلاامولا. اكلمررا  زايرردت المخررا ر كلمررا  زايرردت الحرراجررة 
 ل ومع السالح يتكاثر الخ راء... و كذا.السالح

وإذا جاء  صور  موح السوفيات اإن  ينحصر ات أنهم  
سريتواجدوا ات دول مجلس التعاوا الخليجت بفيرط صرفقة  
السرررررالح للكويتل مثلما  واجدوا ات المنطقة العربية بفيرررررط  
صررررررررررررررفقرة السررررررررررررررالح التت عقرد را ع رد النراصررررررررررررررر معهم ات 

 الخمسينات.
السرررررروفيا ت   اإل حادلمك  قول  ات عودة نا كالمات كثيرات 

  )مصررررررررررررررر والكويررت(   الجررديررد ي  المنطقررة م  النررااررذ ي   نلا
واللتي   مرا برأ ميرة البراب السرررررررررررررروري والبراب اللي ت والبراب 
اليمنت الجنوبت. و ت عودة  حيا بها المحاذير والاررررررررركوك 
والمخرراوف نت نذا كرراا "الحليف اليررررررررررررررررال" قرر أا يتفهم 

ر أا يتعامط مع امنامة ومع الاعوب ظروف المنطقة وقر 
ناررر الماركسررية و نارريا دور امحزاب  نلاكدولة ت  سررعا 

"حكومات ظط" أو " وابير خامسة" ات  الايوعية العربية كرر 
خدمتهال وت  ارررررررتر  عقد المعا دات ل ناء جسرررررررور التعامط 

 والصداقة.
نتاررار التررأكررد م   ويررة عودة "الحليف اليرررررررررررررررال" نات 

ا اتسررتهانة ب  سررتتكرر نذا كاا لم لسررتفد م  لمك  القول ن
 جربة الخمسررررررررينات والسررررررررتينات والسرررررررربعيناتل وإذا كاا ل  
يتفهم أا للمنطقة خصررروصرررية و و مطالب بأا لحترمها...  

 أو علا امقط يراعيها.
 1984تموز )يوليو(  28 - مجلة "التضامن". لندن

     

 نجدة ميتران... واجب عربي 
نذا كانت المملكة العربية السرررعودلة وبعض دول الخليج 

نتخابات  سررررررررررررراندت الرئيس ارنسررررررررررررروا ميتراا بعد اوءم ات اإل
ك م  نلاشررررررررررررررتراكت وصررررررررررررررط نبرالرغم م  أنر   بتحرالف مع  الح 

الحزب الاريوعت الفرنسرت وبالرغم م  أن  أشررك الاريوعيي  
ات الحكومة وبحقائب أسررررررررررراسررررررررررريةل اإنها بعد سرررررررررررقو   ذا 

نسرررررررحاب الاررررررريوعيي  م  الحكومة مطالبة بوقفة  إالتحالف و 
 أكثر حماسة م  ق ط.

وسررررررررررررررواء كاا الرئيس ميتراا داع بامءمة الداخليرة التت 
 نلاحااة الهاوية يداع بالحزب الاريوعت    نلا عيارها ارنسرا 

 خاذ قرار بمقا عة الحكومةل ع  سررررررررررابق  صررررررررررميم أم أا ن
ج  المسررررررألة سررررررارت ات شرررررركط عفويل اإا ارنسررررررا التت لحتا

نليهرررررا العرب مق لرررررة علا  طورات برررررالغرررررة الخطورة. وإذا 
ضرطراب سرتنعكس  ضرطربت أحوال ارنسرا اإا آثار  ذا اإلن

علا الدول العربية التت وضرررررعت القسرررررم امك ر م   فاحها 
 ات السلة الفرنسية.

غتبا ها ما ن رت السرعودلة ودول الخليج ع  وسرواء ع َّ 
ك مالاريوعيي  لم لعودوا شرركاء ات  رل  الفرنسرت أم لم  ع      الح 

نت أا  ذم الدول  اررررعر ات قرارة نفسررررها أا الرئيس ميتراا  
ضررررررررررررررطرار حلفائ   نأثلج صرررررررررررررردر ا عندما داع بامءمة نحو 
شرررررتراك ات الحكومة الاررررريوعيي  لفك التحالف مع  وعدم اإل

لهرا لوراا ارابيوس. اليس  نرالرك مرا لقلق  الجرديردة التت شرررررررررررررركَّ 
 الع الاررريوعيي  علا نر م  المملكة العربية السرررعودلة أكث

ارنسرررررررررررررررا اررإا  نلاحقررائق  عرراملهررا مع الرردول. وبررالنسرررررررررررررربررة 
ك مالاررررريوعيي  بعدما شررررراركوا ات  با وا ملمي  بحقائق لم  الح 

لكونوا ملمي  بها م  ق ط. وبما أا  فاصرررررررررررريط  ذم الحقائق  
السررررررررررررروفيا ت بسررررررررررررر ب وتء  اإل حاد  نلاأو احوا ا  صرررررررررررررط 

للدولة الاررريوعية امولا اإا ذلك  - حيث كاا - الاررريوعت
كررراا لسرررررررررررررر رررب بعض الحرج لررردولرررة مثرررط المملكرررة العربيرررة 
السرررررعودلة  فيرررررط أا  بقا عالقا ها ذات التميز مع بعض  

السرررررررررررررروفيرا ت   اإل حرادالردول وامنامرة ات منرأى ع  معرارة 
 بها.

وإذا كاا  ذا الهاجس علا شررررررررررتء م  الحدة نءاء دولة 
الردول عربيرة. وم  الجرائز  أجن يرة ارإنر  حراد جردات نذا كرانرت

القول ات  رذا الميررررررررررررررمرار نا المملكرة العربيرة السررررررررررررررعودلرة 
سرلكت مسرلك الحذر مع السروداا ما شريوعيي  شراركوا ات 

ك م نعكس ذلرك علا   يعرة المسرررررررررررررراعردات إو  1969عرام  الح 
وحجمها التت كاا لحصرررط عليها السررروداا. كذلك أن  لو لم 

ك ملك   حد ما لكانت   نلاسررررررررررريات ات اليم  الجنوبية مارك الح 
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مسرررررررررررراعدات المملكة العربية السررررررررررررعودلة لهذم الدولة الجارة 
سرررررررخية بالتأكيد. كذلك م  الجائز القول نا ضررررررريقات شرررررررديدات  

سررررت د بالمملكة ما الرئيس )الراحط( أنور السررررادات أشرررررك ن
ك مشررررررررريوعيي  ات  ولم ينت   ذا اليررررررررريق نت بعدما   ي     الح 

لمسرررررررررررررررألررة مجرد منرراورة م  للمسررررررررررررررؤولي  ات المملكررة أا ا
الحصرررول منهم بالذات علا  نلاالسرررادات يهدف م  ورائها 

 المزيد م  المساعدات.
وليس  نا مجال اإلكثار م  اممثلة علا أسرررراس أا ما 
نح  ات صددم ليس نظهار حساسية أ ط المال العربت م  

شرررتراكت وإنما إلبداء وجهة نار حول إكط ما  و شررريوعت و 
جانب حكم  نلا ط المال  ؤتء وقفة ضرررررررررررررورة أا  كوا م

عتبرار أا مرا كراا لمك  أا الرئيس ميتراا مع امخرذ ات اإل
لاررررركط  حفاات قد ءال ونعنت بذلك ماررررراركة الاررررريوعيي  ات 

ك م . وإذا جررراء  حرررديرررد المطلوب ارررإنررر  مفررراجرررأة م  نوع الح 
ع ررد  ب  مفرراجرأة العررا رط السررررررررررررررعودي )الراحرط( الملررك خرالرد

س اجأة لبيررع سرراعات ات وقت  زايد  العزيز الذي ءار باري
قتصررررررررررادلات  ننهيارات ناإلحسرررررررررراس داخط ارنسررررررررررا وخارجها بأا 

اليسرررار. ولقد  نلانتقال ارنسرررا م  الوسرررا  نسررريحدث بسررر ب 
كاا لتلك الزيارة اعط السرررحر نذ نا اإلحسررراس المارررار نلي  

قتصررررادي نسرررررعاا ما   دد جزئيات ثم أمك  محاصرررررة انهيار 
 كاا سيحدث بالفعط.

لقررال نا المملكررة العربيررة السررررررررررررررعودلررة ومعهررا دول  وقررد
الخليج مجتمعة أو بعيها اعلت واج ها وأكثر  جام الرئيس  
ميتراا وأنها عندما سرررراند   ننما سرررراندت ارنسررررا ولم  سرررراندم  
شرررخصررريات وأا أي رئيس لحكم ارنسرررا ت بد سررريجد مصرررلحت  
ات نقامة عالقات جيدة مع المملكة العربية السررعودلة ودول 

ليج... نا مثررط  ررذا الكالم قررد لقررالل ويقررال غيرم كثيرل  الخ
نت أا  نرالرك  طورات كثيرة حردثرت ات السررررررررررررررنوات الثالث  

اممور و وجب بالتالت   نلاالماضررررررررررررية  وجب  عديط النارة 
 جانب حكم الرئيس ميتراا. نلا خاذ وقفة ن

 لرررك   خررراذإذلرررك  نرررالرررك أمراا لعزءاا المطرررالبرررة بررر  إلاو 
 الوقفة.

كم الرئيس ميتراا م  امول  و أنررررر  نذا لم يتمك  ح  
 جاوء أءما   ومارراكل  التت  يررغا بقوة علي  اإا الفرصررة  
ل   كوا متاحة أمام أ ط الوسررررررا لكت لحكم أحد م ارنسررررررا  

ك موإنما سرررررررررررييرررررررررررع أ ط اليمي  يد م علا   . وسرررررررررررتكوا الح 
 انلقبيرررتهم حديدلة وسررريتطراوا ويوجهوا بعض اللكمات  

نتقامات م  نالعربت  - الجانب الماررررق م  التعاوا الفرنسرررت
مسررررررررررررررانردة العرب  وال أربعرة عهود للخا الرذي مثلر  رموء 

 نلاجورج بوم يررررردو  نلا رررررذم العهود م  الجنرال دلغول 

 ارنسوا ميتراا. نلاااليري جيسكار دلستاا 
عتبرار  حتمرال نرأخرذ ات اإلوات الوقرت الرذي نورد  رذا اإل

ل اآلخر و و نصررررابة ارنسررررا بيررررعف نتيجة  حتماحدوث اإل
ناررررروب صرررررراعات أ لية بي  أ ط اليسرررررار وأ ط اليمي   تخذ  
 ابع الحرب ام لية. وعندما  يررعف ارنسررا لصرربئ العرب 
م  دوا السرررررررررند اموروبت الذي كاا ينجد م ات سررررررررراعات 
شرررررررررررررررررردة اليررررررررررررررغا امميركت عليهم وات لحارررررات راض  

 ستسالم للسوفيات.اإل
اهو أا اتنتخابات امميركية قد  نتهت   أما اممر الثانت

ب للعرب بمعنا أا لفوء  بمفراجرأة م  النوع غير المسررررررررررررررتحر  
الحزب الدلموقرا ت الذي سرررررررررجط مرشرررررررررح  للرئاسرررررررررة والتر 
مونديط ومرشرررررررحت  لمنصرررررررب نائب الرئيس جيرالدي  ايرارو  
مواقف حررادة  جررام العربل بررط قررد لجوء القول ننهررا مواقف 

ا م  المواقف النررابعررة م  قنرراعررات معررادلررة لهم. وي رردو أنهرر 
 نتخابية.وليست مواقف ارضتها المصالئ اإل

وبالرغم م  أا الرئيس ريغاا لم لفعط ما م  شرررررررأن  أا 
أن  ات أي حال لم لفعط ما م  شرأن  أا   يرضرت العرب نت  

لقلقهم ولم لسررررررررررررررجرط موقفرات معرادلرات لهم. وإذا سررررررررررررررقا ونجئ 
الصررررررديق  نلاحاجة الدلموقرا ت المعادي امعنا ذلك أا ال

الفرنسرررررت  كوا ضررررررورية. وم   نا أ مية أت  يهتز وضرررررع 
 ذا الصرررررررررديق الذي سررررررررريبقا الرئيس ارنسررررررررروا ميتراا حتا  

   لمثل .نشعار آخر أايط م  
 نلاعلا امقررط  - و كرارات أا نجرردة حكم الرئيس ميتراا

  رردو واجبررات عربيررات.   - نتخررابررات امميركيررةنتهرراء اإلنمررا بعررد 
ا نكتارررررررف متأخري  أا الهدف م  نرباك ارنسرررررررا  وت نريد أ

سررررتقاللية  نكاا نسررررقا  القدرة العربية علا الحد الممك  م  
 ختيار الحليف.نالقرار والحد الممك  أليات م  

وحتا اآلا ما ءالت الدول العربية امسررررررراسرررررررية بفيررررررررط  
    الممكني  خصررررررررررروصرررررررررررية العالقة مع ارنسرررررررررررا  ملك الحدي  

نارة سررررريعة علا أحوال المملكة الماررررار نليهما. ولعط ات 
العربيررة السررررررررررررررعودلررة والعراق ومصررررررررررررررر وكيف  تعررامررط مع 

 امحداث والتطورات ما يؤكد ذلك.
 1984آب )أغسطس(  4 - مجلة "التضامن". لندن

     

 اليمن والنفط 
أارادت أنبراء املرام القليلرة المراضرررررررررررررريرة أنر  قرد  م العثور 
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علا النفا ات اليم  وأا الاركة التت  تولا أعمال التنقيب  
متفائلة وشرررررررررررب  متأكدة م  أا ات أحاررررررررررراء امرض اليمنية  
كميرات واارة م  النفا والغراء. وأارادت امنبراء أليرررررررررررررررات أا 

يط  صرررررالئ سرررررمع  فاصررررر  هللا ع دالرئيس اليمنت العقيد علت  
حول  ذم امنباء المفرحة م  السيد راي  نت رئيس مجلس  

 ستقبال  ل  ات صنعاء.نندارة شركة " نت" خالل 
ما  و شرائع اإا العثور علا النفا والغاء  نلاسرتنادات إو 

ات امرض العربيررررة ت لفرررراجئ. الررررذي لفرررراجئ  و أت  يتم  
 العثور علا  ذا الخير ات امرض العربية.

نفا والغاء ات امرض العربية  ت  ومسرررررألة اكتاررررراف ال
ات الجرانرب امك ر منهرا قرار سرررررررررررررريراسررررررررررررررت  تخرذم الوتلرات 

كتاررررررررررررراف النفا اإنهم لعثروا  نالمتحدة. نذا قرر امميركاا 
 - أي دولرررة - عليررر . وإذا قرروا أا  بقا الررردولرررة العربيرررة

النفا بينمرا بحيرات النفا غزيرة ات أراضرررررررررررررريهرا   نلا حتراج 
 لنفا.اإن  ت يتم اكتااف ا

اليم  بالذات اإن  م  غير المعقول أت    نلاوبالنسررررررررررررربة 
لكوا النفا موجودات ات أرضررررررررررررررهرا وبغزارة. كرذلرك م  غير 

 المعقول أت  لكوا الغاء موجودات.
كتاراف النفا والغاء ات اليم  لحقق لهذا ال لد الكثير إو 

ضرررررررررررر  ما اا   علا مدى سررررررررررررنوات.  عو   ات مجال التنمية وي  
الكليرات والجرامعرات التت لم لك  م  لعوضررررررررررررررر  المردارس و 

ضررررررر  المسرررررررتاررررررر يات التت كاا م  عو   اررررررراؤ ا. وي  ننهط  السررررررر 
ضرررررررررررررررر  الطرقرررات التت لم لك  م  عو   المتعرررذر نقرررامتهرررا. وي  
ضررررررر  الخدمات التت عاش محرومات عو   المتيسرررررررر  ع يد ا. وي  

ضررررررررررررررررررر  الحرمررررراا م  عو   منهرررررا قرابرررررة قرا م  الزم . وي  
عررذاب  جرة اليمنت التت ت  التكنولوجيررا وم  الفنررادق وم 

  واءيها ات قساو ها  جرة أي عربت آخر.
بعد ع  اليم  شربئ العوء كتاراف النفا ي  نا ذلك ا  إلاو 

و راجس  رأمي  المر برات آخر كرط شررررررررررررررهر للموظفي . وبردتت 
م  أا ينتار اليمنت النجدات العربية م  المدرسررررررررررررري  اإا 

أعداد وايرة م   سررررررررررررررتقدامنسررررررررررررررتطاعت  بالثروة الجديدة نات 
 نحسار رقعة اممية.نالمدرسي  الذي  لسا موا بفعالية ات 

وبدتت م  أا ي ذل المسررررؤول اليمنت جهودات ميررررنية مع 
ط الحصررررررررررررررول علا قرض أو مع دولرة ال نرك الردولت م  أجر  

ط  ردوير قرض ارإنر  برالنفا وبرالغراء لصرررررررررررررربئ  أجن يرة م  أجر  
ط أا م  أج   نقطة جذب للارركات الك رى ات العالم  تسرابق 

  نفذ المااريع ات مدن .
وبررالنفا والغرراء لمك  بررالترردرج نءالررة الصررررررررررررررورة الك يبررة  
المط وعرررررة ات أذ ررررراا النررررراس ع  اليم  مع امخرررررذ ات 

 عتبار أا ماا ر التخلف  ندثر يومات بعد آخر.إلا

لت  و السررررررررائد ات     وبالنفا والغاء ت لعود الصررررررررراع الق  
 قتصادلة.نمصالئ اليم  وإنما لصبئ الصراع صراع 

اتراض أن  بالنفا والغاء  يررررررررررمحط مع بط قد لجوء اإل
الوقت عادة  ناول القات علا أسرررراس أا  ذم العادة سرررر  ها  
اليررجر والكآبة والحزا الناشرر ة ع  الهوة السرراحقة للتخلف 
ايررررالت ع  أا النفا والغاء سرررريوجداا مناخات رحبات لألعمال 

والتت سرررررررتفرض علا كط ثانية  نلاوالماررررررراريع التت  حتاج 
 ست دال جلسات الميغ بساعات عمط ومتابعة.ناليمنت 

ا ايها ما صررررفحات كثيرة لكت يدو    نلاوقد لحتاج المرء 
كتارررررررررررررررراف النفا والغررراء ات اليم  علا نلمك  أا لحررردثررر  

جتماعت وعلا صررعيد التنمية. لك  اممثلة التت الصررعيد اإل
 عني .أوردنا قد  فت بالغرض وقد  كوا رموءات لما ن

كتاررررررررررررررراف النفا والغرراء ات بلررد ذاق  نلك  بقرردر مررا أا 
اممر ي  م  العوء وم  التخلف كرراليم  لرر  مردود نلجررابت 
ضرررررررررخم... بالقدر نفسررررررررر  نا الخوف ك ير م  "لعنة النفا"  
 صررررررررررررريب  اتجعل  يترحم علا املام الحالية السرررررررررررررعيدة التت 

 لعياها بالرغم م  كط شتء.
أحد. ت الذي  لعيارررروا ات  و"لعنة النفا" لم لسررررلم منها 

بح وحرة النفا وت الرذي  لعيارررررررررررررروا اوق بحيرات م  النفا  
كتاررررررررررررررررااهررا أو غير مرغوب لهم نلكنهم غير قررادري  علا 

 كتااف.باإل
الذي  لعيارررررررررررروا ات ظط بح وحة النفا    نلاوبالنسرررررررررررربة 

لمك  القول نا مارررا ر الطمرررأنينرررة خرررادعرررة وأا المخررراوف 
لتزامررات التت بررأا اإل التت لاررررررررررررررعر بهررا  ؤتء كثيرة نرراتيررك

يرداعونهرا لآلخري  ليس اقا ت  رضررررررررررررررت  ؤتء وإنمرا  كوا 
 دائمات علا حساب امجيال الجديدة.

كتارررررررررررراف النفا  إغير المرغوب لهم ب  نلاأما بالنسرررررررررررربة 
الكثير م  الترررأمرررط. ولعرررط خير مثرررال  نلاارررأحوالهم  ررردعو 

علا  ؤتء السررررررررررروداا الذي لمجرد أا  أكد وجود النفا ات 
 نلامكيدة بعد أخرى  إلا  بدأت المكائد ضررررررررردم  تو أراضررررررررري

درجرررة أا  إلادرجرررة أا كيررراا  رررذا الو   برررات مهررردداتل و 
سررررررررررررررتمرار الحرال كمرا كرانرت ق رط أا ن نرالرك كثيري  يتمنوا 

 يتأكد اكتااف النفا علا الحال التت حدثت بعد ذلك.
يبقا أنررر  برررالرغم م  كرررط المخررراوف ارررإا أنبررراء العثور 

 ثلج الصررررررررردر. اليس  نالك ما يواءي   علا النفا ات اليم 
ارح اليمنت عندما سررررررررررررريجد نفسررررررررررررر  أن  ل  لعود ينتار ات 
الطابور دورم للحصررررررررررررول علا مسرررررررررررراعدة أو قرضل وليس 

أا جيط    نلا نالك ما يواءي ارح اليمنت عندما سرررررررررررريطم   
ات اليم  سررررررررررريكوا أكثر   2000التسرررررررررررعينات أو جيط العام 

  امجيال الماضررية التت  م نانات علا حيا   وأقط معاناة من
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 أنهكها التخلف.
والمهم أا  كوا مسررررررررررررررلكيرررة الموا   اليمنت منرررذ اآلا 

علا  سررتداانمتواءنة بحيث ت لكوا مثط ذلك المزارع الذي  
أسررراس أا الموسرررم سررريكوا مزد رات وسررريفت ل  الديوا ويبقا  

نكسررررررة   نلاات جيب  الكثير م  دوا أا لحسررررررب الحسرررررراب 
  صيب الموسم.

ومرة أخرى وم  باب المقارنة أا  ذم النكسررررررة قد  كوا 
عبارة ع  حرب  سرررررررررتنزف كط شرررررررررتء أو صرررررررررراعات  هدد  

 سيادة الو   كما حدث للسوداا.
سرررريصرررربئ نفطيات. م روك. ووداعات للتخلف اليم  السررررعيد 

 والفقر.
 1984آب )أغسطس(  11 - مجلة "التضامن". لندن

     

 إعصار البحر األحمر 
ر الحديث ات  ث  ات أواخر السرررتينات وبدالة السررربعينات ك  

شرررررررررررررررأا "أم  البحر امحمر". و نوعررت المخرراوف نءاء  ررذا 
 لسراري  البحر. والسر ب الرئيس لهذم المخاوف  و أا حكمات 

التوج  قام ات السرررروداال وأا السرررروفيات موجودوا بقوة ات 
مصررررررررر وأا لهم حيررررررررورات ات اليم  الجنوبيةل ايررررررررالت ع  
السررررررعت م  جان هم للتواجد كما يتمنوا ات الكويت وبعض  

 دول الخليج وات امردا.
وكاا ت ينقيررت يوم م  دوا أا يذاع  صررريئ يتيررم   

مر" وضرورة أا يبقا ات مسألة "أم  البحر امح نلانشارة 
منأى ع  الصررررررررراعات. كذلك  مت ات  ذا الاررررررررأا ءيارات  

 لة ومحادثات ومااورات ت حصر لها.رسمية متباد  
وقد لصرررعب التكه  بما نذا كاا  زايد الحديث ات شرررأا 
"أم  البحر امحمر" جرراء  مهيرردات إلخراج السرررررررررررررروفيررات م  

حردة التت المنطقرةل وبرالرذات  وجير   لرك اليررررررررررررررربرة الكثيرة ال
وجهها نليهم الرئيس )الراحط( أنور السرررررررررادات ات مصررررررررررل 
وم  ق لها اليررررررررررربة امكثر حدة التت وجهها الرئيس جعفر  
نميري لهم ولحليفهم ات السرررررررررررررروداال ونعنت برررذلرررك الحزب 

اتراض أا  زايد الاررريوعت ات السررروداا. لك  م  ال د ت اإل
م  الحديث كاا حلقة ات مسرررلسرررط التهي ة لطرد السررروفيات 

المنطقررةل ذلررك أا اإلقرردام علا خطوة م  نوع  لررك الخطوة 
اإلجابة سررررررلفات ع   سرررررراؤتت   إلا هي ة نفسررررررية و   نلالحتاج 

سررررررررررريطرحها الموا   العادي وبكثير م  العفوية ع  سرررررررررررر 

خصم أو عدو لقال ل   ارحط عنال وم    نلال الحليف   حوُّ 
 دوا مراعاة للخوا ر والاروف والسمعة الدولية.

راج السرررررررررررررروفيررات م  المنطقررةل برردأت الوتلررات وبعررد نخ
المتحدة  حط محل ل وبالتحديد ات اليررررفاف امسرررراسررررية م  

ك مضرررررررررررررطرار إمر. اها  ت ات السررررررررررررروداا بحالبحر ام  الح 
السررودانت أو بإكرا   علا ذلك ت ارق. و ا  ت ات مصررر  

البحر امبيض. و ررررا  ت ات كررررط  نلام  البحر امحمر 
 - دول منطقة الخليج. و ا  ت ات صرررررررلب الحرب العراقية

اإليرانيةل  حاول نقناع العراق بأنها ل   سررررررررررمئ بتفوق نيراا 
علي ل والعراق ت لقتنع لكثرة ما لدل  م  شررروا د ع   سرررليئ  
أمريرركرت إليرراا ت يرتروقرف ويرترم ارت شررررررررررررررركرررررررط أو آخررل 

مارسرررررررة اليرررررررغو  التت ولمما الت و سرررررررويف ات شرررررررأا م
  وقف  ذم الحرب التت ست دأ بعد ألام سنتها الخامسة.

ومثلما أا وضرررررررررررررع السررررررررررررروفيات ات السرررررررررررررتينات وبدالة  
سرررررررررتفزاءات وكاا ضرررررررررد أمانت نالسررررررررربعينات ات المنطقة كاا 

ط ذلك  زايد الحديث الناس وضررررررررررررررد نرادة الموا  ل وم  أج  
ات شررررررررررررررررأا "أم  البحر امحمر" وبررات لرر  وقع ات نفوس 
سامعي ... اإا وضع امميركاا ات المنطقة بدأ منذ سنتي   
لسررررررررررررررتفز الموا   العربت بارررررررررررررركط ت مثيط ل ل وبدأ يلمس  
ك رياء  ذا الموا  ل ايررررررررررررررالت ع  أن  يتأكد يومات بعد آخر 

ضرررررررررررررطراب  ذم المنطقة  نأا الوتلات المتحدة  ت سررررررررررررر ب 
بدليط أا حال المنطقة بعدما وضررعت الوتلات المتحدة اليد 

يهرا برات أسرررررررررررررروأ بكثير ممرا كراا علير  م  ق رطل ات وقرت عل
 لفترض أا  ذا الوضع سيتحس  علا أيدي امميركاا.
 نلاو ذم اممور التت  يررمنتها امسررطر السررابقة  قودنا 

اتراضررررررررررات ات شررررررررررأا  وية ءارعت املغام ات ن رح ثالثة 
 البحر امحمر وعلا مدخط خليج السويس.

ختراق حالة نالتت  حاول اتراض امول  و أا نيراال  اإل
العزلة وحالة "الال جوم والالق ول بالسررالم" اللتي   عياررهمال  

ولررديهررا خ رات جيرردة ات  ررذا  - قررامررت بعمليررة ءرع املغررام
مسرتهداة دوتت  سراند العراق )مصرر    - الارأا م  ألام الارام

واليم  وامردا( مترررأكررردة ات الوقرررت نفسررررررررررررررررر  أا الوتلرررات 
ا عمليرة منهرا  ارررررررررررررركرط ذريعرة لهرا المتحردة  رحرب بمثرط  كرذ

 للتواجد العسكري ات المنطقة.
اتراض الثانت  و أا السرررررروفيات الذي  لسررررررعوا منذ  واإل

 نلاأا بدأ العد العكسررررررررررت ق ط بيررررررررررعة ألام لرحلة عود هم 
ط نلقرررراء المزيررررد م  المنطقررررةل قرررراموا بزرع املغررررام م  أجرررر  

ط التارررويهات علا صرررورة الوجود امميركت ات المنطقة بأم
أا  راع دول المنطقة الارعار الذي سر ق راع  ات الماضرت 

 جديد راع شرررررررعار   نلاحول "أم  البحر امحمر"ل نضرررررررااة 
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"البحر امبيض بحيرة سرررررالم". وإذا كانت  ذم الدول لسررررر ب  
  اإا قطاعات شررررررررررررع ية    الاررررررررررررعاري  أو آلخر ل   راع  ذي  

لمك  أا  راعهما    - ات نار السروفيات وحسرابا هم - كثيرة
 يررررررررررررررغا برذلرك علا الحكومرات إلعرادة النار وبارررررررررررررركرط و 

 أساست ات موضوع الوجود امميركت ات المنطقة.
ءرع املغرررام  نلاالسرررررررررررررروفيرررا ت لجرررأ  اإل حرررادوقرررد لكوا 

أو أ راف عربيررة متعرراونررة معرر  أو  - بتنسرررررررررررررريق مع نيراا
علا أسررررررررررررراس أن  ت يريد   نت مثط  ذا العمط  - حليفة ل 

 مانع عند ا م  الت نت. ات حي  أا نيراا بالذات ت
اتراض الثرررالرررث اهو أا  كوا الوتلرررات المتحررردة إلأمرررا ا

ءرع املغام بتنسررررررررريق مع نسررررررررررائيط أو  نلا ت التت لجأت 
سررررررررررررررتعرردادات للتلديم ن بتر يررب مع نيراا الررذي قررد  كوا أبرردت

مقابط حصرررررررررررولها م  الوتلات المتحدة علا شرررررررررررحنات م  
لمتحرردة وراء ءرع السررررررررررررررالح. أمررا لمرراذا قررد  كوا الوتلررات ا

املغام العدة أسربابل منها أنها ت  ريد للسروفيات أا لعودوا 
المنطقررةل و ت  عتقررد أا  واجررد ررا و واجررد حلفررائهررا ات  نلا

ط أمر عودة منطقة البحر امحمرل وبارررركط مكثفل قد لعط   
السررررررررروفيات أو لجعط  ذم العودة موضررررررررروعة لبعض الوقت 

 علا الرف.
ملغام جاءت ات وقت  سررتعد  ذلك أا عملية ءرع ا  إلاو 

سررررررررررررررتقبررال وءير الخررارجيررة السرررررررررررررروفيررا يررة أنرردريرر   الكويررت إل
 تمررررام العربت الرسررررررررررررررمت غروميكول وات وقررررت يتزايررررد اإل

والاررع ت بالماررروع السرروفيا ت لتحقيق السررالم ات المنطقةل  
 اإل حرررادوأليررررررررررررررررات ات وقرررت يتزايرررد فيررر  ذوبررراا الجليرررد بي  

 السوفيا ت والمملكة العربية السعودلة.
ونذلع لهذم المناسبة سراتل خالصة ما لجوء اإلشارة نلي  

 صرررط ق ط ألام رسرررميات بالمملكة نالسررروفيا ت  اإل حادمن  أا  
العربية السرررررعودلة و لب منها  أييد مارررررروع  للسرررررالمل وإا 

 -  رررذا الطلرررب جررراء بعرررد اترة وجيزة م  لقررراء سررررررررررررررعودي
درة م  المملكة العربية السعودلة وذلك لتقدلم  سوفيا ت وبمبا

الارررركر لال حاد السرررروفيا ت علا  أييدم لارررركوى دول مجلس  
التعرراوا الخليجت علا نيراال و ت الارررررررررررررركوى التت راعتهررا 

عترررداء اإليرانت علا مجلس امم  بعرررد اإل نلا رررذم الررردول 
 ناقالت النفا الكويتية والسعودلة.

حتمررررال وجود  نلغت اتراضرررررررررررررررررات الثالثررررة ت  و ررررذم اإل
  موجود ألررات   الك ريي  اتراضرررررررررررررررات أخرىل لك  أثر الرردولتي  ن

 كانت نوعية المنفذي  الصغار.
السررررالم أكثر  نلاويبقا أا المنطقة العربية التت  حتاج 

م  أي وقت ميررررال   دو علا أتبة الوقوع ات اخ صررررراع  
نتخرابرات  ندولت كثير الاررررررررررررررراسرررررررررررررررةل ي ردأ لمجرد أا  نتهت 

ميركيرةل ويجعرط البحر امحمر برالرذات أحمر الرئراسرررررررررررررررة ام
 بالفعط.

ويا لسرررروء حظ امبناء وامحفاد م  شررررر نعصررررار البحر 
 ك ل .امحمرل نذا لم لحدث  دار  
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 هل هي بداية مجلس تعاون مغربي؟ 
وية    حول  سيتم بي  دولتي   ن فاق نذا كاا مجرد نبأ ع   

بتهراجراتل اكيف إر يراحرات و بعض الخالارات لحردث ات النفس ن
  علا نعالا خطوة  بي  دولتي   ن فرررراق نذا كرررراا النبررررأ حول 

 بينهما علا  ريق الوحدة؟
نا رد الفعررط الررذي لحرردثرر  مثررط  ررذا النبررأ ات النفس  و 

 الفرح بكط ما ات  ذم الكلمة م  معنا.
الخطوة التت  مرررت بي  المملكرررة  نلاولك  برررالنسرررررررررررررربرررة 

المغربية والجما يرية اللي ية لم لأت رد الفعط ات مسرررررررررررررتوى  
سرتفهام  اإلعالا ع  الخطوةل وحلت التسراؤتت وعالمات اإل

ض والرترعرجرررررررب الركرثريررل مرحرررررررط الرفررح الرمرطرلروبل أو الرمرفرترر  
 حدوث .

 - ومثررط  ررذا اممر   يعتل ذلررك أا الخطوة المغربيررة
ل   يرررة  مرررت ات ءم  اليرررأس العربت م  حررردوث أي   ررردُّ اللي

 نهيار النفستل و مت ات وقت غير متوقع.لهذا اإل
اللي يررررة أنهررررا   - ات الخطوة المغربيررررة نتبرررراموالالاررررت لإ 
نطباع السائد عنهما أنهما ت لمك    كاا اإل مت بي   راي  
حد التعاوا واق صرررررريغة وحدوية أو قريبة   نلاأا ينسررررررجما 
ت حي  أنهرررا لم  تم بي  ام راف التت لفترض  م  ذلررركل ا

كة بينها. و ذم ام راف ايها أا  توحد لكثرة الجوامع الماتر  
  ت الجما يرية اللي ية و ونس والجزائر وموريتانيا.

وم  حق الموا   العربت أا يتساءل  كيف يتم التوااق 
م ثوري ات حي  يتعرررررذر  حقيق  ررررذا ك  م ملكت وح  ك  بي  ح  

ي  أ راف  جمعها أوج   ارراب  كثيرة؟ وكيف سرريتم  التوااق ب
التوااق بي  مملكررررة ايهررررا حيرررراة حزبيررررة وحكومررررة وبرلمرررراا 

 جا ات وبي  جما يرية  عت ر التحزب  وصرررررحف متعددة اإل
الت علا الاررررررررررررررعرررب وت  ؤم  بتعررردد خيرررانرررة وال رلمررراا  ررردجي

  جا ات؟اإل
نا م  حق الموا   العربت أا يتسررررررررراءل وأا لكثر م  

ات شررررررررأن  غير   فاق ت وذلك ما حقيقة ما  م اإلالتسرررررررراؤت
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واضرررررحة ما في  الكفالة. وعندما يتواار الوضررررروح  يرررررمحط  
 التساؤتت.
الملك الحسر  الثانت والعقيد معمر القذاات  ن فاق ومجرد 

علا خطوة أدنرا را التعراوا الوثيق والمنسررررررررررررررجم وأقصررررررررررررررا را 
التوحد سرررررررررررريسرررررررررررراعد علا  ذليط عقبات كثيرة أمام التعالش  

بت. و رذا القول لقوم علا أسرررررررررررررراس أا الخطوة التت  م  العر 
ات شررررررررررررأنها سررررررررررررتجعط العقيد القذاات أقط  طراات أو   فاق اإل

عترردال والتعررالش مع اممر الواقع  يررررررررررررررعرر  علا  ريق اإل
العربت الذي لمثل  الملك الحسررررررررررر  الثانت خير  مثيط. وم  

اتراض ذلرررررك وليس العكسل أي أا الخطوة ل  نالط يعت 
الحسرررررررررررررر  الثرانت يتطرف وت لعود ذلرك الحراكم    جعرط الملرك

الذي  مت علا أرض بالدم وبفيط مساعي  أكثر خطوات  
  عتداتت م  القرارات الجري ة لقمتت  ن العمط السررررياسررررت العربت 

الخطوة امكثر جرأة للقمرة اإلسررررررررررررررالميرة   نلااراس العربيتي  
امخيرة ات الدار ال ييرررراء والتت بموج ها ووسررررا معارضررررة  

حرردة م  الجمررا يريررة اللي يررة اسررررررررررررررتعررادت مصررررررررررررررر كثيرة ال
 عيويتها ات منامة المؤ مر اإلسالمت.

ولعرررط أكثر العقبرررات أمرررام التعرررالش العربت  عقيررردات  و 
 - العراقت الررذي  قررابلرر  عالقررات مغربيررة - الخالف اللي ت

جررانررب نيراا  نلاعراقيررة جيرردة ووقوف الجمررا يريررة اللي يررة 
بينما المغرب نصررررررررير للعراق ات نزاع  مع نيراال والخالف 

الفلسررطينت ات وقت لارركط المغرب عمقات سررياسرريات   - اللي ت
سررررررررررررترا يجيات للعمط الفلسررررررررررررطينتل وبالذات لمجموعة حركة  ن

"اتئ" التت  عيش خالاررات بررالغررة الحرردة مع القيررادة اللي يررةل 
قرات ات غرالرة الجودة امردنت بينمرا العال  - والخالف اللي ت

بي  الملك الحسرررررررر  الثانت والملك حسرررررررري ل والخالاات التت 
اللي ية بينما العالقات بي    -  تسررررررررم بها العالقات امميركية

المغرب والوتلرات المتحردة علا درجرة عراليرة م  الصررررررررررررررفراء 
 والتفهم.

وقرررد لقرررال نا  رررذم الخالارررات التت بي  العقيرررد القرررذاات 
أمر لخصرررر  وت عالقة للملك الحسرررر   واآلخري  قدلمة وأنها

الثررانت برر ل لك  المنطق لفرض القول نا العررا ررط المغربت 
ل  يرث مثط  ذم الخالاات العالقة بي  شرررررريك  ات صررررريغة  
التعاوال التت قد يتم التوصرط نليهال ايرالت ع  أن  نذا كاا 
 ذا التعراوا ل  يزيط  لرك الخالاات ويسرررررررررررررراعد علا ندخال 

السرب العربت اما  و نذات الذي لمك  أا  العقيد القذاات ات
 لحقق ل بط ما  و م رر حدوث  أصالت.

 جرام العقيرد القرذاات نحو المغرب ليس حرالرة جرديردة ات  إو 
لعبة التحالفات والمااكسات التت ي دو شغواات بها. ولعل  ت 
ءال عررالقررات ات أذ رراا كثيري  مررا حرردث بينرر  وبي  المملكررة 

ط الوارراق بقرردرة قررادر محررط العربيررة السررررررررررررررعودلررة وكيف حرر 
الخالف. وللمناسررررررررررربة أا القيادة السرررررررررررعودلة قد  كوا أكثر 

اللي ية و رحيبات   - ام راف العربية  اررجيعات للخطوة المغربية
بها علا أسرررررررررراس أنها الخطوة التت  عوضررررررررررها التعثر الذي 
رااق سرعيها لجعط العقيد القذاات لقترب م  سراحة اإلجماع 

ات جعط  ذا اإلجماع ت يتحقق وت العربت بدل أا لسرررررا م 
 يؤ ت الثمرة المر جاة.

وقررد لكوا م  السررررررررررررررررابق موانرر  التكه  بمررا نذا كررانررت 
اللي ية سررررررتتحقق ول   كوا مجرد حركة   - الخطوة المغربية

علا سراحة العمط السرياسرت العربت. كذلك قد  نتبامملفتة لإ 
ط لكوا م  السررررابق موان  التوقع بأا  ذم الخطوة  ت مدخ

"مجلس  عررررراوا مغربت" م  نوع مجلس التعررررراوا لررررردول  ل
الخليجل الرذي أث رت أنر  برديرط نلجرابت ممك  للوحردة العربيرة 

مغرب الرا  . مجلس ي رررررردأ بررررررالغير الممكنررررررة ات الزم  
نيررررررررررررررمرام اآلخري ل وم  دوا والجمرا يريرة اللي يرة وينتار ن

 المغرب ولي يا ل  يتحقق  ذا المجلس. ن فاق 
ام ل  لحدث نت نذا لمسرررررررت كط م  نيرررررررمومثط  ذا اإل

   الجزائر و ونس وموريترانيرا جردلرة متنراتيرة لردى الاررررررررررررررقيقتي  
 ن فرراق )المملكررة المغربيررة والجمررا يريررة اللي يررة( ات وضررررررررررررررع 

وجدة موضررررررررع التنفيذ. أما نذا لم  طط  باشررررررررير  ذم الجدلة 
اللي يررة سررررررررررررررتنتهت م  نوع الخطوة  - اررإا الخطوة المغربيررة
ها ات جرب  ق ط حوالت عارررررررررر سرررررررررني   التت  م اإلعالا عن

عتبرار أا و بخرت مثرط أحالم اليقارة.  رذا مع امخرذ ات اإل
الاروف مختلفة وأا الملك الحسررررررررررر  الثانت ليس مثط غيرم  
وليس أصررررررررررالت ميررررررررررطرات للق ول بمناورة مارررررررررركوك ات أمر 

أا معمر القرذاات اآلا ليس معمر  نلا حقيقهرال نضرررررررررررررراارة 
 القذاات  لك املام.

  ات انتاررار التطورات ليس عنرردنررا مررا نقولرر   ويبقا أنرر 
بي  الملك الحسرررر  الثانت   فاق سرررروى  لا ليت لحدث  ذا اإل

والعقيد معمر القذاات. ذلك أن  نذا حدث اإن  سيساعد علا 
عقرد القمرة العربيرة ات الريراض. وإذا عقردت  رذم القمرة ارإنهرا  

 - سررتنجئ ات اختصررار الفصررط امخير م  الحرب العراقية
سرررررررررتعادة مصرررررررررر التت وجدت نفسرررررررررها  واج  ننية وات اإليرا

ام رررط الحرررائري   نلاالتهرررديرررد بررراملغرررام منهرررا  ريرررد العودة 
 والمترددي  ات أمر عود ها.

يبقا أليرررررررررات أا  ذا الكالم لحمط ات  يا   شررررررررري ات م  
 التفاؤل. وليك . اما أضيق العيش لوت اسحة اممط.
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 التفاهم... على سبيل التجربة
عنررردمرررا نلتقت ببعض قرررادة اصررررررررررررررررائرررط حركرررة المقررراومررة 
الفلسررررطينية نسررررمع منهم  حليالت للوضررررع العربت م  النوع 

 الجيد.
نسررررررررررررررمع منهم كالمرررات حول  رررذا التردي المخيف الرررذي 
 عياررررررر  اممة. ونسرررررررمع منهم أليرررررررات كالمات حول الخالاات 

 جام الواحد. ونسرررررمع منهم  التت لعيارررررها حتا أصرررررحاب اإل
 الكالم الكثير الذي يندرج ات خانة التناير والنصيحة.

ونرادرات مرا لخلو  حليرط القيرادي الفلسررررررررررررررطينت م  عبرارة  
.." و"غير معقول لرررا رجرررط..." وعبرررارات " رررط  رررذا لجوء.

 كثيرة م   ذا النوع.
وللمناسرررررررربة أا قادة اصررررررررائط حركة المقاومة شررررررررغواوا 
بالحديث ومتمكنوا م  التناير والتحليط وإسررداء النصررائئ. 

 نلااتراض بأا سررر ب ذلك لعود عند بعيرررهم وقد لجوء اإل
الرابة ات  عويض ممارسرات نيرالية ت يؤديها مسرباب أو 

 ى.أخر 
وق ررط محنررة المقرراومررة الفلسررررررررررررررطينيررة ات امردا كررانررت 
 حليالت قادة اصرررررررائط المقاومة  نصرررررررب ات معامها علا 

 1967ع د الناصررررر. وقد اسررررترسررررط  ؤتء ات  حليط  زيمة 
سرررررررررررتنبطوا أوصرررررررررررااات لتلك الهزيمة لم  رد ات أذ اا أعتا إو 

المعارضرررررررري  المصررررررررريي  لحكم ع د الناصررررررررر. وكانت  ذم  
ول الموا   العربت بحيث نن  لمجرد التحليالت موضرررررررررع ق 

أا لسرمعها أو لقرأ ا يتق لها ويتجاوب مع ميرمونها. والذي 
عزء ذلك  و أا شررررررررررررررأا المقاومة الفلسررررررررررررررطينية كاا علا 
 واضررررررع العمط العسرررررركري الفلسررررررطينت محط  قدير الموا   

 العربت.
وبعررد المحنررة التت  عرض لهررا العمررط الفلسررررررررررررررطينت ات  

برعرض قرررررررادة الرمرقررررررراومرررررررة عرلا امردا لرم  رعرررررررد  رحرلريرالت 
مصررررررررررداقيتها وأصرررررررررربحت أقط  أثيرات ات نفس المسررررررررررتمع أو 
القرارئ. و رذا اممر نراشررررررررررررررئ ع  سررررررررررررررؤال لطرحر  الموا   
العربت بين  وبي  نفسرررررر  وت لجا ر ب  وخالصررررررت   نذا كاا 
قادة حركة المقاومة الفلسررررررطينية لم لسررررررتطيعوا الحفاظ علا 

أا لقدموا علا  امردا وسررررررمحوا للتناقيررررررات بأا  نمو بدل
 رطرويرقرهرررررررا اركريرف لرمركر  أا نرترقر رررررررط  رحرلريرال رهرم و رنراريرر رم  

 للتناقيات السائدة ات الصف العربت؟
وبعد مارراركة بعض اصررائط حركة المقاومة الفلسررطينية  

جانب نيراا ات القتال ضرررررررد العراق أصررررررربئ أي  ناير    نلا
 نلااإليرانيرررة كالمرررات لفتقرررد  - لهؤتء حول الحرب العراقيرررة

خصررررروصرررررات أا  ذم الماررررراركة  مت ات وقت  المصرررررداقيةل

يواج  الوجود الفلسرررررررررطينتل وليس اقا العمط الفلسرررررررررطينتل  
 أقسا التحدلات ات ل ناا.

وبعد الخروج الفلسرررررطينت م  ل ناا بالاررررركط الذي جرى  
ر يررررررررررررررراء بعض القيررادات التوءع علا أ راف حررالررة إفيرر  و 

التنراقض العربت ارإا المصرررررررررررررررداقيرة برالتحليرط الفلسررررررررررررررطينت 
نقسرررررررررامات السرررررررررائدة ات العالم العربت العربت ولإ   للوضرررررررررع

درجرة أا الموا   العربت وحيرث وجرد كراا  نلا تزت كثيرات ن 
ي دأ قراءة التحليط نت أن  كاا ت ينهي  أو لسرررررررررمع الارررررررررتء 

 القليط م  التناير الكثير.
ضرررررررررررررررورة   نلاأن  كلمرا  زايدت الحراجة  نتبراموالالات لإ 

سرارت الممارسرات طينية كلما  واار المصرداقية للكلمة الفلسر 
 جام الذي لجعط  ذم الكلمة غير مؤثرةل  الفلسرررررطينية ات اإل

 أو حتا ت  لقا الصدى المفترض ايها أا  لقام.
قرادة حركرة  لتقينررا نومنرراسرررررررررررررربررة  رذا الكالم  و أننررا كلمررا 

للوضررررع العربت م   المقاومة الفلسررررطينية نسررررمع من   حليالت 
 .م  النوع اتكثر جودة النوع الجيد و نايرات 

 ...وما نسمع  نتمنا نارم و عميم ل لوت  
  ل بط ومجموعة خطو   حت كلمة لوت ونيع خطي  

 منها بيت القصيد.  
 لوتل ماذا؟ 

 نلاوالجواب  و  لوت اا التحليرررط الفلسررررررررررررررطينت لفتقرررد 
  .ا الصدى المطلوبا التناير ل  يلقأالمصداقية ولوت 

ل ييررروا ات   طينيةا بعض قادة حركة المقاومة الفلسررر ن
 حليرط التردي العربتل لكنهم يتجراوءوا  حليرط التردي الرذي 

خر ات الصررررررررررررف الفلسررررررررررررطينت.  آبعد  ات يوم ات  سرررررررررررراعنيزداد 
الحديث حول الخالاات الدائرة بي  بعض   ات وي ييررررررررررروا 

ارات الردائرة امنامرة العربيرة ويتجراوءوا الحرديرث حول الخال 
داخط »الناام الفلسررررررررطينت«. ويطرحوا التناير  لو اآلخر 

 ور  اسرررررررررررررررائيرررط ات ل نررراا  احول امثرررار التت  ر  رررت عل
ويتجاوءوا  رح  ناير واحد مقنع حول محنة الفلسررطينيي   

  هامات م  دوا ذلك انهم ل ييررررررررروا ات اإل إلاات ل ناا و 
اديررث حرر أط ذلررك اررأا جرر  أا لمررارسرررررررررررررروا النقررد الررذا تل وم  أ

 ات هامات ت  لقا سوى الصدى السل ت. 
سرتوقفتنا  حليالت و نايرات بعض قادة  نلام قليلة أوق ط 

ة امامنا حول المأءق الذي  عياررر   ينيحركة المقاومة الفلسرررط 
سررائيليي  عاجزوا ع   أليف حكومة اسررائيط وكيف اا اإل

 نهيار وكيف. سرائيلت يواصط اإلقتصاد اإلا اإلأوكيف 
 وكيف... وكيف؟

ا كط الذي أقول بعض  ؤتء القادة لنا  يرات ألسرتوقفنا إو 
لجري ات اسرررررررررررررررائيرط ولهرا سرررررررررررررر بر  المقراومرة الفلسررررررررررررررطينيرة  
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 وصمود ا. 
 اننا نارعر بأا  ذا نتومع احترامنا الك ير لهؤتء القادة 

بأا  ليررات أالمصررداقيةل ونعتقد   نلاالتحليط م  جان هم لفتقد 
و لقرأم ل  يلقا  أ ذا الكالم  ي موا   عربت لسرررررررررررررمع مثطأ

 .من  التجاوب المطلوب
ا نقول لهؤتء القرررادة مرررا الرررذي يريررردم أذا جررراء لنرررا إو  

سماع    نلاالموا   العربت منهمل وما الذي لاعر بالحاجة  
 ا لعرف عررط امقررط أمرات أاررأننررا نقول اا  ررذا الموا   يريررد 

  و و لمررراذا ت ينعقرررد المجلس الو نت الفلسررررررررررررررطينت واحررردات 
ا ألير  الجميع ويقول فير  كرط منهم مرايريرد نولمراذا ت لرأ ت 

 لقول؟ 
ن  يريد اا لعرف لماذا ت كوا جلسرررررررررررات المجلس  ت  ن

السرررررررراحة التت  تم اوقها المسرررررررراءلة والمحاسرررررررربة والمناقاررررررررة 
بد م  المصالحة او  كريس الخالف   ذا كاا تنوالمصالحة  

 كاا تبد م   واصط الخالف؟  اذا
ا لعرف لماذا ينسررررررررررا قادة حركة المقاومةل و م أويريد 

يتحدثوا ع  حالة التردي ات الوضرع العربتل حالة التردي 
كثر أالتت  عياررررررررررها حركة المقاومة الفلسررررررررررطينية والتت  ت 

 مدعاة لألسف؟  
ا لعرف لمررررراذا حررررردثرررررت  أا الموا   العربت تيريرررررد ن

ا لعرف لماذا ت يتوحد  أولكن  يريد المآسررررررررررت الفلسررررررررررطينية 
 ست. آقادة المقاومة ات وج   ذم الم

و رذا الموا   م  حقر  اا لعرف ليس م  براب التطفرط  
ما من  اعطا وسرررراند وما المقاومة الفلسررررطينية  عنت ل  إنو 

 الاتء الكثير. 
ت الوقت نفسررر  ثمة مسرررألة  غيب ع  بال معام قادة  او 

كط شرررررررتء  و ت ان  بالرغم م  حركة المقاومة الفلسرررررررطينية 
سرررتيرررااة المجلس ماءالت  نالك عواصرررم عربية مسرررتعدة إل

جط التوايق ات أبذل الجهد م   االو نت والمسرررررررررررررراعدة عل
وجهات النار و و أمر لقوم ب  الرئيس الجزائري الاررررررراذلت 

ا ثمة قطاعات عرييرررررررررة م  أ ب  جديد و و لعرف سرررررررررلفات 
لوب الفلسرطينت ات الرأي العام الجزائري بدأت  يريق بامسر 

سرررررررررررررتمرار أمعالجة الخالاات والماررررررررررررراكط. وم  المؤكد اا 
الخالاات الفلسرررررررررطينية علا الحال التت  ت علي  قد  جعط  

الدرجة التت  صررررررررررررربئ ايها   نلااليررررررررررررريق الجزائري يتفاعط 
الفلسرررررررطينت غير مرغوبة م  الو نت سرررررررتيرررررررااة المجلس ن

معزل ع   نمرا اتننعقراد قرط يتم اإلام او علأالرأي العرامل 
 ات يسرررراسررررسرررر أ العادة دعمات  اتالحماسررررة الاررررع ية التت  ارررركط 

 ار التذكير ن تللقيررية الفلسررطينية وللقيادة الفلسررطينية. وا
سرررتقبال الذي حات  ا اإلأ نلابأ مية الدعم الارررع ت نارررير 

ب  الرئيس )الراحط( جمال ع د الناصررررررر م  بيررررررعة الوف 
الطريق م   جان ت   اصرررررررطفوا علنم  الارررررررعب السرررررررودانت  

قرررامتررر  و حرررت شررررررررررررررمس حرررارقرررة  نمقر  نلامطرررار الخر وم 
ط ج  أل  و الذي ضرررررررغا م  1967ولبيرررررررع سررررررراعات عام 
خرذ هرا قمرة الملوك والرؤسررررررررررررررراء. ن وتدة قرارات الردعم التت 

ك القمة وارايررررررراضرررررررها م  دوا نعقاد  لنوكاا م  الممك   
سررررررررررررررتقبررال قرارات م  النوع الررذي ا خررذ لوت ذلررك اإلن خرراذ 

 الاع ت الذي لقي  ع د الناصر. 
 ذا ن ات ويبقا اننا نكتب  ذا الكالم ونعتذر سلف

  لحوي ات  يا   بعض القسرراوة. ولك  ثمة بدتياتكاا 
ا الخالاات بينهم  أت  سررتوقف القيادات الفلسررطينيةل ومنها 

 كوا مق ولرة عنرردمرا لصررررررررررررررير لهم كيرراا امرا عردا ذلرك ارأا 
ا أالخالاررات ت  رردو مق ولررة. واذا كرراا  نررالررك خالف حول 

و ت ينعقرد او يترأجرط  أينعقرد المجلس الو نت الفلسررررررررررررررطينت 
مثط  ذا الخالف لكرس الارررررعور السرررررائد لدى الموا    إاا

الخليج وم  ا ط الدور والقصررررررررررررور   نلاالعربت م  المحيا 
ءاء  حليالت و نايرات بعض قادة نسرررررررررررركاا المخيمات   نلا

حركرة المقراومرة الفلسررررررررررررررطينيرةل و و شررررررررررررررعور يرى اا  رذم  
 المصداقية.  نلاالتحليالت والتنايرات  فتقد 

أن  مقابط  ذم امءمة الوءارية الناشررررررررررررر ة   ات ليررررررررررررر أويبقا 
ضررررااة نأءمة ذات محتوى دلموقرا ت داخط اسرررررائيطل و ت 

عالقتها ات شركط او آخر بالحرب ات ل ناال أليس م    نلا
حقنا اا نطالب قادة حركة المقاومة الفلسررررطينية بتجميد كط 

سررررررررررررررتفرادة ع ر  وحيرد الموقف إلوالخالارات واالتنراقيررررررررررررررات 
 الفلسطينت م   فاقم  ذم امءمة؟ 

اومررررررة للنار اا قررررررادة حركررررررة المقرررررر  و... أليس ملفتررررررات 
سرررررررررررررر يررررط   اتلجربوا التفررررا م و وحيررررد الموقف... ولو عل

 التجربة؟  
ا نسررررررررررررمع مالفيد بحدوث ذلك ولو كرم الذي  ت أنتمنا 

 يريدوا.  
 1984أيلول )سبتمبر(  1 - مجلة "التضامن". لندن

     

 كفى لحرب العراق وإيران 
بعد صرررردور ال ياا العسرررركري العراقت امول ع  الحرب 
التت قامت بي  العراق وإيراا ق ط أربع سررنوات وبيررعة ألام 

نطبررراع الرررذي  ركررر  ذلرررك اممر ات النفس  و أا كررراا اإل
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ال يانات ل   كوا كثيرة. بيرررررررررررعة بيانات ثم لصررررررررررردر بياا  
  .  الجار ي  السلم والتفا م بي  الدولتي  

ر علا أسرررررررراس أا الدول العربية  بيررررررررعة بيانات ت أكث
جهود العراق ات  ررررذم المرحلررررة الرررردقيقررررة التت  نلا حترررراج 

 عيارررررررررررها اممة وت  ريد لهذم الجهود أا  سرررررررررررتنزف ات أي 
مجال سرررررررررررروى مجال صررررررررررررمود اممة ومحاولتها لملمة حالة 

 التمزق التت  سود يومات بعد آخر.
وبيرررررعة بيانات ت أكثر علا أسررررراس أا ورقة اليرررررغا 

ختصرررررررررررررار اترة  نينية لمك  أا لكوا لها  أثير ات الفلسرررررررررررررط 
أ ميرررة الررردعم الرررذي لمك  أا  نلاالمواجهرررة وذلرررك برررالنار 

 -  حاا ب  القيررية الفلسررطينية م  حالة التعالش العراقية
اإليرانية والخسررارة التت لمك  أا  منا بها  ذم القيررية م  

  .المواجهة العسكرية بي  الدولتي  
لا أسراس أا حكمات جديدات قام وبيرعة بيانات ت أكثر ع

ات نيراا و رح صررررورة ميرررري ة لما سررررتكوا علي  العالقات 
الجديدة إليراا مع الاررررررررررقيقات الدول العربية واإلسررررررررررالمية.  

عتمدم حكم  ن وعلا  ذا امساس ونتيجة لألسلوب الفظ الذي 
الاررررررررررام )الراحط( محمد رضررررررررررا بهلوي ات  عامل  مع الدول 

دة  ذم الدول سررررري ذلوا قصرررررارى العربية واإلسرررررالمية اإا قا
اإليرانيررررة   - جهررررد م م  أجررررط  طويق المواجهررررة العراقيررررة

ك مط أا لستقر وحصر نار ا م  أج    الجديد ات نيراا. الح 
وبيرررعة بيانات ت أكثر علا أسررراس أا الذي ألفنام ات  
السررررررررررتينات وات السرررررررررربعينات  و أا الدول الك رى  سررررررررررمئ  

ضررررطراب بأا يناررررأ ويتمدد ات أي بقعة م  بقاع منطقة  لإ 
الارررررررررق اموسررررررررا شررررررررر  أا يبقا بعيدات ع  منطقة الخليج 
حيث المصررررالئ النفطية والارررررياا الحيوي لهذم الدول. وبما 

العراق  مرا رئترا منطقرة الخليج ارإا الردول الك رى  أا نيراا و 
 نالك   - نتيجة للتدخط - سرررررررررررتتدخط علا الفور ول  لكوا 

المزيد م  ال يانات العسررركرية. وربما ت لكوا التدخط سررر ب   
و و كررررذلررررك علا  - الحر  علا كررررط م  العراق وإيراا

    الرررردولتي  وإنمررررا ما نررررار المواجهررررة بي   ررررا ي   - امرجئ
المنرررا ق التت ت  ريرررد  رررذم الررردول أو  نلا مترررد لمك  أا 

بعيرررررررررها أا  صرررررررررط النار نليها وذلك بسررررررررر ب التخوف م  
سرررررتحالة ن فاء  ذم النار نالتعقيدات التت سرررررتنارررررأ وبسررررر ب 

 بالطريقة التت ت  حرق امصابع أو اميدي كلها.
وبيررررررعة بيانات ت أكثر علا أسرررررراس أا العراق وإيراا 

كفت أا  يرررررررررررع  ذم الكتلة ثقلها . وياإلنحياءم  كتلة عدم 
بالارررررررررررركط المطلوب لكت ت  تاررررررررررررعب المواجهة بي  العراق 

ا العراق وإيراا م  الردول امعيررررررررررررررراء ات اوإيراا. كرذلرك 
منامة المؤ مر اإلسرررررررالمت ويكفت أا  يرررررررع  ذم المنامة 

ثقلها أو بعض ثقلها لكت ت  تاررررررررررعب المواجهة بي  العراق 
 وإيراا.

لا أسرررررررررررررررراس أا  ررراريخ  وبيررررررررررررررعرررة بيرررانرررات ت أكثر ع
المواجهات العسررركرية ات المنطقة  ميز بال يانات العسررركرية  
القليلررررةل بحيررررث نا أي مواجهررررة لم  تطلررررب مررررا يزيررررد ع  

 خمسي  بيانات أو ربما أكثر قليالت.
نطباع الذي  رك  ات النفس صررررررررردور ال ياا ذلك  و اإل

العسرركري امول. وعلا  ذا امسرراس كانت  نالك مرارة مما 
ك  لم  ك   نالك مخاوف وت  واجس وقلق. وعندما حدث ل

قفز العدد اوق الم ة   دلت الماررررراعر. و ا نح  نالحظ أا 
نقيررراء السرررنة نال ياا العسررركري العراقت الذي صررردر عارررية 

و و رقم مذ ط ويعنت   1577الرابعة م  الحرب لحمط الرقم  
 أن  لم لخط يوم م  صدور بياا عسكري عراقت.

بعد صرردور ال ياا العسرركري امول أا  ولو أا أحدات قال
الحرب ل   نتهت بي  العراق وإيراا نت بعد صرررررررررردور ال ياا 

سرررررررررررتغربوا  نالذي لحمط الرقم م ة لكاا سرررررررررررامعو  ذا الكالم 
الخيال.   نلاعت روا قائل  م  نوع الباررررررررررررررر الذي  لجنحوا إ و 

ءالل وي دو أا السررررررررررنة الخامسررررررررررة ل   لك  العداد عمط وما
اذا  ت  نم  السررررنوات اتربع التت سرررربقتها  حسرررر  حاتت أ كوا 

حدثت الصرررحوة المطلوبة واسرررتيقات اليرررمائر التت خلدت 
 نوم عميق.   نلا

يرانية  اإل  -العراقية ولمناسبة بدء السنة الخامسة للحرب  
 ما الذي لمك  قول ؟ 

 فا.  ككلمة واحدة لمك  اا  فت بالغرض و ت 
 راف العربية التت  يررررررم النار و يرررررع المزيد  كفا لأل 
 راف ذا كررانررت  ررذم امإت المرجررط اتيرانت. و ام  الوقود 

مرا كراتيرة برالعراقل  إنايهرا و  يراا ليس حبرات نجرانرب  نلاوقفرت 
وااترضرررررررت انها سرررررررتحقق لها بهذم الوقفة النصرررررررر اأا  ذم  

 جام الذي لحقق السالم بعدما الدول مطالبة بالوقوف مع اإل
 العراق.  ايراا علننتصار نستحالة ندت  أك

مر ا.  أ راف المسرلمة التت لحتار اتنسراا ات وكفا لأل 
م انها  وغر الصرردور ات معرض التوسررا أنها  توسررا أ ط 

 وسا تها.  لفيد سعيها وت  تحقق  ط ذلك تج  أوم  
نحيررراء التت لحترررار   راف كتلرررة عررردم اإلألبعض  اوكف

مد أم انها  طيط أات امر ا.  ط انها  يغا  ليات أنساا اإل
 ساليب اليغا التت  عتمد ا.أالحرب ب

وكفا لبعض ات راف الفلسطينية التت مارست ات  ذم  
سررررررررتفهام كثيرة. وبالرغم ن ر سررررررررم اوق  عالمات  الحرب دورات 

ا أت  ن حيانات أ ات ا الفلسرررررطينيي  لقا لوا بعيرررررهم بعيررررر أم  
العراق مسررألة ل   غتفر   جانب ايراا ضررد  نلاقتال بعيررهم 
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 عادة نار جذرية ات موقف  ؤتء م  الحرب. إت بن
ويبقا اننا مع دخول الحرب السرررررررررررررنة الخامسرررررررررررررة نجيز  

عترض  ن ام حسري  عندما اتراض بأا الرئيس صردَّ منفسرنا اإل
الوسررطاء العرب كاا  دا    اشررهر اتولا للحرب علات ام

ا كط الدول العربية أمد الحرب. ولو أختصررررررررررررررار نم  ذلك  
يراا لكاا السرررررررررررالم نات حرب  مع   تجانب العراق نلاوقفت 

حط محط الحرب ولكاا التعالش  و السرررررررررررررائد اآلا. ونقول 
يراا عنردمرا سررررررررررررررتجرد الردول العربيرة  نا  أسرررررررررررررراس أ اذلرك عل

ختراقات  إبموقف موحد ل   قرر المغامرة ول   حاول القيام ب
 ثغرات العربية. ال نلامستندة ات ذلك 

م  وليس باليررررررررررررورة اا لكوا الوقوف مع العراق  و مد  
يراا بالسرررررررررررررالح ن بالسرررررررررررررالح والمقا لي  ولك  مجرد عدم مد  

العراقيي ل رانيي ل وباررررركط عملت القتال ضرررررد يوماررررراركة اإل
كاا سرررياررركط مسررراندة للموقف العراقت. وات ضررروء صرررمود 

سرررراسررررية أسررررنوات صررررعبة م  القتال ثمة حقيقة  ربعأالعراق 
جرررانرررب العراق الرررذي لطرررالرررب بوقف  نلاا الوقوف أو ت 

يرانت الررررذي يراض نررررداءات الحرب ات وجرررر  الجررررانررررب اإل
  راف السالم لخفف الحرج ع  بعض ام

ا  عيرد النار ات موقفهرا.  أ راف ذا قررت  رذم امنالعربيرة 
ات يت ي    ليرررررات أعادة النار. والمهم ن ا  حدث أولك  المهم 

ات راف متحمسررررررررررة للحرب ضررررررررررد العراق ا  ذم أذات يوم 
يراا اذا قررت  ننها سررررتقف ضررررد أو أيراا نفسررررها نكثر م  أ
دمانها للعبة الحرب نيراا ات لحاة صرررررررررررررحوة وانهاء حالة ن

 ستجابة لنداءات السالم. اإل
ان  اذا كاا م  سررررررروء حظ الحرب العراقية   ليرررررررات أيبقا 

يرانية انها عاصرررت ات السررنوات اتربع الماضررية بعض  اإل
قمرررررررة عررررررردم  نلاالقمم غير المثمرة م  القمم الخليجيرررررررة 

سررررررررررررالميةل اأا م  القمة اإل  نلاالقمة العربية  نلانحياء اإل
نها مع دخولها السنة الخامسة ستكوا موضع أ  حاها س  ح  
ر كث تمام الكلت لقمة الكويت لدول الخليج و ت القمة اماإل

أ مية بي  القمم الخليجية حتا اآلال وللقمة العربية المؤمط 
نعقرراد ررا ات الريرراض ولقمررة ملوك ورؤسرررررررررررررررراء دول البحر ن

اتحمر التت لسررعا الرئيس جعفر نميري لعقد ال والتت ات 
حرال عقرد را وات الخر وم سررررررررررررررتكوا برأ ميرة القمرة العربيرة  

ا أع    ل ايرالت 1967ات الخر وم عام  ليرات أالتت عقدت 
نعكاس أثار  طورات جذرية عليها م  نوع نالحرب سررتاررهد 

اللي يرة  -التطور المسررررررررررررررتجرد والمتمثرط ات الخطوة المغربيرة 
اميركيرررررة ذات الطرررررابع الوحررررردويل وم  نوع القنررررراعرررررات ام

يراا نالت الذ  ية نذا كانت نوالسرررررررررروفيا ية المسررررررررررتجدة بأن  
برالعنراد وراض اممر الواقع ارأا العراق نرال الفيرررررررررررررريرة ات 

التفوق العسركري وات الصرمود. ومثط  ذم المدالية ذات قوة 
 قوى. أسترا يجية ن

نعقرراد  ننعقرراد بعيررررررررررررررهررال والمقرر نو ررذم القمم المحتمررط 
ع  التطورات المسررررتجدة وع  قدرة   بعيررررها اآلخرل ايررررالت 

نفسرررنا  أل  عزء النداء الذي نجد الحسرررم عسررركريات  االعراق عل
بالنسرررربة   ات رب  مسرررر ة بدالة السررررنة الخامسررررة للحينطلق  عارررر 

 اآلخري .  نلاالبعضل وبالصوت العالت بالنسبة  نلا
 و و نداء م  كلمة واحدة  

 كفا.
 1984أيلول )سبتمبر(  8 - مجلة "التضامن". لندن

     

 المناقشة  إلىتحييد الحج: دعوة 
علا سرالمل   نتهانلحمد المرء رب  علا أا موسرم الحج  

ويتمنا لكط موا   أدى  ذم الفرييررررة الخير ويدبط  علا 
 ذم النعمة ويقول ل  العبارة التقليدلة  حج م رور وسرررررررررررررعت  

 ماكور.
وليس مبالغة القول أليرات للذي أدى الفرييرة  لا لحسر  

  م ناا.نحاك. لقد أديت الفريية ات أماا وات 
العام   ومناسرررررررربة  ذا الكالم أا أجواء موسررررررررم الحج لهذا

كانت   قلق وكانت  بعث علا امسررا وعلا الحزا الاررديد. 
اهنررالررك م  حرراول دخول اممرراك  المقرردسرررررررررررررررة وات جع ترر   
طَّا للدخول مسرررررررررلحاتل  المنارررررررررورات لتوءيعهال و نالك م  خ 
و نالك م  تيأ مك رات الصررررررررررروت لكت لخطب ات الجموع 

لفرة وكرأنمرا مكرة المكرمرة والمردينرة المنورة وعرارة وم نا والمزد
 " ايد بارك" وليست أماك  للعبادة.

نا الرررذي لمك  اهمررر   و أا المسررررررررررررررلم عربيرررات كررراا أو 
أعجميرات ينتار السررررررررررررررنوات الطويلرة لكت يهيئ لر  هللا الوقرت 

 ط أا يؤدي اريية الحج.المناسب م  أج  
أمرا الرذي يتعرذر اهمر  اهو أا لرأ ت  رذا المسررررررررررررررلم بعرد  

 نغأل  نتاررار ليجررد أا  نررالررك عنرراصررررررررررررررر لمك  أان ول 
 علي   ذم المناسبة العايمة.

والذي لمك  اهم   و أا المسرررررلم عربيات كاا أو أعجميات 
لحلم و و بعيررد ع  المرردينررة المنورة بزيررارة يتمنا لو  كوا 
 ويلة ليرريئ الرسرول العربت ويحلم أليرات بلحاات لجاور  
ايهرا الن ت الكريم ويتلول و و ات رحراب مقرام آخر امن يراءل  

م  المصررررحف الاررررريف  سرررراعدم علا  فريج  بعض اآللات 
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  موم  وما أكثر ا ات  ذا الزم  الصعب. 
أما الذي يتعذر اهم  اهو أا يتم ذلك وسرررررا  واجس ناشررررر ة  

لوا الهدوء     نلا ع  أا بعض المغامري  أو الفوضرررررررررررويي  قد لحو  
  نلا كابوس مزعج ولحاات الصررررفاء    نلا صررررخب والحلم الجميط  
 حالة اضطراب نفست. 

والرذي لمك  اهمر   و أا لسرررررررررررررير الحراج ات شررررررررررررروارع مكرة  
ويعرض مرا سرررررررررررررمعر  ومرا قرأم ع  اممجراد العايمرة لإسرررررررررررررالم  

لتفوا حول الرسرررولل وأا لارررتري م   نا مصرررحفات  ن وللرجال الذي   
 وم   ناك أعواد بخور وم   نالك سجادة صالة. 

أمررا الررذي يتعررذر اهمرر  اهو أا يوجس  ررذا الحرراج خيفررة م   
و ري ل أو ربما م  مندسرررررري  قد يزرعوا متفجرة  نا  متاا ري  مت 

 أو متفجرات  ناك. 
والذي لمك  اهم   و أا ينتاررر رجال امم  السررعوديوا ات  
كررط مكرراا ات مكررة وات المرردينررة وات عراررة وات م نا وم  ق ررط  

ط أا  ات جردة المينراء وجردة المطرار وجردة المرداخرط ال ريرة م  أجر  
ا العربت والعجمت واآل ت م   وا الخدمات ويرشرررررردوا ويسرررررراعدو لقدم 

 آخر الدنيا ويختصروا عن  الماقة. 
أما الذي يتعذر اهم  اهو أا ليررررطر  ؤتء لتاررررديد المراقبة  

 اا رات وبأاراد    نلا والتارررررررررركيك بالتجمعات التت قد  تحول اجأة  
 واقع شرير.   نلا قد ينقلب ماهر م ال ريء  

وات اإل رار نفسررررررررررررر  نا الرذي لمك  اهمر   و أا لقيرررررررررررررت  
مسررؤولوا السررعوديوا بيررعة أسررابيعل وبالتحديد امسررابيع السررتة  ال 

جتماعات  حيرير لموسرم آم   ن التت  سر ق بدء موسرم الحجل ات  
ونراجئ ولتواير الخردمرات لأللوف الرذي  سررررررررررررريترداقوا علا الردلرار  

 المقدسة لتأدلة اريية العمر. 
أما الذي يتعذر اهم  اهو أا لقيرررت المسرررؤولوا السرررعوديوا  

يناقاروا السر ط الكفيلة بإبقاء موسرم الحج ات منأى  بيرعة أسرابيع  
عتقاد أا امسرررررررررررابيع  ضرررررررررررطرابات والتاا رات. وغالب اإل ع  اإل 

  السررتة التت سرربقت بدء موسررم الحج لهذا العام أميررا ا الملك اهد 
ع ررد العزيز كمررا ت ل فترض فيرر  أا لميررررررررررررريهررا. وقررد لجوء   ب  
اة عمليات"  اتراض أن  أميرررررررررررا  ذم الفترة كما لو أن  ات "غر اإل 

سررررررتعدادات أجهزة امم ل مع  ن يتابع بدقة التطورات التت  راع م   
ط  ك العا ط السرعودي يتحرك ويسرعا م  أج  أا المطلوب كاا  ر  

ط أا  داع  ذا الجمود القا ط الذي لعيا  الوضع العربتل وم  أج  
جتماعية وقطاع الخدمات خالل موسرررررم الحج  لحرك المسرررررائط اإل 

 الرضا الكامط.   ا نل بالاكط الذي يدعو  
نا امجواء التت سرررررررررربقت بدء موسررررررررررم الحج لهذا العام  حمط  

اتراض أا  نرالك كيردات ك يرات وبالغ الخطورة لجري اإلعداد  علا اإل 
ل . وليس بالمسررتغرب أا لكوا المخططوا لهذا الكيد لسررتهداوا  

المسرررلم. بط ليس م     نلا  اررروي  البقعة التت  عنت الكثير بالنسررربة  

ا لم لحدث  حييد للحج أا لكوا  ذا الموسرم  و آخر  المسرتبعد نذ 
 مواسم الحج الهادئة. 

وعدم التحييد معنام أننا قد نفاجأ ذات يوم بأا  نالك "حجاجات"  
لكت وا شرررررررررررررعررارات علا جرردراا عمررارات مكررة المكرمررة والمرردينررة  
المنورةل وبرأا  نرالرك "حجراجرات" لرأ وا لترأدلرة  رذم الفرييرررررررررررررة و م  

نرابرط  حرت ثيراب اإلحرامل وبرأا  نرالك  لخفوا الرشررررررررررررراشرررررررررررررات والق 
"حجراجرات" لمألوا الحقيبرة برالمنارررررررررررررورات بردل أا   مأل بسرررررررررررررجرادة  
الصررررررررالة والمصررررررررحف الاررررررررريفل وبأا  نالك "حجاجات" لطلقوا  
الهتررااررات التت  خرردم الجهررات التت جنررد هم برردل ن الق امدعيررة  

 ربهم لكت لغفر لهم ذنوبهم.   نلا 
ملكرة العربيرة السرررررررررررررعودلرة  ا الم ا وعردم التحييرد معنرام أليرررررررررررررات  

نناررراء    نلا التاررركيك بكط قاصرررد حج وسرررتيرررطر    نلا سرررتيرررطر  
 جهاء "لمكااحة الحجاج المزيفي ". 

أمنت  وق  ع  امجهزة المختصرررررررررة    ن فاق ويبقا أا التحييد أدنام  
ات كط بلد مسررلم وكط بلد ينطلق من  حجاج لتأدلة  ذم الفرييررة  

نامة دول المؤ مر  المقدسرررة وأقصرررام ميثاق شررررف يتم نقرارم ات م 
اممنت     فاق اإلسرررررررالمت م  ق   ط الملوك والرؤسررررررراء. وبموجب اإل 

 خف الهواجس و تيررررررررررررراءل  بعرات لرذلرك المخراوف وت  عود أجواء  
ما بموجب ميثاق الارررررف الذي  ن الحج كما كانت علي   ذا العام.  

يتم نقرارم م  ق  ر ط الحكرام ارإا المخراوف ل   عود واردة ما معنا  
 ا كط حاكم لصبئ مسؤوتت ع  حجاج . الميثاق أ 

ويبقا أننرا نتمنا أا  بقا اممراك  المقردسرررررررررررررة ات منرأى ع   
المارررراحنات والمارررراكسررررات. وما دامت الكعبة بخير وعراة بخير  
وم نا بخير والمدينة المنورة بخير والعتبات المقدسرررررررررررة ات كربالء  
والنجف بخيرل التك  القدس والمسرررررجد امقصرررررا ايها  ت  دف  

اج" المكلفي  بتأدلة "الفرييررررررررة المسررررررررلحة" و"الحجاج" الذي   "الحج 
 لجيدوا التاا ر و رك العناا للحناجر. 

و كرارات نننرا ندبا الرذي  أدوا ارييرررررررررررررة الحج  رذا العرام برأمراا  
وا م نراا برالرغم م  امجواء التت رااقرت  رذم المنراسررررررررررررربرة الخيرة.  

ا  ريقهررا  ندبطهم ونتمنا أا  ررأخررذ اكرة  حييررد الحج التت نتنرراولهرر 
ط أا  بقا للمسرررررررررررررلمي  ق  لررة يررديروا وجو هم  التنفيررذ م  أجرر    نلا 

 نحو ا. 
ط الحيثيرات التت أوردنرا را نتمنا ذلرك. و ت حيثيرات  وم  أجر  

  حمط ات  يا ها المخا ر والمخاوف. 
   يريد م  القراء أا يناقش. واكرة التحييدل برسم المناقاة؛ لم  

 1984أيلول )سبتمبر(  15 - مجلة "التضامن". لندن

     



192 

 ورطة الوحدة
اممر الط يعت  و حدوث وحدة بي  الدول العربية علا 
أسررررررررررراس أا الوحدة  ت حط أو  ت الحط لماررررررررررراكط كثيرةل  
وعلا أسراس أا الكياا القوي أايرط م  الكيانات اليرعيفة 

 وعلا أساس أا كط دولة  كمط امخرى.
المملكة المغربية    واممر الط يعت  و أا  فرح سررررررروريا ما 

حققررت خطوة علا  ريق الوحرردة مع الجمررا يريررة اللي يررة التت  
 ت حليف أسرررررررررررراسررررررررررررت لهال وأا  فرح الجزائر و فرح أليررررررررررررات 

ختصرررررررررررررر را بعض امميرال م   ن     مغربيتي  موريترانيرا ما دولتي  
 الطريق الطويلة للمغرب الك ير. 

واممررر الررطرر رريررعررت  ررو أا  ررفرررح  ررونررس ما الررخررطرروة 
 اللي ية  فتئ الباب لخيارات كثيرة أمامها. - المغربية

ولك  مثط  ذا الفرح الذي ناررررررررير نلي  لم لحدث وسرررررررراد  
بررردتت م  ذلرررك شررررررررررررررعور يوحت برررأا الحليف والجرررار غير 
مر ررراحي  للخطوة ذات الطرررابع الوحررردوي. ارررالرئيس حرررااظ  

لي يا لسرتقصرت وليس ليارجع أو يهنئ. ولو  نلاامسرد  وج  
الربرا   نلانتقرط م   رابلس نأا الهردف كراا التهن رة لكراا 

الملك الحس  الثانت و كوا  ذم التهن ة مناسبة    ليهنئ أليات 
السرررررررررررررروريرة. والرئيس   - إلءالرة الفتور ات العالقرات المغربيرة

ولا جانب الحذر وبدأ جديد لزم منذ اللحاة ام   ب   الاراذلت
اللي يررررررة   -  جررررررام الرد علا الخطوة المغربيررررررةنيتحرك ات 

بخطوة م  نوعهرررا أو علا امقرررط بخطوة  بقت علا  ونس  
نيررررمام    لإ   ع  الخطوة وغير مسررررتعد ي  يتانيا بعيد ي  ومور 
اللي ت. والرئيس الح يب بورقيبة لزم  - المغربت اإل حاد  نلا

 جام  عميق أسرررررررررررس  نأليرررررررررررات جانب الحذر وبدأ يتحرك ات 
المعرا ردة التت  ربا بي  الجزائر و ونسل و ت معرا ردة    يَّ   

ة علا اللي يررر  - كم أنهرررا مهمرررة لمواجهرررة الخطوة المغربيرررة
أسراس أنها ات نار المسرؤولي  الجزائريي  والتونسريي  حلف 

 أكثر منها خطوة وحدوية.
ووجد الرئيسرررراا الجزائري والتونسررررت ات الرئيس الموريتانت  

 ولد يدال  التجاوب مع حذر ما. 
وات المقرابرط نا اممر الط يعت بعرد اإلعالا ع  الخطوة  

المغرب مارررررررررررررراعر المخرراوف اللي يررة  و أا يزيررط  -  المغربيررة 
والحذر التت سررررررادت وأا  زيط لي يا الارررررركوك بحماسررررررتها لهذم 
الخطوة. ولك  مثرط  رذا اممر لم لحردث برالاررررررررررررركرط المطلوب. 
وحتا نشرررررررررررررعرار آخرل أو حتا لحردث العكسل ارإا قطراعرات 
عرييرة م  الرأي العام ات دول المغرب العربت وماررق    دو  

نهرالررة   نلا  اللي يرة  -  يرة غير متفرائلرة بوصرررررررررررررول الخطوة المغرب 
 زال الاكوك والمخاوف. الطريق نذا كانت ل    

 و نالك كثيروا لطلقوا التساؤتت اآل ية 
نسررررررررجام حول القيررررررررالا سررررررررتمر الحد امدنا م  اإلننذا  

امسرررررراسررررررية غير متواار بي  المغرب ولي يا اكيف سررررررتحقق  
 الخطوة الوحدوية  داها؟

موقفرر  الررذي  و  وإذا اسرررررررررررررتمر العقيررد معمر القررذاات علا 
علير  م  الوتلرات المتحردة وموقفر  الرذي  و علير  م  الحرب 

اإليرانيرة وموقفر  الرذي  و علير  م  مصرررررررررررررر وم    -  العراقيرة 
اإلسرائيلتل اكيف ستحقق    -  التسوية السياسية للصراع العربت 

 الخطوة الوحدوية  داها؟ 
اتءد ار اللي ية علا    - وإذا استمرت العالقة السوفيا ية

مغربيرررة  تسررررررررررررررم   - التت  ت عليررر  مقرررابرررط عالقرررة أميركيرررة
 باتءد ار نفس ل اكيف ستحقق الخطوة الوحدوية  داها؟

و ط سررررررررررتكوا الدولة التت نأل عليها "بياا وجدة" ذات  
 سياستي  وموقفي  حتا وإا ن سم الموقفاا بالتناقض؟

علا الخطوة   فرررررراق نا الررررررذي جعررررررط ات اإلمكرررررراا اإل
الحررد  نلاا التيررار المغربت داخررط لي يررا نمررا الوحرردويررة  و أ

الذي بات دعا   مسررررررموعت الكلمة. و ذا التيار ليس جديدات  
و و منذ عارررررر سرررررني  ينمو ويحاول المتحمسررررروا ل  نثبات  

 وجود م علا ساحة القرار السياست.
 ذا التيار اإا الخطوة    نلا وإذا كاا العقيد القذاات ل  ينحاء 

الطريق ول  لكوا ات نمكانها  الوحدوية سررررررررتقف ات منتصررررررررف 
النهالة وسرتذبط كما ذبلت م  ق ط محاوتت   نلا مواصرلة السرير 

كثيرة. بط ننها سررررت دو عندئذ كما لو أنها ور ة  حاول ام راف 
 المعنية التنصط منها. 

اللي يرررررة ذات   - ومنرررررذ اإلعالا ع  الخطوة المغربيرررررة
 توقع  العقيرد القرذاات نلاالطرابع الوحردوي وامنارار موجهرة 

 من  المواقف التت  تسم بإعادة النار.
 نلاالعقيرررد القرررذاات وليس  نلالمررراذا امنارررار موجهرررة 

 الملك الحس  الثانت؟
اللي يرررررة   - ربمرررررا ما خطوة م  نوع الخطوة المغربيرررررة
قنراعرات   نلاوبرالارررررررررررررركرط الرذي  م فير  اإلعالا عنهرا  حتراج 

متنرراتيررة   قوم علا النارة التقليرردلررة لألمور وعلا المرونررة ال
وعلا التسرررررررررررليم باممر الواقع. وامرجئ أا الملك الحسررررررررررر  
الثرانت كراا حتا اللحارة التت  م ايهرا اإلعالا ع  الخطوة 

عتبرارات كثيرة  يرى أا العقيرد القرذاات سرررررررررررررريمرارس المرونة إل
وسرررررررريأخذ ات اتعتبار متغيرات ارضررررررررها اممر الواقع. ولو 

قة لكاا ربما  أن  كاا ت يتوقع ذلك وات ن ار حسررررابات دقي
آثر عررررردم اإلعالا عنهرررررا ولكررررراا علا امرجئ آثر عررررردم  
اإلعالال شرررخصررريات مرة وم  خالل المسرررتارررار أحمد رضرررا  

 و الرذي  - أي العرا رط المغربت - جرديرة مرة أخرىل برأنر 
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قرتررح عرلرا الرمربرعروث الرلرير رت مرحرمرررررررد الرزوي اركررة الرخرطروة ن 
ار الوحرردويررة. والزوي للمنرراسررررررررررررربررة النموذج امكثر حيويررة للتيرر 

ك م المغربت داخط    اللي ت.  الح 
نتاار أا يتيرررئ مصرررير الخطوة الوحدوية  ن ويبقا أن  ات  

اللي يررة ويت ي  مررا نذا كررانررت برردالررة لوتدة المغرب  -  المغربيررة 
الك ير بصررررررريغة ير اح لها الجميع أو أنها ور ة م  امايرررررررط  
 التخلأل منهال  نالك ثالث مالحاات جديرة بات تمام و ت  

ل  ت أا  نرررالرررك م  كررراا يرى أا كثرة عررردد دول  األولى 
الماررررررررررررق  ت التت  حول دوا قيام صررررررررررريغ وحدوية بي   ذم 
الرررردولل وأا قلررررة عرررردد الرررردول ات منطقررررة المغرب  ت التت  

أو أي حرالرة م  حراتت   اإل حراد سرررررررررررررتعجرط ات قيرام الوحردة أو  
  -  التوحرد. وات ضررررررررررررروء مرا حردث بعرد نعالا الخطوة المغربيرة 

اعرط بقيرة دول المغرب علا   د  ر  ات الطرابع الوحردوي و اللي يرة ذ 
ذلك يت ي  أا المغرب ات  ذا اممر مثط المارق وأا المسألة 

 ليست مسألة كثرة أو قلة عدد. 
ل نا الحد امقصررا للصرريغ الوحدوية التت لمك  لها  الثانية 

أا  تم وم  دوا حسرررررررررررررراسررررررررررررريرات يتمثرط ات معرا ردة م  نوع  
والجزائر. ولك  مجرد كلمرررررة   المعرررررا ررررردة الم رمرررررة بي   ونس 

معررا رردة  عنت عرردم الرابررة ات التوحرردل ايرررررررررررررالت ع  أنرر  م   
  وأي    الرردولتي  الممك  عقررد  ررذم المعررا رردة بي  كررط م   ررا ي  

  . دولة أجن ية م  دوا أا يتغير شتء علا الدولتي  
ل نا الررذي حرردث منررذ أا  م اإلعالا ع  الخطوة  الثااالثااة 

ائر و ونس وموريترررانيرررا  عمرررط اللي يرررة  و أا الجز  -  المغربيرررة 
علا أسررررررررررراس قيام  كتط منها لسررررررررررراوي ات ن ار قاعدة ميزاا 

اللي ت و رررذا معنرررام أا عقليرررة العمرررط   -  القوى التكترررط المغربت 
 المحوري ما ءالت  ت السائدة ات العالم العربت. 

يبقا أليررررررررات أننا ونح  نورد  ذم اممور نتمنا أت   نتكس  
علا رغم  واضررررررررررررعها. ولك  كط ما   اللي ية   -  الخطوة المغربية 

لحدث سررررواء الذي م  الممك  اإلشررررارة نلي  أو الذي لصررررعب 
اللي ية ذات    -  علا المرء أا يذكرم يوحت بأا الخطوة المغربية 

م  ينقلهرا م  عنق الزجاجة حيرث   نلا الطرابع الوحدوي  حتراج 
غرارة العنرالرة الفرائقرة وبرذلرك لمكنهرا    نلا  ت منرذ اإلعالا عنهرا 

 اوء الور ة التت وجدت نفسها ايها. أا  تج 
وبالمرونة والتيررررررررررررحية والتناءتت والتسررررررررررررليم باممر الواقع  

 لمك   حقيق ذلك. 
 أي مدى؟   إلا    و مستعد و والسؤال   ط  نالك م  
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 هل ينهي الملك فهد ظاهرة التأجيل؟
لم ينعقد مؤ مر وءراء خارجية الدول المطلة علا البحر 

ات   16/9/1984م يوم امحد  ننعقادامحمر بعدما كاا مقررات 
الخر وم بالرغم م  أن  كانت  نالك ضرررورة لعقدم. وإرجاء 

 رذا المؤ مر م  دوا  حرديرد موعرد آخر لعقردم معنرام   ننعقراد
ا الحديث أن  ربما ت ينعقد وقد ينسرررررررام أصرررررررحاب  اال لعيدو 

 م نت نذا حدثت معجزة.ننعقادات شأا 
مؤ مر البحر امحمر  ت أنررررر  كررررراا  ننعقرررررادوأ ميرررررة 

سررريجمع التقليدي مع الثوري والصرررديق للوتلات المتحدة مع 
الحليف لال حاد السررررررررروفيا ت والمتصرررررررررالئ مع نسررررررررررائيط مع 
المعترض علا ذلررك والغنت جرردات مع الفقير جرردات والمتوجرر  

متوج  ماركسررررررررررريات والحزبت مع غير الحزبت  نسرررررررررررالميات مع ال
 - والمدنت مع العسررررررررررركري والمطالب بوقف الحرب العراقية
 اإليرانية مع المتفرج عليها وشب  المحايد نءاء استمرار ا.

 ررذا المؤ مر  ت أنرر  كرراا  ننعقررادذلررك أا أ ميررة  إلاو 
الصرررررف العربت.    نلاسررررريفتئ الباب قليالت أمام عودة مصرررررر 

عتقراد أا املغرام ءرعرت م  أجرط مثلمرا قرد لجوء اإلبرط ننر  
نرباك الرئيس حسنت مبارك و حذيرم م  مدبة الميت قدمات 

بتعاد ع  الصرررفقة التت عقد ا الرئيس )الراحط( أنور ات اإل
عتقاد أا املغام   قد لجوء اإلالسرررررررررادات مع نسررررررررررائيطل اإن

لمنت جنوبت   - سررررررررعودي - ط لقاء مصررررررررري عت م  أج  ر  ء  
سررررتمر إو و اللقاء الذي كاا شررررب  مسررررتحيط ات الماضررررت و 

 مؤ مر الخر وم. ننعقادعلا  ذم الحال بعد نرجاء 
اتراض أا مؤ مر البحر كرررذلرررك أنررر  مثلمرررا قرررد لجوء اإل

خر وم اررإنرر  قررد  و ال نعقرراداإلامحمر لم ينعقررد ما مكرراا 
اتراض أا المؤ مر كرررراا ل  يرجررررأ لو أا مكرررراا لجوء اإل

كرراا مرردينررة جرردة برردتت م  الخر وم وكرراا الطرارراا  نعقرراداإل
اللذاا قا عا المؤ مر وبسرر ب   م اإلرجاء ل  لقا عا. و ذاا 
الطرااا و ما اليم  الجنوبية وأثيوبيا قا عا علا أسرراس أا 

المؤ مر ات الخر وم لارررررررررررررركط كسرررررررررررررربات معنويات لحكم  ننعقاد
 الرئيس جعفر نميري بينمرا  مرا لسررررررررررررررانرداا الخا اللي ت ات

ك مسرررررررعي  إلسرررررررقا   ذا  السررررررروفيا ت   اإل حادوياررررررراركاا  الح 
ك ممخطط  إلضعاف معنويات  ذا   . أما لو كانت مدينة  الح 

  كانا سرررياررراركاا    الطراي  اإا  ذي   نعقاداإلجدة  ت مكاا 
ما مردود المارراركة ات مؤ مر ينعقد ات السررعودلة لختلف  
ع  مردود مؤ مر ينعقررررد ات الخر وم. ايررررررررررررررالت ع  أا 

يثيات مقا عة مؤ مر الخر وم ليسرررررررررررت واردة نءاء مؤ مر ح
 ينعقد ات جدة.

مؤ مر الخر وم الرذي لم ينعقرد   نلاومرا لقرال برالنسرررررررررررررربرة 
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المجلس الو نت الفلسررررطينت الذي   نلالقال أليررررات بالنسرررربة 
لم ينعقد  و اآلخر بالرغم م  أا  نالك ضرررررررررورة قصرررررررروى 

 لعقدم.
حققهرا  وبصرررررررررررررررف النار ع  أي نترائج كراا لمك  أا ل

ات حرد ذا ر   نعقراداإلالمجلس الو نت الفلسررررررررررررررطينت نت أا 
 م ناا وكاا سرررررريؤكد  كاا سرررررريارررررريع ات النفس شررررررعورات باإل

شررررررررررررررتهرت ب راعررة  نبررالفعررط أا القيررادات الفلسررررررررررررررطينيررة التت 
ستفادة منها ملحوظة ات اللعب علا التناقيات العربية واإل

ل   ترك لهرررذم التنررراقيرررررررررررررررررات أا  لعرررب  ت علا العمرررط 
سررررررررررررررطينت. ولك  الررررذي حرررردث  و العكسل برررردليررررط أا الفل

 المجلس ل  ينعقد.
علا   فاق وم  اآلثار السررررررررررررل ية البالغة ام مية لعدم اإل

عقد المجلس الو نت الفلسرطينت  و نحبا  بعض القيادات 
ط التوايق بي   الفلسررررررررررررررطينيرررة للمسررررررررررررررعا الجزائري م  أجررر  

ام راف الفلسرررررررررررطينيةل خصررررررررررروصرررررررررررات نذا   ي  أا الجزائر 
ت كط ثقلها م  أجط التوايق. وليس م  المسرتبعد أا وضرع

ينعكس ذلرك علا أسررررررررررررررلوب التعرامرط الجزائري مع القيرادات 
 التت شاركت ات نحبا  المسعا التوفيقت.

وبعد اآلا سررررريت ي  ذلك. اإذا اسرررررتأنفت الجزائر السرررررعت 
عتبرررررار ظروف  للتوايق امعنا ذلرررررك أنهرررررا أخرررررذت ات اإل

قد المجلس الو نت الطرف الفلسررررررررررررررطينت المعترض علا ع
  محد م   رات   اإلنحياءومعنا ذلك أليررررررررررررات أنها لم  قرر 

"النزاع" الفلسررررطينت علمات بأا الجزائر منحاءة م  ق ط ودائمات 
للاررررررررعية الفلسرررررررطينية. أما نذا كانت ل   سرررررررتأنف السرررررررعت 
امعنا ذلررك أنهررا أكثر م  عررا بررة علا الطرف الررذي أحبا  

 مسعا ا التوفيقت.
 وثمة  ساؤتت 

نذا كاا المجلس الو نت الفلسررررررطينت لم ينعقد وات  ذم  
 الاروف الصعبة امتا نذات ينعقد؟

وإذا كانت ام راف الفلسرررررررطينية ت  تفق ولو علا الحد 
 امدنا ات  ذم الاروف الصعبة امتا نذا ستتفق؟

وإذا كرانرت المرونرة ت  حردث اآلال ويرأخرذ العنراد مردامل  
 ود العناد سيد الموقف؟امتا نذات ستحدث المرونة وت لع

سرررتجابة  وإذا كاا المسرررعا التوفيقت الجزائري ت يلقا اإل
 ام   ت الجهة التت لمك  لمسعا ا أا لحاا بالق ول؟

لقررد  م نرجرراء عقررد مؤ مر وءراء خررارجيررة الرردول المطلررة 
علا البحر امحمر وضررررررراعت ارصرررررررة ذ  ية أمام  خليأل  

 اها منذ اترة.الوضع العربت م  امجواء الخانقة التت لعي
علا عقد المجلس الو نت الفلسررررررررررطينت    فاق ولم يتم اإل

 وضاعت ارصة ذ  ية أخرى مماثلة.

ط ويارررررررعر المرء أا  نالك قوى ضررررررراغطة  عمط م  أج  
نضاعة  ذم الفر . وكط ذلك ات س يط أا لستمر الوضع 

نفراجررات وت لحرردث  نالعربت علا مررا  و عليرر  اال  حرردث 
ت يترررأم  برررالترررالت الجو المالئم   فرررا م علا الحرررد امدنا و 

 القمة العربية ات الرياض كما  و متفق علا ذلك. نعقادإل
وإذا كاا م  السرررررررررررهط  جاوء أمر  عثر عقد مؤ مر م  
نوع مؤ مر الخر وم لوءراء خرررارجيرررة الررردول المطلرررة علا 
البحر امحمر وعقرررد المجلس الو نت الفلسررررررررررررررطينتل ارررإنررر   

مة العربية مرة أخرى.  سريكوا م  الصرعب  جاوء  أجيط الق
وسررررررررريكوا معنا ذلك أا العمط السرررررررررياسرررررررررت العربت لعيش  

 مرحلة التأجيط.
أنها  وصرررررررحيئ أا القمة العربية ل   حقق المعجزات نت  

سرررررتاررررريع ات النفس بعض اممط بأا  نالك رابة أكيدة ات 
 نءالة السحب التت  زداد  ل دات ات السماء العربية.

قرر أا  نعقررد فيرر  القمررة ويبقا أنرر  لو كرراا المكرراا الم
 و دولرررة أخرى غير المملكرررة العربيرررة السررررررررررررررعودلرررة لجررراء 

امحوال الرا نة للوضرررررع العربت أا   نلاسرررررتنادات اتراض وإاإل
 نلا رررررا يررررردعو ننعقررررراد رررررذم القمرررررة ل   نعقررررردل لك  مكررررراا 

ع د العزيز الذي  ب   ستطاعة الملك اهداتاتراض بأا ات ن
الرذكرى الثرالثرة والخمسرررررررررررررري  لتوحيرد  لعيش  رذم املرام و ج 

سررررعود  آل الجزيرة العربية علا يدي المغفور ل  ع د العزيز
أا لفعط الكثير ات سررررررررر يط  وحيد الموقف العربت ولو علا 

 الحد امدنا.
لعط وعسرررررررررررررا  نعقد القمة العربية ات الرياض وي دأ بها  

 جتماعات المهمة.ننحسار ظا رة  أجيط عقد اإل
أا السررررررعت السررررررعودي المعل  م   تبامنولك  الالات لإ 

اتراض برأا ط عقرد  رذم القمرة ت ي ردو ماررررررررررررررجعرات علا اإلأجر  
 ذم القمة سرررتنعقد نت نذا كاا ما لجري وسررريجري بعد اليوم 
ات ن ار الدي لوماسررررررررررررررية الصررررررررررررررامتة والتت  طبقها المملكة 
العربية السعودلة بدقة لستهدف عقد  ذم القمة وات موعد ا 

 .وم  دوا أخذ ورد
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 خطوة الملك حسين 
نذا كاا الهدف م  نعادة العالقات امردنية مع مصررررررررر  
 و دعم مخطا كرررامرررب دلفيررردل ارررإا الخطوة التت أقررردمرررت  
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عليها حكومة امردا   دو مسرررتهجنة علا أسررراس أا جدار 
نتزاع  ن نلاحجر لسرررررررررندم وليس  نلاالوضرررررررررع العربت لحتاج 
 اتنهيار. نلاحجر من  قد يؤدي ب  

العالقرررات امردنيرررة مع أمرررا نذا كررراا الهررردف م  نعرررادة 
بقا  مصرر  و  ارجيع حكم الرئيس حسرنت مبارك علا أا ي

 جام نسرررررررررائيط التت  و عليها نندااع ات علا حالة عدم اإل
اآلال اإا  ذم الخطوة   دو معقولة علا أسرراس أا الرئيس  
مبرارك لم لعرد لحتمرط بقراء الردول العربيرة   تعرد عنر  ات كرط 

 مرة لقترب  و ايها أو يتقرب.
  ررررردو الخطوة امردنيرررررة والمتمثلرررررة برررررإعرررررادة العالقرررررات و 

سررررتمرت منذ  نالدي لوماسررررية مع مصررررر بأنها  تويج لعالقات 
أا بدأت القطيعة  تسرم بارتء م  الدفءل و  دو أليرات كما 
لو أنهررررا  ررررأكيررررد علا أا امردا عنرررردمررررا وااق علا قطع 
العالقات مع مصررر اإنما وااق ميررطرات ومسررايرات وليس ع  

 قناعة.
إذا جرراء الوصررررررررررررررف اررإا الخطوة امردنيررة   رردو حررالررة  و 

مكانها أو  نلاختراق للجمود العربت ات شرأا عودة مصرر ن
ات شررأنها.    فاق مكانتها أكثر منها حالة خرق ممور يتم اإل

 ختراق.والفرق ك ير بي  الخرق وبي  اإل
سرررررررررررررتند و و يتخذ  ذم نوم  المؤكد أا الملك حسررررررررررررري  

المزاج  إلايرة التت حرررررردثررررررت و المتغيرات الكث نلاالخطوة 
الموقف الرردولت م  مثررط  كررذا خطواتل  إلاالعربت العررام و 

بمعنا أا  رذم الخطوة مرا كرانرت لتتخرذ لو أا  نرالرك ج هرة  
نسررائيلية مارتعلة أو رايرات نهائيات سرعودلات وخليجيات   - سرورية

مكانها ات الصرررف العربتل أو أا   نلالمسرررألة عودة مصرررر 
الصررررررررعيد السررررررررياسررررررررت بي  مصررررررررر  نالك عدم  عالش علا 

والعراق ايرالت ع  التعاوا المتقدم علا الصرعيد العسركري.  
كررذلررك أا  ررذم الخطوة مررا كررانررت لتتخررذ لو أنهررا كررانررت ل  

بترحيررب م  الرأي العررام العربت   حاا كمررا  و واضررررررررررررررئ
ر ياح م  ق ط الدول الك رى ودعم م  امكثرية الفلسطينية  وإ

 جماع.وموااقة أردنية  كاد  كوا باإل
و ذم الخطوة أليررررات ما كانت لتتخذ لو أا مصررررر كانت  
ت  زال محرومرة م  عيررررررررررررررويتهرا ات منامرة دول المؤ مر 

السررروفيا ت.  اإل حاداإلسرررالمت وت  زال ات حالة قطيعة مع 
وما كانت أليرررررررررررررات لتتخذ لو أا الرئيس حسرررررررررررررنت مبارك لم 
لسرررررجط ات موضررررروع العالقات المصررررررية مع الدول العربية  

اإلسررائيلتل النوالا الحسرنةل    - ضروع الصرراع العربتوات مو 
عتبررار أا النوالررا مررا ءالررت نيررة بعررد أخرى مع امخررذ ات اإل

 أكثر وضوحات م  خطوات التع ير عنها.
ك موبقدر ما ي دو  امردنت واثقات م  نفسررررررررررر  نءاء  ذم    الح 

 خذ ا بالقدر نفسرررر    دو  ذم الخطوة محفواة نالخطوة التت 
كراا ل  لسررررررررررررررانرد را موقف عربت كرأا لحرذو   برالمخرا ر نذا

 رف أو أكثر حذو امردا ات نعادة العالقات مع مصرررررر. 
كرررذلرررك أا  رررذم الخطوة   ررردو محفوارررة برررالمخرررا ر نذا كررراا 
الرئيس حسررررررررررررنت مبارك ل  يرد علا الخطوة امردنية بعمط 
ك ير  و اوق الموقف الرا   الررذي  تخررذم مصررررررررررررررر ودوا 

ذا كراا ات الوقرت نفسرررررررررررررر  ل  يرة كرامرب دلفيردل وإن فراقنلغراء 
الطريق الذي لقت خطة    نلايرشرد وسرائط اإلعالم المصررية 

الصررررف العربت المتاعب بحيث ت  ناررررر    نلاعودة مصررررر 
ولا كالمات  صررررحيفة مثط "ام رام" علا صرررردر صررررفحتها ام  

لصررررف موقف المسررررؤولي  السررررعوديي  والكويتيي  والذي  و 
"سررررررررررررررجي  الخوف   وق النجراة للخطوة امردنيرة برأنر  موقف

والتردد". وأغلررب الا  أا الرئيس مبررارك لعرف أا امردا 
ما كاا ليتخذ الخطوة التت ا خذ ا لو أا السعودلة والكويت 
ودولة اإلمارات لم  مارس المرونة التت  مثلت بتمسرررررك  ذم  

لتزام بقرارات القمة العربية وات الوقت نفسرررررر   الدول بم دأ اإل
 التمسك بعودة مصر.

ي دو الرئيس مبارك مطالبات بالترشريد المارار نلي  وعندما 
بة  ت التت  سرررراعد علا عودة اعلا أسرررراس أا الكلمة الطي   

مصررر وعلا أا  حذو دول عربية أخرى حذو امردا. اهت 
ليسررررررررررت صرررررررررراحبة حق حتا  سررررررررررتعاد العالقات معها بهذم  
البسررررررررررررررررا رررة وإنمرررا  قع علا عرررا قهرررا مسررررررررررررررؤوليرررة القطيعرررة  

 الحق لختلف ع  المحقوق.الدي لوماسية. وصاحب 
 ت التت العربيرة السررررررررررررررعودلرة  المملكرةو بقا أنر  لو أا 

مع مصرررررررر  الدي لوماسررررررريةا خذت الخطوة وأعادت العالقات 
لكرررانرررت دول كثيرة حرررذت حرررذو رررال ولكررراا انتها اممر ات 
شرررررررررررررركررط أو ات آخر. كررذلررك لو أا العراق  و الررذي ا خررذ 

الخطوة حررد مررا. لك   نلاالخطوة لكرراا حرردث أمر ممرراثررط 
علا  واضررعها علا درجة عالية م  ام مية حيث   امردنية

ننهرررا   ررردو مثرررط حجر ك ير رمرررام عميرررد الحكرررام العرب ات 
 بحيرة السكوا العربت.

يبقا أليررررات أا حجة المعارضرررري  أو المعترضرررري  علا 
م  ق ط الموا    قتناعنليسرررررررررررت موضرررررررررررع  امردنيةالخطوة 

العربت علا أسررراس أا مناداة  ؤتء بالتمسرررك بقرارات القمة 
سررررررررررررررتهرانتهم  نالعربيرة وبميثراق الجرامعرة العربيرة  تنراقض مع 

قيرالا أخرى. وم    نلابهذم القرارات وذلك الميثاق بالنسربة 
أنها سرررررررتيرررررررع علا الطاولة أمام  امردنيةنلجابيات الخطوة 

لتزام م  الصررررررراحة مسررررررألة اإل الجميع وللمرة امولا وبكثير
بحيث نما لكوا موجبات وإما يتصرررررررف كط علا ما  فرضرررررر   

 مصلحت .
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وإذا كاا لنا ات  ذم المناسررربة ما نتمنام اهو أا  تجاوء  
عنق الزجرراجررة ثم ت  كوا السرررررررررررررر رررب ات  امردنيرررةالخطوة 

عربيررة جررديرردة  يرررررررررررررريف المزيررد م  الرردم  - مواجهررة عربيررة
 لا أحوال اممة.واليياع والدمار والتمزق ع

 1984تشرين األول )أكتوبر(  6 - مجلة "التضامن". لندن

     

 القمة الطارئة والقمة األصلية
بالرغم م  أا القمة التت دعا نليها الملك الحسرر  الثانت 
كرررانرررت م  النوع الرررذي لصررررررررررررررعرررب  حقيقررر  نت أا العرررا رررط 

ط البحررررث ات الخطوة عقررررد ررررا م  أجرررر   نلاالمغربت دعررررا 
 مع مصر. الدي لوماسيةوالقاضية بإعادة العالقات  امردنية

ارإنر  كرانرت أليرررررررررررررررات للمبرادرة   نعقراداإلوبرالرغم م  عردم 
 حسنات كثيرة.

 لماذا  ذم القمة م  النوع الذي لصعب  حقيق ؟
 الجواب ع  ذلك لمك   لمس  ات النقا  اآل ية 

 را ات الريراض.  ننعقرادما  نراك قمرة م  المقرر  - أوال  
 رررررا ات ننعقرررررادفترة الزمنيرررررة بي  القمرررررة المقرر وبمرررررا أا ال

 نلاالرياض والقمة الطارئة التت دعا الملك الحسررررررر  الثانت 
ط عقد ا قصرررررررررررررريرة اهذا معنام أا  لغا قمة الرياض م  أج  

 عقيردات مثرط  كرذا معرادلرة ارإا  نلاالقمرة الطرارئرة. وبرالنار 
عقرررد قمرررة   نلاالرررذي لفترض حررردوثررر   و أا  كوا الررردعوة 

 رد دعوة و ذا ما حدث بالفعط. ارئة مج
نذا كراا الغرض م  القمرة الطرارئرة  و مواجهرة  - ثرانيرات 
امعنا ذلك أا  صبئ القمة التت دعا نليها  امردنيةالخطوة 

نعقررردت لمواجهرررة نالعرررا رررط المغربت مثرررط قمرررة بغرررداد التت 
الصرررررررلئ المنفرد الذي قرر الرئيس )الراحط( أنور السرررررررادات 

عتبارات   ذا اممر غير ممك  إلعقدم مع نسرررررررررائيط. ومثط 
م   الدي لوماسرررررررريةموضرررررررروعية م  بينها أا نعادة العالقات 

مع مصررررررررررررررر ليس مثررط  ط يع العالقرات م   امرداجرانرب 
جانب الرئيس السرررررادات مع نسررررررائيط. وم  بينها أليرررررات أا 

 فوق بكثير   امردنيررةنسرررررررررررررربررة العرب الررذي  يؤيرردوا الخطوة 
جوء القول نا الردول نسرررررررررررررربرة الرذي  لعرارضررررررررررررررونهرا. برط قرد ل

العربية ات  ذا الاررررررأا منقسررررررمة ثالثة أ راف   رف مؤيد 
و رف معرررارض و رف معترض. والطرف امخير قريرررب  
م  الطرف المؤيد وت  فصررررررررررل  ع  التأييد سرررررررررروى خطوات  

 قليلة.

أما نذا كاا الغرض م  القمة الطارئة  و الحيلولة دوا 
نهرا وإلغراء  حقيق الخطوة وإقنراع الملرك حسرررررررررررررري  برالعردول ع

التر يبات التت ا خذت ات  ذا الارررررررررررأا اإا مثط  ذا اممر 
نتها اممر إسيكوا م  الصعب  حقيق  ما الخطوة  مت و 

 وت عودة عنها.
وحتا نذا كاا الغرض م  القمرة الطرارئة  و منراقاررررررررررررررة  
الملك حسرررررري  ات ما اعل  واإلكثار م   رح امسرررررر لة علي  

برة بمكراا. ذلرك أا ارإا مثرط  رذا اممر ي ردو م  الصررررررررررررررعو 
الملك ل  يتحمط المسرررراءتت ايررررالت ع  أن  نذا شررررعر بأا 
الهردف م  عقرد القمرة  و الطلرب منر  نعرادة النار ات قرارم 

لمؤ مرات القمة العربيةل   سرررررررررتمرارناإن ل و و المتحمس ات 
 كاا سيعل  مقا عت  للقمة الطارئة.

نا القمرة الطرارئرة مفيردة نذا كرانرت سررررررررررررررتعرض   - ثاالثاا  
 نلا. وأغلب الا  أا الذي  لم يتحمسروا ءبدائط لوضرع سرت

القمرررة الطرررارئرررة انطلقوا ات ذلرررك م  أنررر  ت بررردائرررط لرررديهم 
لطرحونها ايرررررررررالت ع  أا ال ديط المالت كما حدث ات قمة 

 امردا. نلاعتمادم بالنسبة ن بغداد ت لمك  
نا وءراء الخرارجيرة عرادة  م الرذي  ليررررررررررررررعوا   - رابعاا  

علا الورق أاكررررار القرارات العربيررررة الك رى بررررالتعرررراوا مع 
سرررياسررريي  والعسررركريي  للملوك والرؤسررراء. أو المسرررتاررراري  ال

علا امقط نا مارررررراورات وءراء الخارجية  ت التت  سرررررراعد  
علا وتدة القرار السرررررياسرررررت. ولقد صرررررادف أا جميع وءراء  
الخارجية العرب كانوا ات اممم المتحدة عندما صدر القرار 

مع مصر. ولو كانت    الدي لوماسيةامردنت بإعادة العالقات  
بررة ات نءالررة الخالاررات أو  جميررد ررا والبحررث ات  نررالررك را

لكراا  ؤتء الوءراء  امردنتقيررررررررررررررالرا  رارئرة م  نوع القرار 
اجتمرراع يبحثوا فيرر  مررا لمك  أا يبحثرر  الملوك  نلا نررادوا 

 والرؤساء ات قمة عادلة أو ات قمة  ارئة.
أمررا أي  الحسررررررررررررررنررات الكثيرة للرردعوة التت أ لقهررا الملررك 

م  معرات  سرررررلفات بأنها ليسرررررت سرررررهلة الحسررررر  الثانت بالرغم 
 حد ما مستحيلةل اإنها ات النقا  اآل ية  إلابط و  نعقاداإل

نها أكدت أن  ت بديط للقمة وأا سياسة المحاور ا  - أوال  
 ليست بديالت.
نهرررا أكررردت علا أ ميرررة القمرررة العربيرررة المتفق  ا - ثااانيااا  

  ا ات الرياض وعلا ضرورة عقد  ذم القمة.ننعقادعلا 
نهررررا جعلررررت ام راف التت كررررانررررت ت   رررردي  ا - لثاااا  ثاااا

حماسررررررة للقمة  عيد النار ات اممر و رى أا القمة  ارررررركط  
 عالجات للمااكط العربية.

قمة  ننعقادنها سرررررررتسررررررراعد بالتأكيد ات  سرررررررريع ا - رابعا  
علا أا لسرعا  ع د العزيز  ب  الرياض وسرتحمط الملك اهد
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ط عقد  ذم القمة خصروصرات أن  بات  ويسرعا ويسرعا م  أج  
ورقررة   امردنيررةات يرردي العررا ررط السررررررررررررررعودي نتيجررة للخطوة 

ضررغا أسرراسررية ات وج  أ راف التارردد م  الزعماء العرب 
أي   نلالمك  أا لقول لهم و و يلوح بهرا مرا معنرام  اناروا 

عتماد المرونة ات نءالة ن أي  أوصرلنا عدم   إلاقاد التصرلب و 
 الخالاات.

أا م  حسررنات الخطوة امردنية أنها سررتجعط   ذلك  إلاو 
العربيرررة  المملكرررةلغرررة التعرررامرررط الررردي لومررراسررررررررررررررت م  جرررانرررب 

مع أ راف التارررررردد العربت أكثر حسررررررمات م  ذي السررررررعودلة 
 ق ط.

كانت أ راف التاررررررررردد   امردنيةق ط الخطوة  - خامسااااااا  
ع د العزيز علا أا لعقد   ب  العربت ت  سررررررررررراعد الملك اهد

 قردير الملرك اهرد أا المسررررررررررررررراعردة . وات القمرة ات الريراض
 كوا ات التعهرد بعقرد قمرة نراجحرة يتم ايهرا الواراق والتفرا م 

 بدتت م   فجر الخالاات.
بررا ررت ات يرردي الملررك اهررد ورقررة  امردنيررةوبعررد الخطوة 
و تمثط ات أا الذي  لهم المصررلحة  نعقاداإلأخرى لمصررلحة  

العربت ق ط الرئيسرررية اآلا ات عقد القمة  م أ راف التاررردد  
 غير م ما الرؤية واضحة جدات لأل راف امخرى.

الملك اهد سررررررررريمارس     ط أايبقا نتيجة لذلك سرررررررررؤال  
 كتيكررات جررديرردات ات املررام المتبقيررة علا حلول القمررة العربيررة  

 ر باكات التت  سود المنطقة؟لعوض اممة اإل
 نلاأغلرب الا  أنر  سرررررررررررررريفعرط ذلرك وبهرذا  كوا الردعوة 

 ررررا   يعت  ننعقررررادالقمررررة الطررررارئررررة التت لم  نعقرررردل وعرررردم 
ومنطقت وم ررل أاادت كثيرات القمة امصررررررررررررريلة المتفق علا 

 ررا ات الريرراض والتت نتمنا أا   رردأ علا خالف نذا ننعقرراد
كرراا ت بررد م  الخالف ننمررا  نتهت علا امقررط علا وارراق 

 غير متيسر.  فاق نذا كاا اإل
 1984تشرين األول )أكتوبر(  13 - مجلة "التضامن". لندن

     

 ستسقاء لقمة الرياضإ صلوات 
درجت العادة ات العالم العربت وات الدول اإلسرررررررررررررالمية 

سرررتسرررقاء عندما ينحبس المطر. عمومات بأا  قام صرررلوات اإل
يهطط المطر بعد  ذم الصررلوات   عالاوبإرادة هللا سرربحان  و 

موات سررررررررررررررتجرابرة مدعيرة المؤمني  ورحمرة م  خرالق السرررررررررررررر ن
وامرض برامرواح وبرالتربرة وبماليي  الخلق الرذي  لمك  أا 

 لمو وا عطاات.
ومناسررررررربة  ذا الكالم  و الجفاف القا ط الذي  تسرررررررم ب   
السرررررررررررررريراسررررررررررررررة العربيرة والجفراء الرذي ت م رر لر  بي  بعض 

أو   فراق الحرد الرذي برا رت التمنيرات بتحقيق اإل  نلاام رافل 
اف العربيرة ت  جرديل  علا امقرط التعرالش بي  بعض ام ر 

وبا ت  نالك علا ما ي دو ضرررررورة لصررررالة م  نوع صررررالة  
ط أا  نعقد القمة سرررتسرررقاء يؤديها الموا   العربت م  أج  اإل

فراجررات. اقررد بلغ نالعربيررةل وبررالتحررديررد القمررة التت  حقق اإل
نحبرراس التعررالش العربت درجررة عرراليررة م  الخطورة وت بررد ن

 نفراجات.م  بعض اإل
القمرة معنرام أا ام راف التت ت  ريرد لهرذم  ننعقرادوعردم 

ات شرررركط أو آخر أو  نعقاداإلالقمة أا  نعقد أو أنها  عرقط 
ات عناد أو آخرل  ت ضررررررررررررد نرادة شررررررررررررعوبها. ذلك أن  نذا 

ر عمرا  ريدم شررررررررررررررعوبهرا اإا التع ير  كانت  ذم ام راف  ع    
 ذم    بالراض أو العرقلة  و ضرد نرادة  ذم الارعوب. بط نا

ام راف   دو ات موقفها  ذا أنها أقلية معارضرررررررة ات وج   
   فاقأكثرية شررررررع ية سرررررراحقة  رى أا  نعقد القمة وأا يتم اإل

وأا لخرج الملوك والرؤسررررررررررررررراء الوضررررررررررررررع العربت م  عنق 
 الزجاجة الموضوع في .

ولو  رك لهي رة عربيرة محرايردة مثرط الجرامعرة العربيرة أا 
شرررررأا موضررررروع القمة سرررررتفتاءات ات  جري سرررررلسرررررلة م  اإل

سررررتفتاءات سررررتوضررررئ اممر الذي نح   لكانت نتيجة  ذم اإل
ات صرددمل و و أا موقف بعض الحكام م  موضروع القمة 
 و عكس مررا يريرردم المحكوموا  مررامررات. اليس م  المعقول 
أا لقول موا   عربت  أنا ضرررد أا يتفق رئيسرررت مع جارنا  

لقول وشررررررررررررررقيقنررا الرئيس أو الملررك. وليس م  المعقول أا 
موا   عربت  أنا سرررررررعيد بهذم الماررررررراحنات والخالاات بي   
رئيسررررررررررت وبي  شررررررررررقيق  رئيس الدولة الفالنية أو ملك الدولة 
الفالنيررررررة. وليس م  المعقول أا لقول موا   عربت أا 
عندي بعض التحفاات علا رابة مسررررعا حميد لسررررتهدف  

 مصالحة رئيسنا مع رئيس آخر.
ترحيب الك ير بالقمة وعندما لكوا موقف الموا    و ال
سرررررررتمرار ا  إقتناع  بناعلا أسررررررراس ضررررررريق  بالخالاات وعدم 

حدوث  ذم الخالاات. كذلك أن    نلاوبامسرررررباب التت أدت 
عنررردمرررا لكوا موقف الموا    و الترحيرررب الك ير برررالقمرررة 
اعلا أسررررررررراس أا القمة  جمع المتناقيررررررررري  والمتجانسررررررررري   

و و ات أشرد سرتقرار امصردقاء وأنها ماهر م  ماا ر اإلو 
أا لارعر بأن  مسرتقر وبأن  مطم   وبأن  لسرير    نلاالحاجة 

نحو امحسرررررررررررر  وبأا الحدود العربية مفتوحة أمام  وبأن  ت 
داعت للحذر الذي بلغ عند البعض حد المبالغة ات التاررررردد 
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 ستعمال ات صاتت الها  ية مع الخارج.ننءاء 
ام ذلك أا الموا   العربت عندما لسرررررررررررررمع بأا حك  إلاو 

الررردول امجن يرررة يلتقوا بهررردف حرررط المارررررررررررررررراكرررط بينهم أو 
منراقاررررررررررررررتهرا أو بهردف  طوير العالقرات الجيردة ات مجراتت  

قتصررررررررررررراد والثقااةل ويرى ات المقابط أا الحكام العرب ت اإل
لفعلوا الاررررتء نفسرررر  اإن  يتيررررايق ويحزا. وعندما لسررررمع  
ويرى أا السرررررررررررررروفيات وامميركاا لطوروا السررررررررررررررالح الذي 

ط كط منهم لكنهم ات الوقت نفسرر  يتسررابقوا م  أج  سرريفتك ب
لقاء بينهم اإن  يتسرررررررررراءل  متا يتحقق مثط  ذا امسررررررررررلوب 

 الحياري ومتا لعتمدم حكامنا؟
و ذا الموا   يتمنا لو لسرررررررررررتطيع أا لقول بالصررررررررررروت 
المسررررررموع  لماذا ت لكوا  نالك اصررررررط بي  قيررررررية الحاكم 

حاكم عربت ات وقيررررية الو  ل وذلك علا أسرررراس أا أي 
اسرررررررررررررتطاعت  أا لجتمع بزميل  الحاكم اآلخر ات معزل ع  

 المااعر والمواقف الاخصية لكط منهما  جام اآلخر.
و ذا الموا   لارررررررررعر بحزا قا ط عندما يالحظ أن  م  

ط نناررررررراء محور لتسررررررروية الحسرررررررابات اإا نارررررررا  بعض  أج  
الحكام لفوق الوصرررررررررررف ويقوموا برحالت شررررررررررراقة ويعقدوا 

ت الطويلة وياررررررررررراوا شررررررررررخصرررررررررريات علا  خطيا  جتماعااإل
المنررررررراورات التت  حقق لهم الغرضل ات حي  أا  ؤتء 

ط أت   نعقد قمة  داها لجدوا ألف سرررررررررر ب وسرررررررررر ب م  أج  
  سوية الخالاات.

نا الاروف التت لعيارها العالم العربت  ارب  ات بعض  
التت   1964جوان ها الاروف التت كانت سررررائدة عاررررية قمة 

ئيس )الراحط( جمال ع د الناصررر. ومثلما أا اسررتيررااها الر 
 ذم القمة ما كانت لتنعقد لو أنها كانت خارج مصرررررررررررر ولو 
أنها ليسرت بدعوة م  مصرر اإا اممر نفسر  لمك  أا لقال  

 رررا ات ننعقررررادالقمررررة العربيررررة المتفق علا  نلابرررالنسرررررررررررررربررررة 
أا  عقررررد ات الرررردولررررة العربيررررة   نلاالريرررراض. اهت  حترررراج 

بالتطورات واموضرراع اإا شررأا المملكة  امسرراسرريةل وقياسررات 
العربية السرررعودلة اآلا  و مثط شرررأا مصرررر ات السرررتينات.  

واقع    نلا سرررتنادات إ ءعيم  لتف حول  امكثرية. و   نلا و ت  حتاج 
ع رررد  ب   الحرررال ارررإا امكثريرررة العربيرررة  لتف حول الملرررك اهرررد 

موضرررررررررروعية وليس  هيبات م  المد الاررررررررررع ت   عتبارات العزيز إل 
 الذي كاا لع د الناصر. 

ع د العزيز  ب   ولك  الفرق بي  جمال ع د الناصررررررررر واهد 
 و أا العررررا ررررط السرررررررررررررعودي لكثر م  الحررررذر بينمررررا الرئيس  
المصررررري )الراحط( كاا يهم  ات الدرجة امولا أا لحيررررروا  

 وأا يلتقوا ولو علا الحد امدنا. 
اتثني   و أا العا ط السرررعودي ت يريد   والفرق أليرررات بي  

أا لقال نا  ناقيرات بعض ام راف العربية  فجرت ات لقاء  
قمة اوق أرض المملكة بينما الرئيس المصررررري الراحط لم  ك   
 سرررررتوقف  كثيرات  ذم المسرررررألة ايرررررالت ع  شرررررغف ع د الناصرررررر  

 بلعبة التناقيات العربية. 
فترض ات مثط  ذم ويبقا أا مناسرررربة  ذا الكالم  و أن  ل 

املام وات مثط  ذم الاروف أا لكوا بدأ العد العكسرررررت لعقد 
القمرررة العربيرررة المتفق علا عقرررد رررا ات الريررراض ات حي  أنررر   

جرام  ن  كلمرا مر يوم نالحظ أا العرد  و ات ات جرام اآلخر أي 
التطويط. ومناسررربة  ذا الكالم أليرررات  و ما نسرررمع  م  بعض 

السررررعوديي  ويوحت بأا القمة ل   المسررررؤولي  السررررعوديي  وغير 
"الاروف   نعقرد ما الاروف غير منراسررررررررررررربرة. والمقصرررررررررررررود 

المناسرررررربة"  و أا لكوا كط الملوك والرؤسرررررراء متفقي ل وكأنما 
حرردث ات الترراريخ العربت القرردلم والحررديررث نا مرت اترة كرراا  

 ايها سائدات.   فاق اإل 
جردوى  و كرارات أا التمنيرات بعقرد القمرة العربيرة لم  عرد ذات 

علا مرا ي ردو وصرررررررررررررار ت برد م  صرررررررررررررالة م  نوع صرررررررررررررالة 
عتبار أا امكثرية العربية  سررررررررررتسررررررررررقاء  ذا مع امخذ ات اإل اإل 

الملوك والرؤسراء ولو   ن فاق القمة ومع   ننعقاد الصرامتة  ت مع  
علا الحد امدنا. وعلا امقط امقط أنهم مع قمة مصررررررالحة. 

علا    -  ا نسرررررررررررمة عت رنا أا العرب  م م ة وثالثوا مليو ن وإذا  
ارإا أي    -  أسررررررررررررراس أنر  ليس  نرالرك نحصررررررررررررراء ثرابرت ونهرائت 

القمة سريحاا علا ما   ننعقاد سرتفتاء محايد ات شرأا ضررورة ن 
دوا الم ة ات الم ة بنسرررربة قليلة جدات. و ؤتء المعترضرررروا  م  

سرررررررررررررتمرار الخالارات ن بعض الحكرام وحلقرا هم المسرررررررررررررتفيردة م  
سرررررررتفتاء الذي يتمنا المرء لو كاا  والتناقيرررررررات. ومثط  ذا اإل 

ات اسررررررررتطاعة اممي  العام للجامعة العربية السرررررررريد الارررررررراذلت 
ة كونر  الطرف العربت المحرايرد كراا  نامر  بصرررررررررررررفر ي القلي ت أا 

سرررتفتاءات العربية  سرررتفتاءات دقة ات  اريخ اإل سررريعت ر أكثر اإل 
 الدقة.   نلا التت  فتقد عادة 
ختبرررار الحقيقت لمسرررررررررررررررألرررة أا الحررراكم يترجم  ويبقا أا اإل 

مارررررراعر شررررررعب  ومطالب  ذا الاررررررعب  و عقد قمة الرياض.  
يررع العراقيط و ذا الكالم لقتصررر علا ام راف العربية التت   

ات شررررررررررررركرط أو آخرل وعمردات أو م  دوا أا  ردريل ات عجلرة  
 ررذا المؤ مر الررذي ل  لحقق المعجزات لكنرر  قررد يوقف  ننعقرراد 

نحردار المريع ات العرالم العربت. و رذا  و الحرد امدنا  رذا اإل 
 المطلوب ات  ذم المرحلة البالغة التعقيد م   اريخ اممة. 

 1984رين األول )أكتوبر( تش  20 - مجلة "التضامن". لندن
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 المجلس الوطني الفلسطيني
 ذلك البرلمان التائه 

مثط الطائرة المخطواة  الفلسرررررطينت ط أصررررربئ ال رلماا  
غير المرغوب م  المطارات به و ها للجوء أو للحصررررررررررول 

 علا  سهيالت مثط الوقود والماء والطعام وامدوية؟
بات كذلك  الفلسررررررررررررررطينتي دو أا حال المجلس الو نت 

ستيااة  عاصمة إل الفلسطينيةوإت اما معنا أت   جد القيادة 
 يط؟المجلس الذي لمثط شعب السطي  أصدق  مث

  الفلسطينتنا المرء و و يتابع  طورات المجلس الو نت  
لجد نفسرررررر  يتذكر ويربا بي  ما لحدث منذ بيررررررعة أشررررررهر 
وبي  مررا كرراا لحرردث ات المرراضررررررررررررررت. وم  خالل التررذكر 
والربا وبعض المقارنات  تكوا ات المخيلة صرررررورة  نيرررررج  

 بالمأساوية.
ات الماضررت كانت أكثرية العواصررم العربية  تسررابق م  

ايها علا أسراس   الفلسرطينتط أا ينعقد المجلس الو نت أج  
ك مأا  ذا لكسررررب  قوة ويحقق ل  رصرررريدات و نيات وبالتالت  الح 

 شع ية ك رى.
وات الماضرررررررررت أليرررررررررات كاا  نالك حكام عرب كثيروا  
يتمنوا لو أا السريد لاسرر عراات لكثر م  الزيارات لهم أو 

رم  ينصرررررررررررررف ات ءيارا   اال لخأل عاصرررررررررررررمة بزيارات ويح
 خرى م  ءيارة.أ  

وات المرراضررررررررررررررت كرراا  نررالررك حكررام ت يتخررذوا بعض  
القرارات علا المسرررتوى القومت ق ط أا يتاررراوروا مع القيادة  

ذلك أمام لاسررررررر   نلا. وكثيرات ما ألمئ بعيررررررهم الفلسررررررطينية
 خراذ قرار نعرارات أو قرالوا لر  بكرط الوضرررررررررررررروح ننهم أرجرأوا 

 معي  م  أجط الوقوف علا رأل  أوتت.
كثر م  مرة وم  ق ط أالماضت قيط لياسر عراات  وات

  الفلسررررررطينيةمتا سررررررتبقا الورقة   نلاحكام كثيري  ما معنام 
 حكرات علا تعب واحد  و الحاكم المصري.

وات الماضرت كاا كثيروا م  الحكام العرب لحرصروا  
جتمرراعررات مع لرراسررررررررررررررر عراررات ق ررط أا لقوموا نعلا عقررد 

ت محرادثرا هم خالل  رذم  بعض الردولل وكرانوا ا نلابزيرارات 
يدعم   الفلسررطينتالزيارات يتاررددوا علا أسرراس أا الجانب 

 .الفلسطينيةموقفهم منهم بدور م لساندوا القيادة 
منامة  نلاوات الماضررررررررررت كانت المسرررررررررراعدات المالية 

ت  تأخر ع  مواعيد ا. قد يتأخر داع  الفلسررررررطينيةالتحرير 
 نلا  تعرض المر بات للموظفي  أما  ذم المسررررررررررررراعدات اال 

 أي  أخير.

وات المراضررررررررررررررت كراا الرذي  يزوروا عرارات أو يزور م  
عراات لكسر وا شرع يات. بط و نالك ءعامات ت لمك  نت أا 

  دي  لعراات بالمجد المستجد الذي وصلت نلي .
وات الماضرررت كانت  حدث أشرررياء وأشرررياء وكلها  عكس  

 .الفلسطينيةأ مية القيادة 
الحزا   نلاأما ما لحدث منذ بيررررررعة أشررررررهر اإن  يدعو 

.  الفلسررررررطينيةالاررررررديد.  جمدت العا فة العربية  جام القيادة 
أصرررربئ البعض لاررررعر بأا لاسررررر عراات لارررركط ع  ات علي  
ولذا اإن  ت لارررررررك  ات رأي وت يرحب ب  ات بلدم وت يلتزم  

 بمساعدات وبمواعيد  سديد.
وام م م   رررذا كلررر  برررط وامكثر خطورة  و أا الرررذي  

جتمرررراعررررات كررررانوا لررررأخررررذوا علا عراررررات أنرررر  ت لعقررررد اإل
  إنعقادنت ات عواصرررررررم معينة با وا ت يرح وا ب الفلسرررررررطينية

ات بالد م. وكلمرررررا  لرررررب   الفلسررررررررررررررطينتالمجلس الو نت 
 عتذار.عراات وألئ كلما ردوا علي  بما لاب  اإل

بيأس شررررديد  صررررريحات المسررررؤولي  وعندما يتابع المرء 
المجلس الو نت ويخلد قليالت   ننعقادي  ات شررررررأا الفلسررررررطيني

التأمط  ر سررررررررررررم ات مخيلت  صررررررررررررورة ي دو ايها ال رلماا   نلا
وكأنما  و  ائرة مخطواة ت يرغب ات نيوائها  الفلسررررررررطينت

حتا وإا كرراا للتزود  - أحررد مخررااررة أا لكوا ثم  اإليواء
 متاعب  و ات غنا عنها.  - اللجوءبالوقود والطعام وليس  

  الفلسرررررررررطينيةنتها نلي  حال الثورة نو ذا الوضرررررررررع الذي  
ات الدرجة امولا. وكلما  زايد   الفلسررررررطينيةسرررررر ب  القيادات 

 ننعقررادحتمرراتت نخالف  ررذم القيررادات كلمررا  يرررررررررررررررراءلررت 
المجلس و يرررررررراءل بالتالت نفوذ  ذم القياداتل ات حي  أا 

لا الحد امدنا سررريجعط عواصرررم  ذم القيادات ولو ع ن فاق 
عربيررة كثيرة  عيررد النار ات موقفهررال وسرررررررررررررريجعلهررا  طلررب  

أي ال رلمررراا  - وبرررإلحررراح م  الطرررائرة المخطوارررة الترررائهرررة
اله و  ات مطار ا بط وات القاعدة الجوية  - الفلسرررررررررررررطينت
 امكثر أمانات.

  ننعقادو نا ثمة  سررررررررررررراؤل  لماذا  ذا الجدل ات شرررررررررررررأا 
 ؟طينتالفلسالمجلس الو نت 

ولمررررراذا  رررررذا الربا بينررررر  وبي  القمرررررة العربيرررررة المقرر 
  ا؟ننعقاد ا ات الرياض والمتعثر أمر ننعقاد

ولماذا أليرررررررات القول ات بعض المجالس وات الكواليسل 
شرغفات ت حد ل  بهال م  أن   الفلسرطينيةالتت   دي القيادات 

مؤ مر القمرة امرا  و  ننعقرادنذا كراا العرب ت يتفقوا علا 
ما  الفلسرررررررطينتلمسرررررررتغرب ات أت  ينعقد المجلس الو نت ا

 علا الحد امدنا؟  فاق  نالك ثغرات  حول دوا اإل
 و مؤسررررسررررة الارررررعية   الفلسررررطينتنا المجلس الو نت 
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  . وإذا كاا  نالك أخذ ورد ات موضررررررروع القيادةالفلسرررررررطينية
اهرذا ت لعنت أت  ينعقرد المجلس الو نت كمرا الفلسررررررررررررررطينيرة 

 إنعقررادلحرردث ات المرراضررررررررررررررت ات ظررط الجررامعررة العربيررة. و 
ات رحرراب الجررامعررة ت لعنت نهررالررة  الفلسررررررررررررررطينتال رلمرراا 

ل اهذم الخالاات ت  نتهت. لك  أ م الفلسرررررررررررررطينيةالخالاات 
 و أن  لحااظ علا المؤسسة التت  يم كط  نعقاداإلما ات 

 ا مختلف ا جا ا هم.ي  علالفلسطيني
وقد لقال نا مواقف بعض ام راف العربية م  موضوع 

جتماع نسررررررررررررتيررررررررررررااة نوعدم  الفلسررررررررررررطينت المجلس الو نت
الفلسررررررطينية   المجلس م  شررررررأنها أا  يررررررغا علا القيادات

م  أجرررط أا  تعرررالش و تفرررا م. ولك  التصررررررررررررررريحرررات التت 
  أي قيادة -  صردر م   ذم القيادات وم  القيادة امسراسرية

أا  ررذم القيررادات  ريررد أا  ترك   نلات  اررررررررررررررير  - عراررات
 للتفا م ثغرة ينفذ منها.

وعنردمرا  كوا الجرامعرة العربيرة  ت المكراا الوحيرد الرذي 
اعلا أسررررررراس   الفلسرررررررطينتجتماع المجلس الو نت نفي  يتم 

أا الاروف الموضرروعية متواارة. االمجلس )وما يتفرع عن  
التت الفلسرررررطينية ر م  مؤسرررررسرررررات(  و نتاج منامة التحري

سررررررررتحدثتها مؤ مرات القمة العربية. والجامعة العربية مقر ا  ن
ارت  رونرس حريرررررررث ت  رحرفرظ عرلرا أحرررررررد مر  الرقريرررررررادات 

الماركسرررررررررررت المتطرف يزور ا   الفلسرررررررررررطينت. االفلسرررررررررررطينية
اليمنت يزور ا ويقيم ايهال ايرالت ع  أا  ونس   الفلسرطينتو 

حق منامة  . وم  الفلسرررررطينية  ت المقر السرررررياسرررررت للقيادة
عقررررد المجلس الو نت ات رحرررراب الفلسررررررررررررررطينيررررة التحرير 

الجامعة العربية علا أسرررررررراس أا المنامة عيررررررررو ات  ذم  
الجررامعررةل وعلا أسررررررررررررررراس أنر  ليس ات ميثرراق الجررامعررة مرا 

 الفلسررررررررطينتلحول دوا ذلك. ولوت أا ات المجلس الو نت 
العربية السرررررعودلة   المملكةوجو ات شررررريوعية وثورية ت  رغب 

بنرراء عالقررات   نلاا  ررأ ت نليهررا وت  ت برردور ررا  تطلع ات أ
 المجلس الو نت ننعقرررراد يبررررة مع المملكررررةل لكنررررا  منينررررا 

ات رحاب منامة المؤ مر اإلسرالمت وذلك علا  الفلسرطينت
عيررررررو ات منامة   الفلسررررررطينيةأسرررررراس أا منامة التحرير 

المؤ مر اإلسرررالمت وم  حقها نءاء  زايد الحسررراسرررية العربية  
 بيتها اإلسالمت. نلا لجأ  منها أا

منذ بيررعة   الفلسررطينتو كرارات نا حال المجلس الو نت 
الحزا الاررديد. اهو برلماا  ائ  و و مثط  نلاأسررابيع  دعو 

 ائرة مخطواة كلمرا حاولت اله و  ات مطرار بحجرة التزود 
بالوقود والطعام والاررررررررررراب والدواء كلما قيط لها ابتعدي عنا 

 و م م  باب التحس  نقفال المطار ات وجهها.
ولك   ررذم الطررائرة سررررررررررررررتهبا ات النهررالررة ات مطررار مررا 

نذا كاا  ذا المطار عبارة ع  وسررتلحق اإل انة بكط عربت 
 عاصمة أوروبية أو نحدى العواصم اموروبية الارقية.

 1984تشرين األول )أكتوبر(  27 - مجلة "التضامن". لندن

     

 الدول الكبرى والدولة األكبر 
مسرررررررررررح السررررررررررياسررررررررررة والقرار  نلانذا صررررررررررعد وج  جديد 

نءاء السرررروفيا ت اإا رد الفعط العربت  اإل حادالسررررياسررررت ات 
ذلك لكوا عادلات علا أسررراس أا اممر ل  ينعكس سرررلبات أو 
نلجابات علا الوضررررع العربتل أو ربما كانت ل  آثارم السررررل ية 
أو آثرررارم اإللجرررابيرررة ننمرررا علا بعض الجزئيرررات وليس علا 

 الجو ر.
وإذا حدث   دل ات الزعامة داخط الصري  اإا رد الفعط 

كرراا الت رردل عبررارة العربت نءاء ذلررك لكوا عررادلررات حتا نذا 
ع  سقو  خا ماو ست  ونغ الكثير الحدة والتطرف وحلول 

 عتدال بدتت من .خا جديد لميط نحو اإل
وات ارنسررا نذا سررقا دلغول وحط آخر محل  أو سررقطت  
الررردلغوليرررة أمرررام اليمي  الرررذكت متمثالت بفررراليري جيسرررررررررررررركرررار  
دلسررررررررررررررتراا ارإا رد الفعرط العربت لكوا عرادلرات. كرذلرك أا رد  

بردأ عنرد سررررررررررررررقو  جيسرررررررررررررركرار دلسررررررررررررررتراا واوء الخا  الفعرط
الاررررررريوعت أن  ربما ل  لكوا عادلات ثم كانت   - شرررررررتراكتاإل

ع د العزيز التت  ب  ءيارة العا ط السررررررررعودي )الراحط( خالد
وضرررعت العهد الفرنسرررت الجديد علا الخا الذي يبقت علا 

 اممور عادلة و ت كذلك منذ ذلك الحي .
طررررانيررررا أمررررام حزب  وإذا سررررررررررررررقا حزب العمررررال ات بري

ك مالمحاااي ل أو أخفق حزب المحاااي  ات البقاء ات    الح 
ك م نلاوعررراد حزب العمرررال  ارررإا رد الفعرررط العربت نءاء  الح 

 ذلك لكوا عادلات مع بعض التحفظ البسيا ات بدالة اممر.
والرررردول امربع التت أوردنررررا ررررا  ت م  الرررردول الخمس 

الفعرررط العربت عرررادلرررات نءاء الك رى ات العرررالم. وإذا كررراا رد 
التغيير الررذي لمك  أا لحرردث ات  ررذم الرردول كمررا ورد ات 

  عادي أليرررررات نءاء التغيير الذي هط أنامسرررررطر السرررررابقةل ا
 لمك  أا لحدث ات الدولة الخامسة و ت الوتلات المتحدة؟

نا الجواب ال د ت ع   ذا التساؤل  و أا رد الفعط ت 
ط شررتء لعنت العرب وقيرريتهم  لمك  أا لكوا عادلات ما ك

بات ات أيدي الوتلات المتحدة. المال العربت بنسررررررربة ك يرة  
ات أيرررررررديهرررررررا. والنفا العربت ات معامررررررر  ات أيرررررررديهرررررررا. 
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واتسرررتثمارات العربية ات أكثريتها ات أراضررريها وات مدنها.  
سررررررررررررررتثمررارات أميركيررة ات بعض الرردول نوإذا كررانررت  نررالررك 

انع( اإنها ات نهالة  العربية )شرررررررررررررركات أو انادق أو مصررررررررررررر 
 اممر  صب ات خزانتهال أي الخزانة امميركية.

وحتا الورقة السرررروفيا ية التت ات أيدي بعض العرب ت 
لسرتفاد منها ما  ؤتء ت يلع ونها بالطريقة التت  اركط أداة 
ضرررغا علا القرار امميركت. وبدتت م  ذلك لحدث العكس 

 أو ما لاب  العكس.
التت  اإلنحيراءوات المراضررررررررررررررت كرانرت  نرالرك ورقرة عردم 

لع ها البعض وكاا م  الممك  الحصرررررررول منها علا نتائج 
جيرردة علا المرردى البعيررد نت أا أحرردات م  الحكررام العرب ت 
يلعب  ذم الورقة ربما من  ت يريد أو من  مقتنع بأنها ورقة  

 خاسرة لم  يلع ها.
م الثروات وأكثرية  لقد وضرع العرب معام اموراق ومعا 

وسرررررررررائط اليرررررررررغا ات أيدي الوتلات المتحدة. ولم يتم ذلك 
بقرار ات أعقاب  نسررررررررررررريق أو عقب جلسرررررررررررررة سررررررررررررررية جرى  
التصررررررررويت عليها وااءت باإلجماع أو بما لاررررررررب  اإلجماعل 
وإنما الذي حدث  و أا معام السرررررياسرررررات العربية  صرررررب  

 ات النهالة ات البحر امميركت.
 علا واقع الحال يتأكد ذلك. وم  خالل نارة سريعة

ودول الخليج ت  ريررد العربيررة السررررررررررررررعودلررة  المملكررةنا 
 عديط المسرررار الحالت للعالقات بي  الوتلات المتحدة ودول 
مجلس التعاوا الخليجت و و مسررررررررار لمصررررررررلحة أميركا ات 

 الدرجة امولا.
أنهما أغلقتا أي  نلاووصرررررلت الحال بمصرررررر والسررررروداا  

منهرا الريراح ات وجر  الوتلرات المتحردةل  نواارذ لمك  أا  هرب 
 -  نفيذ مناورات أميركية  نلاكذلك وصرررررلت الحال بمصرررررر 

 مصرية ماتركة ات البحر المتوسا.
منامة التحرير    نلاوأصبحت القيية امساسية بالنسبة 

 ت الحصررررررررول م  الوتلات المتحدة علا قناة   الفلسررررررررطينية
لوقرت نفسررررررررررررررر   عتراف برالمنامرة. وات ااإل نلاللحوار  عود 

الذي لطالب بيرررررررب   الفلسررررررطينتنحسرررررررت رقعة التطرف ن
 مصالئ الوتلات المتحدة.

وي دو التعالش علا أحسرر  صررورم بي  الوتلات المتحدة  
وسررررررررروريا وت  توقف المحاوتت م  الجان ي  لتدعيم أسرررررررررس  

  ذا التعالش.
وات منطقرررررة المغرب العربت  نتعش يومرررررات بعرررررد آخر 

ت الوقرت الرذي  صررررررررررررررردر بعض  المصرررررررررررررررالئ امميركيرة. وا
التصريحات التت  وحت بأا  نالك حربات لمك  أا  ناأ بي   
الوتلرات المتحردة والجمرا يريرة اللي يرة و تسرررررررررررررر رب ات  وريا  

السرررررررروفيا ت اإا المسرررررررراعت الحميدة  كوا ناشررررررررطة   اإل حاد
 ط اصط الخالاات ع  المصالئ.باكط ت مثيط ل  م  أج  

  أربع سرررررررررنوات مع وبسررررررررر ب الحرب الدائرة منذ أكثر م
نيراا م  دوا أا  نجئ المسررررررررررررررراعت الرردوليررة لوقفهررال اررإا 

بي  العراق والوتلرررات المتحررردة   الررردي لومررراسرررررررررررررريرررةالعالقرررات 
نتهاء انتخابات الرئاسررةل وذلك علا أسرراس نسررتسررتأنف بعد 

أا  ط يع العالقات قد لساعد علا وقف الحرب ايالت ع  
القات لم  عد  أا امسباب الموضوعية التت أوج ت قطع الع

 كما كانت م  ق ط.
أما الذي  لخوضررررررررروا حرب السررررررررريارات الملغومة ضرررررررررد  
الوتلرات المتحردة ارإنهم بحربهم غير المفهومرة  رذم لخردموا 

 ات شكط أو آخر أميركا.
نا اممثلة التت لمك  سرررررررد ا ات  ذا الميررررررمار كثيرة  
و ت  عزء الواقع الررررذي ت مفر م  اإلقرار برررر ل و و أنرررر  

نتخررابررات الرئرراسرررررررررررررررة امميركيررة اعلا إم العربت برر عنرردمررا يهت
أسرررررراس أا لرئيس أميركا دورات ات القرار السررررررياسررررررت العربت 

 وحصة ات الثروة العربية.
الوضررررررررررررع  نلااتراض أا الذي قاد اممور  وقد لجوء اإل

المارررار نلي  بحيث أصررربحت كط اموراق العربية ات السرررلة 
امميركية  و شرعور الحكام العربل م  دوا أا ينسرقوا ات 
ما بينهمل بأا م  امايط أا يلع وا الورقة امميركية بحيث 
نذا ارراءت لفوءوا أمررا نذا لم لحررالفهررا الحظ اررإا الوضررررررررررررررع 

 سيبقا علا ما  و علي .
أنهم قرروا أا يلع وا ورقة أميركا  وءيادة ات التوضررررررررررررريئ  
ط ذلك  نالك  عا ف ضررررررررررمنت  ريغاا وليس غيرم. وم  أج  

ط أا لفوء ما سررررررقو   لعنت سررررررقو   مع  و منيات م  أج  
رئيس قريب ات مارررررررررررراعرم نحو العرب أكثر م  خصررررررررررررم   
مونديط الذي لم لسرررررجط موقفات ودلات  جام العرب منذ اللحاة 

 ولا إلعالا  رشيح .ام  
 ريغرررراا لعنت أا لقرررراء القمررررة بي  الملررررك اهرررردنا اوء 

ريغاا سرررررررررررريتم ات واشررررررررررررنط  و ذم  ع د العزيز والرئيس ب 
لمصررررررررلحة القيررررررررية العربية. ويعنت أا الدور السرررررررروري ات 

ستقرار المنطقة.  نالمنطقة سيستقر علا حال و ذا لمصلحة  
سرري دأ وبارركط ما  الفلسررطينت - ويعنت أا الحوار امميركت

جتمرراع نركررة لرراسررررررررررررررر عراررات ات وربمررا ع   ريق مارررررررررررررررا
أميركت ات الريراض وم  بعرد را لحردث لقراء  - سررررررررررررررعودي

امميركت ات واشررررررررررررررنط . ويعنت أا  - القمررة السررررررررررررررعودي
سررتعود بي  العراق والوتلات المتحدة   الدي لوماسرريةالعالقات 

ءد ار ا. ويعنت أا الرئيس  إو ذا لمصرررلحة سرررالم المنطقة و 
ذي وضررررررررعت  في   حسررررررررنت مبارك سرررررررريكوا  جاوء المأءق ال
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الوتلرررات المتحررردة. ويعنت أا القمرررة الخليجيرررة ات الكويرررت 
سرررتنعقد بعد ألام بهدوء وأا القمة التت ت  نعقد بسرررهولة ات 

سررترخاء سررتاررهد ا  الرياض سررتنعقد. ويعنت أا حالة م  اإل
منطقة المغرب العربت. ويعنت أا حال ل ناا ل   بقا علا 

 ما  ت علي .
سررررررررررررررت مجرد  صررررررررررررررورات لمتزج  و رذم اممور وغير را لي

الخيال ايها بالواقعية وإنما  ت بدتيات علا أسررراس أن  نذا 
ااء ريغاا اإا م  مصرررررررلحت  أا لسرررررررجط لحزب  الجمهوري 

امذ رراا ات الثمررانينررات الو ج الررذي  نلادورات  رراريخيررات لعيررد 
 كاا لهذا الحزب ات الخمسينات مع أيزنهاور.

ت امميركيرررة  و نتخرررابرررا تمرررام العربت بررراإلويبقا أا اإل
 تمام بالتطورات التت  حدث ات الدول الك رى التت  ارررغط ن 

 العالم و ربك  و حط ل  مااكل  و عقد ا.
الحيثيات التت وردت ات بعض امسررررررطر  نلاسررررررتنادات إو 

كثيري     إلاالسررابقة اإا الوتلات المتحدة  ت بالنسرربة نلينا و 
 غيرنا  ت الدولة امك ر بي  الدول الك رى.

 1984تشرين الثاني )نوفمبر(  3 - "التضامن". لندن مجلة

     

 الكربالئي الذي يترأس برلمان العراق 
ك معلا رغم أا أ ررط  ات العراق الررذي لقودم الرئيس  الح 

ام حسرررري  ت لسررررتسرررريغوا التصررررنيفات المذ  ية اإن  قد صرررردَّ 
نتخاب الدكتور سررررررررررررعدوا حمادي  نلجوء التسرررررررررررراؤل وقد  م 

  ررط أارئيسررررررررررررررررات للمجلس الو نت )أي ال رلمرراا العراقت(  
ام حسرررررررررري  ات صرررررررررردد التهي ة لتعميق الحياة الرئيس صرررررررررردَّ 

 رذا الكربالئت    رط أاالردلمقرا يرة ات اترة مرا بعرد الحربل و 
سررررجط علا مدى سررررنوات  ويلة أن   عثر ات اهم الذي لم ل

ام وات قراءة  رذم اماكرار بتمع ل  و أاكرار الرئيس صرررررررررررررردَّ 
 الذي سيؤدي الدور أو المهمة؟

ولا لررررأ ت الجواب يرجئ كفررررة التررررأكيررررد بررررأا للو لررررة ام  
 نلاذلرك مسررررررررررررررتنردات ات اممر  نلاام يتطلع الرئيس صرررررررررررررررد  

الهرردوء  إلاالاروف التت  نارررررررررررررررأ ع  الحروب م  جهررة و 
 خرى.الذي رااق الدورة امولا للمجلس الو نت م  جهة أ  

والدكتور سررعدوا حمادي اب  الرابعة والخمسرري   و م  
السراللة امولا لحزب البعثل ول  بالذات مكانة خاصرة ات 

ام الرمز نفوس أ ط السراللة الثانية والتت لاركط الرئيس صردَّ 
 مكثر حيوية لها.ا

وأ مية الدكتور سررررررعدوا  ت ات أن  لم يدخط السررررررجوا 
العراقل وأنررررر   نلاكثيرات لكنررررر  أدخرررررط أاكرررررار البعرررررث براق 

 حرررت امرض ويحرررااظ   نلاالنموذج للبعثت الرررذي ت ينزل 
و و اوق امرض وخارج السررررررررررررجوا نذا أمك  علا الحيوية 

 -    سرلمواسرتمرارية. ولعل  م  القالئط الذينيربا  واإلواإل
م  دوا أا لكوا رصرررررررررررررريرد م بعض المطراردات أو الكثير 

مسرؤوليات ات غالة ام مية.  - م  الفترات داخط السرجوا 
ام جانب صرررررررررررررردَّ  نلاكذلك لعل  م  القالئط الذي  بدأ  ألقهم 

  )أحمد حسررررررررررررر  البكر حسررررررررررررري  عندما كانت القيادة بقائدي  
ية حد  سرررررلم المسرررررؤول نلاام حسررررري ( ووصرررررط التألق  وصررررردَّ 

ام جانب صرررررررررردَّ  نلاالجديدة و ت رئاسررررررررررة ال رلماا العراقتل  
حسررري  أليرررات. وات  ذم الفترة بي  بدالة التألق وبي  الموقع 
الجرديد كاا الدكتور سررررررررررررررعردوا حمرادي ات صررررررررررررررلرب القرار 
العراقت اهو عيررررررررررررررو ات مجلس التخطيا ات  اررررررررررررررري   

ثم بعد شرهر رئيسرات لمجلس ندارة شرركة    1968أكتوبر  /امول
الو نيررة )بقت ات  ررذا المنصرررررررررررررررب حتا الثررالررث م  النفا 
  وءيرات للنفا  ي   ع   31/12/1969( وات 1975مرررررررايو /ألرررررررار

 نلاات الوارد العراقت  11/1/1972والمعرادا وشرررررررررررررررارك ات 
المفاوضرررررات مع شرررررركات النفا امجن ية العاملة ات العراق 

 11قرار التررأميم. وات  نلاو ت المفرراوضرررررررررررررررات التت أدت 
 25  وءيرات للخارجية. وات ي   ع    1974نوام ر / اررررررري  الثانت
  وءير دولرررة ات رئررراسررررررررررررررررة ي   ع   1982ينررراير /كرررانوا الثرررانت

ت انتخب عيوات ا  1982يونيو /حزيراا  27الجمهورية. وات 
 اررررررررررررررري    21القيادة القطرية لحزب البعث. وبعدما ااء ات 

بعيررررررررررررروية المجلس الو نت ات دور      1984أكتوبر  /امول
 31نتخررب رئيسرررررررررررررررات للمجلس يوم امربعرراء أ  الثررانيررة الحرراليررة 

 أكتوبر م  العام الحالت نفس ./ اري  امول
وقد  كوا الماررررركلة التت سرررررتواج  الدكتور سرررررعدوا  ت  

كررام العرب أو م  وءراء الخررارجيررة أكثر أنرر  لعرف م  الح
مما لعرف م  رؤسررررررررررراء ال رلمانات العربيةل كذلك قد  كوا 
ماررركلة الدكتور سرررعدوا  ت أن  م دئت بينما مهمة رؤسررراء  
ال رلمررانررات  ت ات المنرراورة ات الرردرجررة امولا وأنرر  رجررط 
اإلقناع وليس مقا الت. لك  ما ي دو أن  ماررررركلة  و بالنسررررربة  

لتت لعياررررها العراق والناشرررر ة ع  الحرب مع الاروف ا  نلا
نيراا  و ات بعض جوانب  ننجاء بط وورقة حيررررررررررارية م  
أوراق الصررررراع الذي لخوضرررر  العراق. كذلك أا ما ي دو أن  
ماررررركلة  و ات بعض جوانب  أمر مطلوب علا أسررررراس أا 

وأ ط  الدي لوماسرررررررريةما ت يتحقق ات ات صرررررررراتت بي  أ ط  
واعها وأنواعهم قد يتحقق بي  أ ط المهمات الخاصررة علا أن

ال رلمرررانيرررة عنررردمرررا يلتقوا. وإذا كررراا  ؤتء م  أ رررط الثقرررة 
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 نلاوأصرررررررررحاب  جربة ات اإلقناع كما  ت الحال بالنسررررررررربة 
الدكتور سرررررررررررعدوا حمادي اإا ما كاا ي دو ات الماضرررررررررررت 
مسررررررررتحيالت علا صررررررررعيد اإلشرررررررركاتت العربية وغير العربية  

 مع الوقت ممكنات. العالقة والكثيرة الحدة لصبئ
ا  ذا الكربالئت الذي لحمط شرررررررررررررهادة الدكتورام  او كرارات 

قتصررررراد الزراعت م  جامعة وسررررركانسررررر  ات الوتلات ات اإل
والرررررذي انتخرررررب رئيسررررررررررررررررررات لجمعيرررررة   1958المتحررررردة عرررررام 

ل ليسرررررررررررت مهمت  مجرد  1971قتصررررررررررراديي  العراقيي  عام اإل
لا نشررررررررررررررغرررال الررردورة الثرررانيرررة للمجلس الو نت ات العراق ع

أسررررررراس أن  بموجب العرف اإا م  لارررررررغط  ذا المنصرررررررب  
لجب أا لكوا م  الطائفة الارريعيةل وإنما مهمت  امسرراسررية 
 ت القراءة المتأنية والتنفيذ المتأنت أليررررررررات ماكار  دور ات 
مجملها حول نقطة رئيسررررررررررررية و ت اتسررررررررررررتعداد ات لتعميق  

ات العراق علا أسررررررررررررررررراس أا الحرب  الررردلمقرا يرررةالحيررراة 
 هت ات شكط أو ات آخر.ستنت

ويبقا أا انتخاب الدكتور سررررررررررررررعدوا حمادي لرئاسررررررررررررررة  
ال رلمرراا العراقت لارررررررررررررريع ات نفوس الكثيري  داخررط العراق 

ر ياح ايرالت ع  أن  ت يؤكد اقا شرغف  وخارج  شرعورات باإل
ام حسررري  بالحاتت غير المطروقةل وإنما ات أا قيادة صررردَّ 

الرجط المناسررررررررررررب ات المكاا  ختارنام عراق الرئيس صرررررررررررردَّ 
 المناسب... وات الزم  المناسب.

 1984تشرين الثاني )نوفمبر(  10 - مجلة "التضامن". لندن

     

 الوالدة الثانية أو... النهاية؟
نذا سررررارت اممور علا ما يرام ولم  ناررررأ ات أي لحاة  

الدورة السررابعة عارررة   ننعقادمعوقات أو  حدث مفاجآت و م 
ات عماا اإا معنا ذلك أا  الفلسررررررررررطينتلو نت للمجلس ا

مجابهة علا درجة عالية م  الحدة سررررررتاررررررهد ا السرررررراحات 
التت الفلسررررررررطينية العربية والدولية ويكوا  راا ا الارررررررررعية 
التت الفلسرررررطينية  مثلها قيادة السررررريد لاسرررررر عراات وامقلية  

ك م ت نا ات شرررررررررركط أو آخر موقف   السرررررررررروري م  قيادة   الح 
 عراات.
وقعرت الواقعرة وحردثرت  لرك المجرابهرة المتوقعرة ارإا  وإذا

سرريراق بسرر ب أسررلوب التصرر يات   الفلسررطينتمزيدات م  الدم  
 الجسدلة الذي قد لعتمد مع امسف.

وليس واضررررحات ما نذا كاا المسررررعا الذي قام ب  الرئيس  

اللقراء الرذي  م ات جرديرد والرذي كراا محور  ب  الاررررررررررررررراذلت
 اضررررررررررررررت بينر  وبي  الملرك اهردالمردينرة المنورة يوم امحرد المر 

نفجار المتوقع. كذلك ع د العزيز قد يثمر ات  طويق اإل ب 
ليس واضررررررررررررررحررررات مررررا نذا كرررراا نعالا عراررررات يوم امحررررد 

جتمررررررراع لعررررررردد م  المسررررررررررررررؤولي  ن( أمرررررررام 11/11/1984)
ي  ات العاصرررررمة التونسرررررية قد أجهض سرررررلفات  ذا الفلسرررررطيني

جديد المفاج ة  ب  المسرررررررررعا علا أسررررررررراس أا ءيارة الرئيس
 بقررات لمعلومررات  واارت لمصرررررررررررررررادر  - المرردينررة المنورة نلا

عربيرررررة مطلعرررررة وعرارررررت "التيررررررررررررررررررام " بعض خطو هرررررا  
 نلاسررررررررتباق نعالا عراات ع  الدعوة   ت إل - العرييررررررررة

 عقرررد المجلس الو نت ات عمررراا ولكت لطلرررب الملرررك اهرررد
ع د العزيز م  الرئيس حااظ امسررررررررررد والسرررررررررريد لاسررررررررررر   ب 

جرديرد ات المردينرة المنورة   ب  اع بر  وبرالرئيسجتمر عرارات اإل
يتبعها  السررررطينية  - جتماع مصررررالحة سرررروريةويكوا  ذا اإل

 نلا جميرررد لعقرررد المجلس الو نت وءيرررارة لقوم بهرررا عرارررات 
دماررررررررررررررق علا أا ينعقرررد المجلس الو نت ات الجزائر ات 

 الاهر المق ط.
 نلاجرديرد المفراج رة  ب  أا ءيرارة الرئيس نتبراموالالارت لإ 

سررررررررررررررم  إدعرا بر   المردينرة المنورة  زامنرت مع نعالا عرارات أنر 
رئيس المجلس الفلسرررررطينية  اللجنة التنفيذلة لمنامة التحرير

السرررررريد خالد الفا وم المقيم ات دماررررررق   الفلسررررررطينتالو نت 
الدعوة لعقد الدورة السررررابعة عارررررة للمجلس الو نت ات   نلا

 ذا  . وات ضرروء1984نوام ر / اررري  الثانت 22عماا يوم 
التزام   ط ما ءال ممكنات  وقع نجاح المسررررررررعا الجزائري أم 

 واا وليس  نالك سوى المجابهة؟أن  قد اات اآل
جديدل الاررررا د علا  ب  اتراض أا الرئيسوقد لجوء اإل

والذي سرررررررررمع م   الفلسرررررررررطينت  - حقائق الخالف السررررررررروري 
السررروريي  كالمات كثيرات حول  ذا الخالفل  سررراءل بين  وبي  

 جام الملك اهد  نذا كاا ن ط أا لقرر التحرك ات نفسررررررررررررر  ق
ك م المجلس الو نت ات  ننعقرررررادالسرررررررررررررروري ت يتحمرررررط  الح 

  الفلسرررررررطينية الجزائر ما دام عراات رئيسرررررررات لمنامة التحرير
ك ماكيف نذات سررررررررررررتكوا علي  حال  نعقد المجلس ات ننذا   الح 

 عماا؟
جرديرد  وقع  ب  اتراض أليررررررررررررررات أا الرئيسوقرد لجوء اإل

نذا سرررررار عراات الفلسرررررطينية نهالة مفجعة لمنامة التحرير 
النهرررالرررة ات عقرررد المجلس الو نت ات عمررراا. نهرررالرررة   نلا

ما  و أخطر. وات  نلاقتسررررررررررررامها ن تجاوء بكثير مسررررررررررررألة 
الملك اهد صررررررورة    نلااتراض ار أى أا ينقط ضرررررروء  ذا اإل

خصررروصرررات  الفلسرررطينت - مجسرررمة لحقائق الخالف السررروري 
 نالك بعض الزوالا ات  ذم الصررورة ليسررت معرواة م    أا
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جانب المسرررؤولي  السرررعوديي  ومعرواة جدات للحكم الجزائري 
الجزائريررة م  جهررة   - بسرررررررررررررر ررب بيعررة العالقررات السرررررررررررررروريررة

 م  جهة أخرى.الفلسطينية  - والجزائرية
  ننعقراداتراض أا  لك  ات الوقرت نفسرررررررررررررر  م  الجرائز اإل

ت عماا  و الخطوة امكثر ا الفلسررررررررررطينتالمجلس الو نت 
" وأا كط امردنت قدمات علا صرررررررررعيد  عزيز شرررررررررأا "الخيار 

التطورات والمواقف التت حردثرت ات امشررررررررررررررهر القليلرة التت 
سرررررررررررررتهدات  نم  ل ناا الفلسرررررررررررررطينية أعق ت نخراج المقاومة  

  نايا  ذا الخيار.
وعندما ت   دي سرروى عاصررمة عربية واحدة و ت بغداد  

 .الفلسطينتة المجلس الو نت ستياانستعداد ا إل
  ننعقررررادوعنرررردمررررا  عتررررذر العواصررررررررررررررم المق ول والمعقول 

 ستيااة المجلس.نالمجلس ايها ع  
وعنردمرا  صررررررررررررررط الحرال برالمسررررررررررررررؤولي  ات نحردى الردول 

القول لقياديي  السرررطينيي  نا م  امنسرررب عقد   نلاالعربية 
 المجلس ات القا رة ننما ليس ات عماا.

ك موعندما لسرررررررتمر  السررررررروري حتا السررررررراعات القليلة  الح 
عقرد المجلس  نلاالتت سرررررررررررررربقرت نعالا عرارات ع  الردعوة 

الو نت ات عماا لقول ع  عراات أمام بعض رااق  كالمات  
عتبرار الحرد امدنا ويمتزج فير  التوضرررررررررررررريئ ت لرأخرذ ات اإل

 بالتهديد.
... ننر  عنردمرا لكوا اممر علا  رذم الحرال ارإا معنا  

نحو عقررد المجلس ات الفلسررررررررررررررطينيررة ذلررك  و داع القيررادة 
عتبررار أنرر  مثلمررا أا م  حق  عمرراا  ررذا مع امخررذ ات اإل

الجزائر أا  سرتيريف المجلس الو نت اإا م  حق امردا 
 نلاأا لسرررررررررتيررررررررريف  وم  حق كط دولة عربية م  المحيا 

الخليج. برررررط ننررررر  قرررررد لجوء القول أليررررررررررررررررررات نا م  حق  
 ات عواصمها.ي  علا  ذم الدول عقد برلمانهم الفلسطيني

والقول برأا عمراا مثلهرا مثرط أي عراصررررررررررررررمرة عربيرة م  
ننما  و كالم   الفلسررررطينتسررررتيررررااة المجلس الو نت نحقها 

برد ت ات الاروف العرادلرة لكنر  لحمرط ات  يرا ر  مردلوتت 
سرررررررررتثناء  إب - كثيرة عندما  وصرررررررررد أبواب العواصرررررررررم العربية

ك أمام  ذا المجلسل وعندما لحدث ذل  - العاصرررمة العراقية
ات أعقاب نعادة امردا العالقات مع مصررررررررررررر وعندما لعاد  

نتخررراب رونرررالرررد ريغررراا رئيسررررررررررررررررات للوتلرررات المتحررردة. و رررذم ن
المرررردلوتت  ت أا "الخيررررار امردنت" قررررد لكوا  و الحررررط 

ب بر  عربيراتل والرذي لاررررررررررررررارك فير   المتفق علير  دوليرات والمرحر  
  طينتالفلسر  أما اليسرار الفلسرطينتوالوسرا  الفلسرطينت اليمي 

 ايتم نقصرررررررررررررراؤم ات شرررررررررررررركرط أو آخر. وإذا اخترار اليسررررررررررررررار
)وبالذات الج هة الاررررررررررع ية لتحرير السررررررررررطي    الفلسررررررررررطينت

وا( مقا عة المجلس الو نت بسررر ب  الفلسرررطينيوالاررريوعيوا  
م ات عماا اإا معنا ذلك أا  ذا اليسرررررررررار أقصرررررررررا ننعقاد

 نفس  بنفس .
المجلس الو نت لاررررررررركط ات حد   ننعقادويبقا أا مجرد 

ذا   بدالة الوتدة الثانية لزعامة لاسرر عراات خصروصرات نذا 
بسررررررررررررالم. ومجرد   نعقاداإل مك  أبو عمار م   جاوء مأءق 

لارررررررررررركط بدالة الوتدة الثانية علا أسرررررررررررراس أا  ذم   نعقاداإل
نتعاش الاواينية نوات ذروة    الفلسطينتالوتدة  تم ات البحر  

 .الفلسطينية
وحتا م  دوا نصررررررررررررررردارم   نعقراداإلذلرك نا مجرد  اإلو 

قراراتل أو علا امقرط  رأكيرد التمسررررررررررررررك بقرارات قمرة اراسل 
و ذا م  شرررررأن  أا لقوي   الفلسرررررطينيةلعنت  ث يت الاررررررعية 

دولية  - شرررررررررأا المنامة ات أي حوارات سرررررررررياسرررررررررية عربية
 .الفلسطينية ستهدف نلجاد حط للقيية 

 نارأ منامة أخرى    وقد لحدث مقابط  ث يت الاررعية أا
ي  بينما  لفلسررطينيلكنها ات أي حال سررتكوا منامة سررورية ل

ي . ومع المنامة الفلسرررطينيالمنامة امسررراسرررية  ت منامة 
الذي   1985امسرررررررررررراسررررررررررررية يتحاور العالم ويتعامط ات العام  

علا قطار  الفلسرررررررررطينيةلفترض أن  عام وضرررررررررع المسرررررررررألة  
يؤكد مسررررؤول  التسرررروية ضررررم  ماررررروع جديد للرئيس ريغاا 

نذا  عربت ك ير أا ندارة الرئيس امميركت ل   عرضرررررررررررر  نت  
كرانرت واثقرة م  أا كرط الردول العربيرة سررررررررررررررتؤيردم ولردى  رذم  

 اإلدارة  عهدات خطية بهذا المعنا.
 1984تشرين الثاني )نوفمبر(  17 - مجلة "التضامن". لندن

     

 مفتاح الحلول
ووءير الخرارجيرة  ق رط اا ي ردأ نرائرب رئيس وءراء العراق 

الوتلرات المتحردة اليوم  نلا رارق عزيز ءيرار ر  الرسررررررررررررررميرة 
( و ت 1984 -نوام ر  - اررررررررررررررري  الثانت  24)السرررررررررررررر ت 

الزيارة التت سرررررررتعيد. العالقات الدي لوماسرررررررية المقطوعة بي   
حا ة العالقات نسيكوا  م  1967ميركا منذ العام  أالعراق و 
ك نتيجررة للزيررارة  ال ريطررانيررة ببعض الرردفء وذلرر  -العراقيررة 

بغررداد وءير الرردولررة للاررررررررررررررؤوا الخررارجيررة  نلاالتت قررام بهررا 
 ال ريطانت ريتاارد لوس.

يتصررف  ت الوقت الذي لكوا المسررؤول العراقتل الذياو 
بحيررررررررررررررور متميزل يواصررررررررررررررط لقاءا   بالرئيس ريفاا ونائب   
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دارة اتميركيرررة م  وءير الخرررارجيرررة ركررراا اإلأجورج بوش و 
وءير الدااع كاسررربار واين رغر ومسرررتارررار   نلاجورج شرررولتز 

الرئيس لاررررررؤوا اتم  القومت ماكفرلي  لكوا ءمالؤم وءراء  
نهوا أخارجية الدول اتعيرررراء ات مجلس التعاوا الخليجت  
ولا التحيررررير للقمة الخليجية الخامسررررة التت  نعقد للمرة ام  

 ت.ات دولة الكوي
ميركية سرررررريلتقت  ارق  دارة امركاا اإلأ نلاضررررررااة  وباإل

عيرررررررراء مجلس شرررررررريوت  أ عزيز ببعض رجال الكونغرس م  
قتصرادلة  إابل وبرموء »لوبيات« اكرية و و عيراء مجلس نأ و 

خر دور ات بلورة القرار السررياسررت  آو أومالية لها ات شرركط 
 اتميركت.  

ع   جواء الناشررررر ة  ونتيجة لأل   الماضررررريتي  وات السرررررنتي  
ذابرررة الجليرررد نيرانيرررة بررردأت محررراوتت اإل -الحرب العراقيرررة 

 -المتراكم منرذ بيررررررررررررررع سررررررررررررررنوات حول العالقرات العراقيرة 
اتراض اا اللحارة التت ا خرذت  ميركيرة. برط قرد لجوء اإلام

ام حسررري  قرار ا بتعيي   ارق عزيز  دَّ صررر ايها قيادة الرئيس 
نهرراء نللخررارجيررة كررانررت برردالررة العررد العكسررررررررررررررت لخطوة  وءيرات 

حالل عهد جديد م  العالقات ل  إالقطيعة الدي لوماسرررررررررررية و 
  تيئ   يعة معالم  ق ط مرور بعض الوقت.

يرانيرة كرانرت الوتلرات اإل -ا   ردأ الحرب العراقيرة أوق رط 
عادة ن و حاول ايها مع العراق   نت  المتحدة ت  ترك مناسررررررررربة 

العالقات الدي لوماسررررررررررية وكاا ت لحدث التجاوب بالارررررررررركط 
 خرذت الوتلرات المتحردة منهرا إلمطلوبل ثم جراءت الحرب و ا

الموقف الذي لجعط العراق يتحي  الفرصرررررررة المناسررررررربة التت 
عادة العالقات لكت يتجاوب.  ن  عرض ايها الوتلات المتحدة 

اتقط م   اا لختصرر سرنة علأسرتطاعة العراق نوكاا ات 
ا أالتأجيط لوت اا الذي صرررررررر ر سررررررررنوات  ويلة قادر علا  

شررررررررررررررهر اذا كررراا ذلرررك لقيررر  متررراعرررب يتحمرررط المزيرررد م  ام
 ميركية.  الارو  ام

 اوات الوقررت نفسررررررررررررررر  اا  عررديالت جو ريررة  رأت عل
ام حسررررررري  وربما  دَّ صررررررر ءاء حكم الرئيس نميركية مالقناعات ا

لعالقات سررررنة وربما  عادة ان ءاء دورم ات المنطقة ات  أجيط ن
 كثر.أ

ول مسررررؤول أا  ارق عزيز سرررريكوا أو ارررراء الصرررردف  
مكنرر   أدار رر  بعرردمررا نركرراا أعربت لجتمع بررالرئيس ريغرراا و 

ط    ذا اعطت م  ق  إلام. و أنتخابات ق ط بيررررررررعة الفوء ات اإل
ت لكت لعرض  ادار ر  الوقرت الكرانركراا أالرئيس اتميركت و 

سرررراس  أةل وذلك علا  ويناقش اأا الزيارة سررررتحقق نتائج جيد
 اا  ررارق عزيز موجود ات صررررررررررررررلررب القرار العراقت وعلأ
الفرنسررررررررية والعالقات  -سرررررررراس ان  رجط العالقات العراقية أ

 السوفيا ية.   -العراقية 
 -ا ي ررردأ ذوبررراا الجليرررد ات العالقرررات العراقيرررة أوق رررط 

 رذم العالقرات  نلاميركيرة ثم   ردأ مرحلرة  سررررررررررررررلرط الردفء ام
ة والمملكة العربية السرررررعودلة م  جهة كانت ارنسرررررا م  جه

ط  ميركاا رسررررررررررر  عالم امع  بعض رجال اإل خرى ايرررررررررررالت أ  
يريرد  الوتلرات المتحردة يوصررررررررررررررط ع   ريقهم مرا نلاالعراق 

وجود  رف    نلالصررال . وبعد اتا ل   كوا  نالك حاجة ن
نجرراء الجررابت لخطوة  نت حررد ذا رر  ا راف ثررالثررة و ررذا أو أ

ا دور  أخرررررذ ات اتعتبرررررار العالقررررراتل  رررررذا مع اماعرررررادة 
ختررار العراق نزار  نات راف الثالثررة برردأ يتالشررررررررررررررا بعرردمررا 

حمردوا وكيرط وءارة الثقراارة واتعالم لكت يترأس بعثرة رعرالرة  
ا أالمصرررررررررررررررالئ العراقيررة ات الوتلررات المتحرردة و و المتوقع 

عرررررادة العالقرررررات ن عالا ن لمجرد اا يتم  لسررررررررررررررما سررررررررررررررفيرات 
 ية. الدي لوماس

عررادة العالقررات الرردي لومرراسرررررررررررررريررة بي  العراق والوتلررات إ و 
المتحدة  ت ات بعض جوان ها أكثر م  مصرالحة وأقط م  

ختبار لعالقة جديدة  ن عاوا. أنها اذا جاء التصررررررررنيف حالة 
ث ت العراق أبعدما  ات ا  تطور نحو ام م خصرررررروصرررررر ألمك  

قدرة تاتة للنار عط صررررررررعيد الصررررررررمود العسرررررررركري وبعدما 
قتصرررررادي. ومثط ت قدرة مماثلة عط صرررررعيد الصرررررمود اإلث أ

مر م  أسرررررررتقرار و و    يؤكداا رسررررررروت اإل  الصرررررررمودي   ذي  
السررعت لتحصرريط   اميركية علا لاررجع الاررركات امأشررأن  

ذا حدث ذلك اهذا معنام  إمواقع ومارررررررراريع لها ات العراق. و 
التارردد  نلااا المزيد م  الخطوات المرنة سررتحدث بالنسرربة 

 قتصاد والتجارة الخارجية. إلب  ات ميادي  االمعمول 
 حرررراد جواء ل  ير رررراح لهررررا اإلا  ررررذم امأوبررررالرغم م  

وروبيةل و ت مع  بعض الدول ا السروفيا ت والياباا ايرالت 
ءم  القطيعة الدي لوماسرررية العراقية  تجميعا قطفت الكثير ا

عادة العالقات بي  بغداد وواشررررررررررررررنط   ن ا أت  ناتميركيةل  -
ا  قدم المزيد م  التسررهيالت م  أ ا ذم الدول علسررتحمط 

موا اء قدم لها ات سررررررراحة النارررررررا     اط الحصرررررررول علج  أ
 التجاري ات العراق. 

عادة العالقات الدي لوماسرية ن ا أوام م م  ذلك كل   و 
بي  العراق والوتلرررات المتحررردة قرررد لكوا لهرررا الترررأثير القوي 

منطقة   تالدولية اسرررررررررترا يجت للمصرررررررررالئ  الوضرررررررررع اإل اعل
 ت مهب الريئ. أصبحت االخليج التت 

عادة العالقات ن ا أاما لماذا قد لحدث ذلك اعط اسررررراس 
وقف الحرب وعندما يتحرر العراق  نلاسرررررررررررررتقود مع الوقت  

م  ضررررررررررغو  الحرب اأا دورم العربت سرررررررررريتغير ومثط  ذم  
 حكام الخليج.الخطوة قد  لقت مسؤولية علا 
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عررررادة العالقررررات سررررررررررررررتقود  ن  اناتراض وم  الجررررائز اإل
ام ذلك لما كاا الرئيس صرررردَّ   نلاحسررررابات العراق ل   ؤدي 

ميركا  أا ورقة التفا م مع أ  حسرري  سرريتحمس لها خصرروصررات 
ليسرررت  لك الورقة الارررع ية لكثرة المواقف اتميركية السرررل ية 

 . ات م  القيالا العربية عموم
ا العراق و و لعيرد عالقرا ر  الردي لومراسرررررررررررررريرة مع أويبقا 

الوتلررررات المتحرررردة ت لخطو  ررررذم الخطوة علا حسررررررررررررررررراب 
معرادتت اخرى. اهو تلفتئ البراب للوتلرات المتحردة ليخرج 

 حراد السرررررررررررررروفيرا ت م  النراارذة كمرا سرررررررررررررر ق اا حردث مع اإل
مصررررررررررررررر. و و ت لعيررد العالقررات بينمررا  نررالررك دول عربيررة  

دولة  عيد العالقات.   واصررررررط القطيعة وانما  و آخر أ خرى 
يد العالقات ضررررررررررم  مقاليررررررررررة وانما ات ضرررررررررروء  و و ت لع

 حسابات ومتغيرات موضوعية.
 راف عربيرة وغير عربيرة سررررررررررررررتترابع  أواذا كرانرت  نرالرك 

عادة العالقات الدي لوماسية ت إلسوبعدم العد العك  ات اليوم وغد
 تمررررام اررررأا بي  العراق والوتلررررات المتحرررردة بررررالكثير م  اإل

 ترابع الخطوة برالكثير م  الحرذر. ات  ليعرة   ات  راار أ نرالرك 
المهتمي  مصررررررررررررررر التت سررررررررررررررتدعم الخطوة دور ا و طلعا ها  
وحرررالرررة التعررراوا المتقررردمرررة بينهرررا وبي  العراق. وات  ليعرررة  

عادة ن ا لقرر العراق أحتا ق ط  الحذري  سررررروريا التت كانت
وراق  أالعالقات مع الوتلات المتحدة  سرررررررررررررتفيد م  بيرررررررررررررع 

عالقررة جيرردة مع الوتلررات  انهررا علأ لع هررا م  بينهررا ورقررة 
 المتحدة بينما العراق يواصط قطع العالقات. 

اما حكام الخليج اأنهم سررررررررريعقدوا قمتهم الخامسرررررررررة ات  
ول مسرررررررررررررؤول عراقت أالوقت الذي لكوا  ارق عزيزل و و  

الوتلات المتحدة منذ قطع العالقات   نلالقوم بزيارة رسرررررمية 
 ل يواصط محادثا   ات واشنط . 1967عام 
ك ما  عررررامررررط  ؤتء الحكررررام مع أغلررررب الا  أ و   ات الح 

ميركية  ام -تائج المحادثات العراقية لن العراق سرررررريت دل  بعات 
التت قد  كوا مفتاح الحلول ات المنطقة العربية للمارررررررررراكط 

والمارررررررراكط المسررررررررتعصررررررررية وات  العالقة والمارررررررراكط الملتهبة
 يرانية.  اإل - ليعتها ماكلة الحرب العراقية 

لعقررردوا  وأكثر مرررا  و تارررت لإنتبرررام أا حكرررام الخليج 
ج هة الحرب العراقية  نلاقرب نقطة أقمتهم الخامسرررررررررررة ات 

ا المسرررررررررررااة بي  البصررررررررررررة الج هة الدائمة أيرانية ذلك  اإل -
شررررررررتعال وبي  الكويت حيث لجتمع حكام مجلس التعاوا اإل

بينما المسررررااة بي  البصرررررة   ات كيلومتر  170لدول الخليج   لغ 
 كيلومترا.   540والعاصمة بغداد   لغ 

لكثير م  ا نلالحترررراج  ومثررررط  ررررذا الواقع الجغراات ت
 التأمط والارح. 

و كرارا نا اعررادة العالقررات الرردي لومرراسرررررررررررررريررة بي  العراق 
سراس  ذا ام  اميركا   دو كما لو انها مفتاح الحلول. وعلأو 

اتراض برأا المنطقرة التت ار قتهرا  لجوء م  براب التفراؤل اإل
قط   دو مق لة  ام  او علأسررررررررررنوات الحرب مق لة علا  دنة 

 ات وصررررررررغار  ات المتصررررررررارعوا كبار سررررررررتراحة ليررررررررع ايها ن اعل
 مبادىء لسنوات م  التعالش واق الحلول العادلة. 

 وليس  نالك موا   صالئ ات المنطقة ت يتمنا  
 ذلك.

 1984تشرين الثاني )نوفمبر(  24 - مجلة "التضامن". لندن

     

 تشرين األبيض 
بصررررررف النار ع  النتائج التت حققتها الدورة السرررررابعة  

نعقاد  ذم  نعارررررررررة للمجلس الو نت الفلسررررررررطينت اأا مجرد 
الردورة وات  رذم الاروف برالرذات لحمرط ات  يرا ر  دتتت 

  مية قصوى. أ ذات 
نعقرادل ونعنت برذلرك عمراال ارأنر   أمرا مسرررررررررررررررألرة مكراا اإل

سررررررررررررر يط    الطرح بيرررررررررررررع مالحاات و أمالت م  بينها عل
ردنية نعقاد ات العاصررررررررمة املمثال ت الحصررررررررر اا  ذا اإلا
 -ردنيرررررة ت العالقرررررات اماءال التراكمرررررات الكثيرة المرارة أ

  1970الفلسررررطينية والناشرررر ة ع  الاروف التت حدثت عام  
 لك القطيعة    نلا  وقادت  والصراعات التت عصفت بالفريقي  

 ستمرت سنوات.  نالتت 
عقرررراد المجلس الو نت نناررررأا  اتراضذا مررررا جرررراء اإلإو 

  1970حداث  أءالة آلثار مرارة نالفلسرررررررررررطينت ات عماا  و 
ردنرت   امحرزانرهرررررررا الرترت  ررسرررررررررررررر رررررررت ارت نرفروس الرطررارير  أو 

سراس  أبيض« علا  حالل » ارري  امننها أو أوالفلسرطينتل 
ل  1984شرهر  ارري  الثانت )نوام ر( ت نعقد انا المجلس أ

ن  عبارات كادت  سررررود« الذي قيلت ات شررررأيلول امأمحط »
ا لسررررررررررررررود بعرد ذلك الحي .  ذا أ وحت بأا التفرا م تلمك  

 ط أ  ط السرياسرة. و أ   م  ا الطراي  أعتبار خذ ات اإلمع ام
ا قاعدة ت عداوات دائمة وت صررررداقات  أالسررررياسررررة لعراوا 

ك م  يتعا ا لعبة دائمة لم   نما  ت قاعدة نوالسررررررياسررررررةل   الح 
 واقعية. 

عقررررراد المجلس ننا أترررررأمالت وم  بي  المالحارررررات وال
ولال نعقراد أكردل وللمرة ام  عراقرة اإلن برالرغم م  كرط محراوتت 

سررررتقطاب الوسررررا الفلسررررطينت واليمي  ن اقدرة حركة اتئ عل
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ا  ذم الف ات أالفلسررررررررررطينت وال ورجواءية الفلسررررررررررطينية. ولو  
كثر أر عنهرا اتئ«  ت التت  ع    »ا حركرة أ عت ر  كرانرت ت

ا أي  نايم السرررررررطينت آخر لما كاا للمجلس الو نت أم  
الرذي حسررررررررررررررم الموقف ينعقررد. ولك  موقف  رذم الف ررات  و 

حول اتئ وجعرررررط ات  نتبررررراملتفررررراف الالارررررت لإ احررررردث اإل
اتمكراا عقرد المجلس الو نت الرذي  و ات الواقع »برلمراا 

 بو عمار«. أ
 ميررة  جررانررب م  ام اعل ات مر لعطت بعرردومثررط  ررذا ام

كثرية الفلسرررررطينية  ت ضرررررد التوجهات اليسرررررارية  ما اأو و 
جتمرررراع نجررررانررررب الررررذي  قررررا عوا  نلانحرررراءت نت لكررررانررررت إو 

 ط اليسرررررررررررار ات حركة  أ المجلس الو نت الفلسرررررررررررطينت و م 
 المقاومة الفلسطينية.  

ا لحرج اتكثرية الفلسررررطينية  و أوالذي كاا م  شررررأن  
جتمررررراع المجلس الو نت نا ا رررررط اليسرررررررررررررررررررار لقرررررا عوا أ

  نهم رجال حرب بينما  يار لاسررر عراات وم  طينت مالفلسرر 
مع   و  يار سرررلم. ولك  عندما يتأمط الموا   الفلسرررطينت  

 ط اليسررررررررار مثلها مثط ج هة اتئ صررررررررامتة  أ ا ج هة أفيجد 
قنررراعرررا ررر . وم  المؤكرررد أا  نلاقرب أ   و م   ارررأنررر  لخترررار

مسررررررراندة سررررررروريا لعمليات  قوم بها عناصرررررررر م  المنامات  
ضرة علا حركت  السرياسرية  ياسرر عراات والمعتر  المعارضرة ل

مام  ذم العناصررر كانت سررتجعط  أسرررائيط نواتئ الج هة مع 
عقد المجلس  تا م  الصرررررررعب علا عراات الميرررررررت قدمات 

عقررد المجلس م  دوا موااقررة  تعمرراال بررط وا تالو نت ا
الجميع. وم   نا ااا الموقف السرررررررررروري سرررررررررراعد علا عقد 

عرقلرة  اثر ممرا سررررررررررررررراعرد علكأالمجلس الو نت ات عمراا 
نمرا إط ذلك و نعقرادل علمرا بأا  ذا الموقف لم يتخرذ م  أجر  اإل

 نلاما اتئ ثغرة ات الج هررة لتنفيررذ عمليررة ارردائيررة قررد لقود 
 شتعال الج هة كلها. ن

اا المملكرة  نتبراموم  المالحارات والترأمالت الالاترة لإ 
نعقاد المجلس ولا إلالعربية السرعودلة وقفت منذ اللحاة ام  

الو نت ات عمررراا مع  رررذم الخطوة. و ت لم  نتارل كمرررا  
نعقراد مجلس الوءراء )يوم اتحرد ناعلرت الكويرتل منراسرررررررررررررريرة 

( لكت لعل  وءير  1984 -نوام ر  - اررررررررررررررري  الثرانت  25
اا بالدم  الدولة لاررررررؤوا مجلس الوءراء ع د العزيز حسرررررري  

ذاعررت أ تمنا النجرراح للمجلس الو نت الفلسررررررررررررررطينت وانمررا 
اتتاح اعمال المجلس لررررررررررررررر »مصردر مسرؤول« نيوم  ات  صرريح

قرررال فيررر  بعرررد الترررأييرررد المطلق م  جرررانرررب المملكرررة العربيرررة  
السرعودلة للقيرية الفلسرطينية ومنامة التحرير »لقد صردرت  

المملكة  سرفير المملكة العربية السرعودلة لدى  نلاالتعليمات 
المملكة التت  وادردنية الهاشرررررررررررمية الارررررررررررقيقة بأا يترأس ام

العالم لحيررور  أنحاءسررر ا وصررول واود كثيرة م  مختلف 
 ات ا لكوا  رررذا الحيررررررررررررررور مقترنررر أ منا أجتمررراع. و  رررذا اإل

بمؤاءرة دولهم ودول العالم للارررررررررررعب الفلسرررررررررررطينت والوقوف 
  ط حقوقرررر  ولتحرير جميع اتراضررررررررررررررت العربيررررةبجررررانبرررر  لنيرررر  
 المحتلة«. 

ن  قيط اسررررررراعد  ألي  ن مية الكالم السرررررررعودي المارررررررار  أ و 
المجلس   ا الق السررررررررهام السررررررررورية علنعلا التخ يف م  

ا  ذا الكالم لو كاا قيط أالو نت الفلسررررررررطينت. وصررررررررحيئ 
نر   نراغم  أنعقراد المجلس الو نت لمرا كراا بردا كمرا لو نق رط 

ماسررررية عد   الدي لو أ السررررياسررررت الذي مع ما  يررررمن  التقرير 
الفلسررررررررررطينية )ااروق قدومت رئيس الدائرة السررررررررررياسررررررررررية ات 

اا قول  والمجلس لم ينعقد   ت  نمنامة التحرير الفلسرررررطينية( 
ب  و ان   دخط م  جانأن  موقف أبعد كاا سررررررري دو كما لو 

علا شرررررررررررتء م  السرررررررررررعودلة ات شرررررررررررأا داخط السرررررررررررطينت 
  لحاء بأا المملكة العربية السرررعودلة  ريدنن  أو أالحسررراسرررية 

 نعقاد المجلس ات عماا. ن
 ا الملك اهد ب  ع د العزيز لم ألعنت  ولك  ذلك ت

ما المجلس الو نت الفلسرطينت   ات ر ياح ضرمنلارعر باإل
التع ير ع  التررأييررد لم  اأنعقررد وات عمرراا بررالررذات برردليررط ن

نما إورد ات  صريئ »المصدر المسؤول« و   لقتصر علا ما
لاسرررر    نلاات رسرررالة بعث بها العا ط السرررعودي  ات ليررر أورد 

  م  حدى جلسرررررررررررات المجلس بعد يومي  نعراات و ليت ات 
كرد ات  رذم الرسرررررررررررررررالرة  رأييرد المملكرة العربيرة  أ نعقرادم. وقردن

نعقاد المجلس الو نت الفلسرررررررررطينت ات عماا السرررررررررعودلة إل
عتبار ا  إكد مسررراندة المملكة لمنامة التحرير الفلسرررطينية بوأ

 أاللارررررررررعب الفلسرررررررررطينت. كذلك   لاررررررررررعت والوحيدالممثط ا
سرررور المملكة ما   نلاشررارة ر ياح  مثط باإلالتع ير ع  اإل

جتمرررراع نالعررررالم  حيررررررررررررررر  أنحرررراءكثيرة م  مختلف  ات واود
 .المجلس

ر يرراح الملررك اهررد ب  ع ررد العزيز مردم انرر   نوقررد لكوا  
يرى الفلسررررررطينيي   محاااوا ومسررررررتقلوا م   أ كذا يتمنا 
ريي  ومتطراي . والمجلس الو نت الرررذي عقرررد  دوا لسررررررررررررررررا

  ات ولا مقتصرررررر دور   السرررررابعة عاررررررة ات عماا كاا للمرة ام  
والمسررررررررتقلة وت وجود لليسرررررررراريي    جا ات المحاااةاإل اعل

ا  ؤتء وبعض المسررررتقلي  المقيمي   أوالمتطراي  في  حيث 
مقا عة المجلس   نلاات دمارررق سرررايروا سررروريا ات دعو ها 

عقرادم مرا دام لراسررررررررررررررر عرارات  ا ننالموااقرة عل الو نت وعردم
 رأس القيادة الفلسطينية.   اعل

مور لمك  صررررياغتها بارررركط  سرررراؤتت ل  أو بقا ثالثة 
 امول  تيرئ معالمها وميراعفا ها ق ط ميرت وقت  ويط. 
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ك ما  أ و  المجلس الو نت الفلسرررررطينت   نعقادإالسررررروري ب الح 
ات عماا خسرررر الورقة الفلسرررطينية التت يلوح بها ات حوارم  
الدولت و ات  ارررررددم خالل مفاوضرررررا   مع بعض ات راف 
ولم   ق ات قبيرررررررررررت  سررررررررررروى الورقة الل نانيةل اهط اا ذلك 

عادة ن عتماد المرونة فيسرررررررررررررراعد بذلك علا ن  سرررررررررررررريداع  نحو
 لقمررة العربيررة التت تا  نعقررد اأالنار ات  حررالفررا رر  وعلا 

ك  ذم التحالفات و عقيدا هال و ط اا ب نعقد بسررررررررررر ب  ارررررررررررا
م  جوانب    اممرالرئيس الفرنسررت ارنسرروا ميتراا ناقش  ذا  

سررررررررررد خالل الزيارة المهمة التت قام بها  مع الرئيس حااظ ام
متصررررت بعض الاررررتء نسرررروريا والتت   نلاالرئيس الفرنسررررت 

قاد المجلس الو نت نعناشرررراء ع  نم  اليرررريق السرررروري ال
الزيارة  مت بينما    أا ات عماا خصرررررررررروصرررررررررر  اتالفلسررررررررررطينت 

ناار موجهة  جتماعا   وبينما امط نالمجلس الو نت يواصرررررر 
علا  ات هرر علا الرردور اتردنت الفلسررررررررررررررطينت بعرردمررا كرراا موج  

ا المجلس الو نت أمر الثرررانت  و الررردور السرررررررررررررروري؟ وام
ا أعماا بحجة   نلاالفلسرررررررطينت سرررررررينقط مقرم م  دمارررررررق 

قامة رئيسررررررررررر  وما دام الرئيس  نمكاا المجلس  و ات مكاا  
الجديد للمجلس الارررررريخ ع د الحميد السررررررائئ لقيم ات عماا 
ااا مقر ال رلماا الفلسررررررطينت سرررررريصرررررربئ ات عماا. و  دو  
 رذم الخطوة ات بعض جوان هرا مثرط قرار نقرط مقر الجرامعرة 

 ونس مع اررارق الاروف الموجبررة.   نلاالعربيررة م  القررا رة 
ك ممر ل  يتسرررررررررررررررا رط ات شرررررررررررررررأنر  هرط اا مثرط  رذا اما  الح 

 ات مة بديلة« خصوصا السوريل و ط ان  قد يرد علي  برررر »من
مثال أبعد م  صرررررفوا  رجال سررررروريا أاا »برلماا عراات« 

 حمد ج ريط وآخري ؟  أ
الفلسطينت ي دو    -ا الوااق اتردنت أ  مر الثالث  ووام

ا حالة عابرة  . اهط ان  سررررررررررريكو ات ات الوقت الحاضرررررررررررر مثالي
بيض« سينمو  ا » اري  امأم  أضطرارل باإل  أن  ناأس  ها 

ن  لم لعد  أ أسررراسويتطور نحو عالقة ت نفصرررم عرا ا علا 
 ستفادة م  الفر . م  الفلسطينيي  عدم اإل مق وتت 

والفرصرررررررررررررررة اتردنيررة  ت الوحيرردة البرراقيررة والمترراحررة م  
 الفر .

 1984كانون األول )ديسمبر(  1 - مجلة "التضامن". لندن

     

 ربيع العالقات الصعبة 
كررانررت  1984نوام ر / اررررررررررررررري  الثررانت 30يوم الجمعررة 

جتماعات مع رسرررررمية سرررررعودلة  عقد ن دي لوماسررررريةشرررررخصرررررية 
 رسمية سوفيا ية. دي لوماسيةشخصية 

جتمرررراع كرررراا نبالا ءعيم القيررررادة  الهرررردف م   ررررذا اإل
ع د   ب  )الرئيس  اررررررريرنينكو(  عاءي الملك اهد  يةالسررررررروفيا

العزيز بوااة أليكسررررررت ايدو سررررررييفيتش اا ارررررركينكو )عيررررررو 
ل نائب رئيس  اللجنة المركزية للحزب الاررررررريوعت السررررررروفيا ت

امعلا  السرررروفياتامعلال رئيس مجلس  السرررروفياتمجلس 
 عامات بعد مرض. 71ات جمهورية أوكرانيا( ع  

وقد صررررررررادف أا واجب  قدلم التعزية  م ات وقت كانت  
القمرة الخرامسرررررررررررررررة لردول مجلس التعراوا الخليجت  نعقرد ات 
الكويت وسررررررررررا أنباء  فيد أا الصررررررررررقيع الذي يلف عالقات  

سررررررررررررريعيش بعض   السررررررررررررروفيا ت اإل حادأكثرية دول الخليج ب
العربيررررة  المملكررررةالرررردفء ما  ررررذم الرررردول وات  ليعتهررررا 

سررررررررررتقرار ل  قة أا  سررررررررررتقرل و ذا اإلط  ريد للمنالسررررررررررعودلة 
كدولة  السروفيا ت اإل حاديتحقق نذا كاا ل  يتم التعامط مع 

عاما لرر  مررا لغيرم أو علا امقررط لرر  البعض القليررط ممررا 
معر   دي لومراسررررررررررررررتلغيرمل أو علا امقرط امقرط  نرالرك  برادل 
 مثلما  نالك  بادل مع معام دول العالم.

السررررعودي علا  - ا تالسرررروفيوبالرغم م  أا ات صررررال 
المسررتوى الماررار نلي  ولمناسرربات  تسررم بأنها مناسرربات لياقة 
ليسرررررت جديدة حيث سررررر ق للملك اهد أا  نأ بالعيد الو نت 

وعزى بوااة أندروبوف... نت أا مجرد حدوث    السررررررررررررروفيا ت
لعنت  كريسررررررررررر . ومثط  ذا اممر ي دو خطوة بالغة ام مية 

 صط الحوار.الرابة ات  وا نلاحيث نن  مؤشر 
ذلرك أا أ ميرة  رذم الليراقرات أنهرا  تيئ المجرال أمرام  إلاو 

العربيرررررة   المملكرررررة لبرررررات م  نوع الطلرررررب الرررررذي  ل تررررر  
والذي  السروفيا ت اإل حادم    1984مايو /ات ألارالسرعودلة  

لارررررررررررركوى دول مجلس التعاوا  السرررررررررررروفياتلقيررررررررررررت بتأييد 
 الخليجت ضد نيراا أمام مجلس امم .

 الدي لوماسررررررررررررريةي  م بي  الارررررررررررررخصرررررررررررررية وات اللقاء الذ
السررررروفيا ية   الدي لوماسررررريةالسرررررعودلة الرسرررررمية والارررررخصرررررية 

 . سرررررررررألت الارررررررررخصرررررررررية أمري   نلاالرسرررررررررمية جرى التطرق 
 الدي لوماسرررريةالرسررررمية الاررررخصررررية السرررروفيا ية  الدي لوماسررررية

السرررررررررعودلة الرسرررررررررمية عما لدى المملكة م  معلومات حول 
موسررررررررررررررا. وقرالرت "مبرادرة مصررررررررررررررريرة" لحرط أءمرة الارررررررررررررررق ا

بصررررررريغة التسررررررراؤل  لماذا مصرررررررر  السررررررروفيا يةالارررررررخصرررررررية 
وأي  العربية السرررررررررعودلة   المملكةوامردا. أي  سررررررررروريا وأي  

الرردول امخرى؟ وكرراا الجواب   نررالررك بررادرة  رحهررا الملررك 
اتتاح المجلس الو نت سرري  خالل الكلمة التت ألقا ا ات نح

 .الفلسطينت
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السررررعودلة الرسررررمية   الدي لوماسرررريةوأضرررراات الاررررخصررررية 
 نلالوا وادات    لماذا لم  رسررررر السررررروفيا يةمخا بة الارررررخصرررررية 
 جتماعات المجلس الو نت؟عماا للمااركة ات ن

  ليسررررررت لدي  معلومات السرررررروفيا يةوردت الاررررررخصررررررية 
رسررررررررررررمية حول ذلك. لك  ما أسررررررررررررتطيع قول   و أن  عندما 

    أو بي  دولتي    صررررررررررررررردلقي  لكوا  نرالرك خالف بي   راي  
   اإننا نتحاشا التدخط.ي  صدلقت

و رد الاررخصررية السررعودلة  ولكنكم مارسررتم ضررغطات كت  
لاررررارك المعارضرررروا لقيادة السرررريد لاسررررر عراات ات أعمال 

 .الفلسطينتالمجلس الو نت 
الصرررررمت و ؤثر علا ما  السررررروفيا يةو لتزم الارررررخصرررررية 

 ي دو عدم التعليق.
وام م م   ذا كل  أا لقاء الاررررررررررررخصررررررررررررية السررررررررررررعودلة 

 م ات اليوم التالت لنارررررر وسرررررائط  السررررروفيا يةصرررررية بالارررررخ
اإلعالم السرعودلة  عليق "مصردر مسرؤول" ات المملكة ينفت  
في  كالمات نارررررررر   صرررررررحيفة "ال راادا" النا قة باسرررررررم الحزب 

 26ات عدد ا الصرادر يوم  السروفيا ت اإل حادالاريوعت ات 
. وم  خالل قراءة  عليق  1984نوام ر / اررررررررررررررري  الثررررررانت

السعودي يت ي  أا النفت كاا لما أورد   الصحيفة المصدر  
يات ثنائية مع بعض الدول ن فاق"م  أا واشرررنط  قد عقدت 

وحصررررررررررلت بموج ها علا العربية السررررررررررعودلة    المملكةومنها 
سررررتخدام القوات المسررررلحة امميركية للقواعد العسرررركرية حق ن

التابعة لها ات  ذم ال لداا". ولقد جاء ات النفت السررررررررعودي 
ا ما ورد ات الصررحيفة المذكورة ت أسرراس ل  م  الصررحة "أ

أي قاعدة عسرررررررركرية  العربية السررررررررعودلة    المملكةنذ ليس ات 
 مي دولة ات العالم".

سرررتفسرررار ات شرررأا ما ن  لم لحدث وات لقاء الارررخصررريتي  
ات شررررررررررررأا النفت السررررررررررررعوديل ذلك أا ورد ات "ال راادا" وت  

جئ أن  سرريحدث  مناقاررةل بط امر  نلاسررتفسررار قد يتطور اإل
ت  ريرد للحوار العربيرة السررررررررررررررعودلرة  المملكرةذلرك. وبمرا أا 

الردائر منرذ ءم  أا يتجراوء حردودات معينرة  ت دوا الخوض 
ات مناقارررررات اإا الارررررخصرررررية السرررررعودلة لم  سرررررأل ءميلتها  

 فسرريرات لكالم "ال راادا" وت الاررخصررية   السرروفيا يةالاررخصررية 
 ر.امم نلام  جان ها  طرقت  السوفيا ية

" ورد ات ءاويررة أا كالم "ال راارردا نلاو جرردر اإلشرررررررررررررررارة 
"ردود علا أسرررررررررررررر لة القراء" ات الصررررررررررررررفحة الخامسررررررررررررررة م  
الصررررحيفة. وكاا السررررؤال الذي وجه  أحد القراء يدور حول 

الموجودة خررررارج الوتلررررات القواعررررد العسرررررررررررررركريررررة امميركيررررة 
 المتحدة.  
يرزعرج  كرالم »الر ررااررررررردا« مر  الرنروع الرررررررذي ت أاومرع 

ام  جن  ليررررررعف م  شررررررأا اإلأت نالمسررررررؤولي  السررررررعوديي  
الذي يرى ان  ما دامت العاصررررررررررررمة الدي لوماسررررررررررررية للمملكة 

نتقرررال وءارة  ن العربيرررة السررررررررررررررعودلرررة لم  عرررد مررردينرررة جررردة بعرررد
قرامرة نوع م  نالريراض ارأنر  م  المنراسرررررررررررررررب  نلاالخرارجيرة 

 حاد السررررررروفيا ت و كوا النارة  التمثيط الدي لوماسرررررررت مع اإل
عض الدول التت لها  مثيط  ب نلاالسررررروفيات مثط النارة   نلا

دي لوماسررررررررت مع المملكة العربية السررررررررعودلة بالرغم م  انها 
سر يط   اات التصرنيف المذ  ت ليسرت مؤمنة با) )الهند عل

 المثال(. 
حد اتسررباب الرئيسررية التت أا  أ  نلاشررارة  نا و جدر اإل

 حرراد قررامررة  مثيررط دي لومرراسررررررررررررررت مع اإلنكررانررت  حول دوا 
ا دول  ذا أالمعسرررركر الارررريوعت  و  السرررروفيا ت وبقية دول

ا مدينة جدة  توسررررا المدينة المنورة م  أالمعسرررركر ملحدة و 
 خرى و ذا غير جائز. أ  جهة ومكة المكرمة م  جهة 

دام السررروفيات يناضرررلوا منذ ءم   ويط   وثمة سرررؤال ما
المملكررة العربيررة  تط الحيررررررررررررررور الرردي لومرراسررررررررررررررت اجرر  أم  

ثناء الكويت(ل اما سررررررررررتإالسررررررررررعودلة ودول الخليج اتخرى )ب
م  نوع الكالم الذي ورد ات  ات الذي لجعلهم ينارررررررررررروا كالم

مر؟ سرررررررتعجال امم إلنتبام أ»ال راادا«ل  ط اا ذلك للفت اإل
ا السررررررررروفيات بنارررررررررر م الكالم أعتبار  خذ ات اإل ذا مع ام

خا العودةل بمعنا   ات »ال راادا« حاااوا علالي   نالمارار 
ا يوضحوا أ  انهم قادروا علإمعهم اذا حدثت مناقاة نن  أ

ا  نررالررك قواعررد عسرررررررررررررركريررة  أ ات بررأا »ال راارردا« لم  قررط  مررامرر 
نما قالت بالحرف  إميركية ات المملكة العربية السرررررررررررعودلة و أ

 فراقيرات ثنرائيرة مع كرط م  عمراا ن»اا واشررررررررررررررنط  بتوقيعهرا 
كتسرر ت نخر م  الدول آوالصررومال وكينيا والسررعودلة وعدد  

تخرردام قوا هررا المسررررررررررررررلحررة للقواعررد سرررررررررررررر نبموج هررا الحق ات 
 العسكرية القومية لتلك ال لداا«. 

ولك   ررررررذا الكالم ات اي حررررررال م  النوع الررررررذي ت 
لسرررررتسررررريغ  المسرررررؤولوا السرررررعوديوال و و لعرقط المحاوتت 

ذا اسرررررررررتمرت ع ر نقامة  بادل دي لوماسرررررررررت والتت الحثيثة إل
كانت سرررتثمر ات غيررروا  ات  صرررال الناررريطة نسررر يقنوات اإل

ا ربيع العالقات الصررررعبة أا العرقلة ت  عنت أت  نتي . سررررن
 حاد السررررروفيا ت لم ي دأ.  بي  المملكة العربية السرررررعودلة واإل
ا الدي لوماسرية الكويتية أوالذي سريعزء شرأا  ذا الربيع  و 

 جام وبتفويض م  دول كما يتردد قد  ناررررررررررا ات  ذا اإل -
  ات ر موسرررررررررررررركو مق تمجلس التعراوا بحيرث  كوا سررررررررررررررفرار هرا ا

ا لكوا ألرعررالررة مصرررررررررررررررالئ دول مجلس التعرراوا م  دوا 
 نرالرك موظفوا لمثلوا  رذم الردول وبحيرث  كوا السررررررررررررررفرارة 

 حرراد لرعررالررة مصرررررررررررررررالئ اإل ات السرررررررررررررروفيررا يررة ات الكويررت مقر 
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 رى  ا المصرررالئ  كاد تأب ات دول الخليج علم اتالسررروفيا ت 
حالم أنمررا إا و نرر  ت مصرررررررررررررررالئ حتا اآلبررالعي  المجردة م

 الخليجت.  بالدفء
ولك  ذلررررك ت لعنت عرررردم حرررردوث  طورات ومفرررراجررررأت  

حكام« مثلما حدث مع العراق أ ندرج  حت خانة »لليرورة 
عاد العالقات الدي لوماسرررررررية مع الوتلات المتحدة ق ط أ الذي  

 ام. ألبيعة 
برردالررة ربيع ات عالقررات   أليررررررررررررررررات و ررذم الخطوة  عكس 

ولا ات صررررعبة بيررررع عارررررة سررررنة بي  الدولة ام   سررررتمرتن
بالغ  ات سرترا يجيإو  ات سرياسري العالم وبي  العراق الذي لاركط ثقالت 

 وسا.  مية ات منطقة الارق امام
سررررررررررتقبال التت جرت لنائب رئيس  وم  خالل  قوس اإل

عزيز والحفاوة وءراء العراق ووءير الخارجية السرررررررررررريد  ارق 
جتماع االمدة المخصرررررررررررصرررررررررررة إل حيا بها يتأكد ذلك.أ  التت 

غاا كانت نصررررف سرررراعة لك  المسررررؤول العراقت بالرئيس ري
المردة المقررة   نلاضرررررررررررررراف خمس دقرائق أميركت الرئيس ام

 ات م. و و لم لجعط اللقاء برو وكولي تمااإل نلاوذلك كمؤشرر 
لتقرررا  الصررررررررررررررور الترررذكررراريرررة  إبحيرررث لكوا ملقررراء التحيرررة و 

جلسررررررة  نلااللقاء  حول  نما إويحيرررررررم المترجم والسرررررركر ير و 
ركاا اتدارة اتميركية )جورج بوش نائب  أشرررك ايها أعمط 

الرئيس وجورج شررررولتز وءير الخارجية وماكفرلي  مسررررتاررررار 
 م  القومت( ام

ميركاا  حليل   ولقد عرض  ارق عزيز للمسررررررررررررؤولي  ام
ا عرضرها علا المسرؤولي  أيراا بالطريقة التت سر ق نلدور 

جعرط وءير خرارجيرة ارنسررررررررررررررا كلود الفرنسرررررررررررررريي  و و  حليرط 
كثر حماسررة ات  أييد الموقف العراقت م  الحرب أشرريسرروا 

يراا ليس  نا ما جرى ات أيراا. وخالصة  ذا التحليط نمع 
القروا  نلانمررررا  ت عودة إالروسرررررررررررررريررررة و ثورة مثررررط الثورة 

يراا غير قادر نت اا الناام إط ذلك اج  أالوسرررررررررررررطال وم  
عتمررررراد  ن ا وأات التطور  ات  غيير مواقفررررر  وليس راابررررر  اعل

ذا كانت الوتلات ن  نتالغرب للمرونة مع  ل  لفيد ات شتء 
ا أوروبية  ريد لمنطقة الاررررررررق اتوسرررررررا  المتحدة والدول ام

سررررررررررررررتقرار وبررالتررالت  ريررد  جميررد   بقا ات حررالررة م  عرردم اإل
 محاوتت السالم. 

ميركت لقاء امنجاح النذلك اا الذي سررررررررررراعد علا    إلاو 
ا المسرررؤول العراقت لم يتقدم أول  و العراقت الرسرررمت ام -
نما  الب بالتفهم وبأا إقتصرررررادي و نو أي  لب عسررررركري أب

 واصرررررررررررط الوتلات المتحدة اليرررررررررررغا علا حلفائها )الياباا 
يراا بالسررالح وقطع نط عدم مد ج  أوبعض دول اوروبا( م  

كنها م  شررررررررررررراء  الديار وعدم  واير النقد السررررررررررررائط الذي لم

خرى ومواصررررررلة الحرب التت  ارررررركط أسررررررواق أالسررررررالح م  
مصررررررررررررالئ دول العالم وات  ليعتها المصررررررررررررالئ  اخطرا عل

ءاء الط يعة  ن  التفهم س  بدى ح  أميركية. وات الوقت نفس  ام
عادة ن سررررررررررائيلت ولموضررررررررروع  اإل  -الجديدة للصرررررررررراع العربت 

اا  غيس ريدارة الرئنيهم أن    العالقات مع مصررررررر الذي   يَّ 
 .  ات كثير 

نمرررا خرج إداء التفهم و نبررر مر عنرررد حرررد ولم لقتصررررررررررررررر ام
 اليررررررغا  ارق عزيز م  لقائ  بالرئيس ريغاا موعودة باا 

وروبررررا سرررررررررررررريحرررردثل  أميركت علا اليررررابرررراا وبعض دول ام
القيادة العراقية رابة   نلام  جانب  بان  سرررررررررينقط  ات موضرررررررررح

عادة العالقات مع مصرررررررررررررر وات ن الوتلات المتحدة ات دعم 
سررررائيلتل  ذا اإل -كثر مرونة اءاء الصرررراع العربت أمواقف  
وضرررررررررئ و و لحث  أا  ارق عزيز أعتبار خذ ات اإلمع ام

دارة اتميركيرة علا  فهم الحق الفلسررررررررررررررطينت لكت لعيش  اإل
ا العراق ليس  إضررررررررررروع االجميع بسرررررررررررالمل ان  اءاء  ذا المو 

 فقت  نذا نن   أي  سروية و أات  ات ا لكوا  راأعلي   ات معروضر 
موقف  اردا ومنامة التحرير الفلسرررررررررطينية علمصرررررررررر وام

اراا العراق اذا كراا ل  يردعم  رذا ات فراق ارانر  برالترأكيرد ل  
 -ردنت لقرراومرر ل وانرر  ات الوقررت نفسرررررررررررررررر  يبررارك اللقرراء ام

ت المنطقة.  اات التت برءت لجابيحد اإلأالفلسطينت ويعت رم 
ا العراق كاا ات  ليعة الدول التت سراندال أوضرئ أكذلك  

سررررالمت لكن  يرى و و منامة المؤ مر اإل  نلاعودة مصررررر 
عادة العالقات الدي لوماسية ن ردنية ات  ت يتصدى للخطوة ام

 نجمرراععررادة العالقررات ع   ريق ن ا  كوا أمع مصرررررررررررررررل 
 عربت.  

ا جميع الذي  إورامسررررررفيلد اسررررررتثناء شررررررولتز ومورات إوب
دارة اتميركيرررة ورجرررال ركررراا اإلألتقرررا م  رررارق عزيز م  ن

لتقا بهم م  ق رررط. ولقرررد خرج نا أالكونغرس لم لسرررررررررررررر ق 
ا ربيع العالقررررررات أ نلاالجميع م  اللقرررررراءات مر رررررراحي  

ميركيرة قرد بردا وسررررررررررررررينمو ات المرحلرة المق لرة ام -العراقيرة 
ميركية جورج ا يرد وءير الخارجية امأخصرررررررررررررروصررررررررررررررا بعد 

ليرر  الرردعوة لزيررارة  نشررررررررررررررولتز الزيررارة. اقررد وجرر   ررارق عزيز 
ت انها نمتا سررررررتتم  ات عل  ق ول  لها. وليس واضررررررحأ العراق و 

 ات نطرراق جولررة علارجئ ل   تررأخر وقررد  حرردث ام اعل
جولة تعد شررررررولتز للقيام بها و كوا  ة لسرررررر بعض دول المنطق
سررررررررررررتقرار ات منطقة الارررررررررررررق  ا اإلأ   و  داها غير المعل  

 اتوسا ي دأ م  السالم ات منطقة الخليج. 
ناررررار الكثيري  موجهررررة علا أا إنتاررررار ذلررررك ارررر نوات 

يراا وسررروريا ولي يا  نخروا  م خري  وماذا سررريفعلوا. واآلاآل
ء لقرروا  سرهيط  وبعض الفصرائط الفلسرطينية. اهط اا  ؤت
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حاد السرررررروفيا ت   سررررررتقرار ات المنطقةل و ط اا اإلناررررررر اإل
قامة نسررررريواصرررررط سرررررعي  لوجود دافء ات الخليج م  خالل 

عالقات دي لوماسرية بين  وبي  المملكة العربية السرعودلة ات 
ان  سرررررررريكوا السررررررررند الدولت لال راف   أمغيرررررررروا سررررررررنتي  

 الرااية؟ 
رات المنطقرررة  د  طو رصررررررررررررررررر   ات وبعرررد اآلا م  المهم جرررد

 بتفاصيلها الصغيرة وخفالا ا وراء الكواليس لمعراة الجواب. 
 

 1984كانون األول )ديسمبر(  8 - مجلة "التضامن". لندن

     

 المظلومون... ظالمون 
الطررائرة الكويتيررة  ختطررافننذا كرراا الررذي  قرراموا بعمليررة 

تهوا حارمي .  ننلعت روا أنفسرررررررررهم م  ا ة المحرومي  اإنهم 
نتهوا نوإذا كانوا لعت روا أنفسرررررررررهم م  ا ة المالومي  اإنهم 

ظرررررررالرمرير . وإذا كررررررراا لرعرتر رروا أنرفسررررررررررررررهرم أنرهرم مر  ار رررررررة 
نتهوا نالمسرررررررررررررتيرررررررررررررعفي  )بيرررررررررررررم الميم واتئ العي ( اإنهم 

 مستيعفي  )بيم الميم وكسر العي (.
 ت واحدة م  خمس حقائق لمك  أا لخرج المرء و لك  

بها ات نهالة  ذا امسر وع العاشرورائت الذي عاشر  عدد م  
 امشخا .

 أما الحقائق امربع امخرى اهت 
نا امم  الخليجت ملتء بررررالثغرات ولعررررط ثغرة  - أوال  

 دبت  ت امكثر خطورة ايها.
أنفسررهم  أي وقد لكوا حكام الخليج  سرراءلوا بينهم وبي  

ختطرراف سرررررررررررررريكوا عليهررا اممر لو أا عمليررة ن حررالررة كرراا
الطررائرة الكويتيررة  مررت ق ررط نغالق مطررار الكويررت ات وجرر  

 المالحة بيوم أو يومي ؟
كيف كانت ستنعقد  ذم القمةل أو  ط كاا حكام الخليج 
سررررررريميررررررروا بيرررررررعة ألام ات الفندق الذي اجتمعوا في  ات 

ختطرررراف م  دوا اإللكويررررت ينتاروا أا  نتهت عمليررررة ا
 مأساة؟

اترض المرء لبعض الوقررررت أا عمليررررة  نلقررررد  - ثاااانياااا  
ختطراف كرانرت  سررررررررررررررتهردف محراولرة م  نيراا لجعرط دول اإل

الخليج  سررررررتنجد بها إلنهاء أمر العملية بالتت  ت أحسرررررر ل 
سرررررررررررررتنجاد مناسررررررررررررربة للدخول ات حوار ولكت لكوا  لب اإل

 يرانية.اإل - لمك  أا ليع مدخالت لوقف الحرب العراقية

اتراض سرررررررررررررر بررررر  أا حكرررررام الخليجل م  دوا و ررررذا اإل
  صلوا بالحكومة اإليرانية  ال ي   دخلها.نستثناءل ن

الماررررررررررررررررررار نليرررر  لم لررررأت متوااقررررات مع  اتراضولك  اإل
ناررررررررررررطت   التطورات التت حدثتل ذلك أا الحكومة اإليرانية

كرانرت  توقع م  ختطراف وكرأنمرا  جرام  طويرط عمليرة اإلات ن
نقسررررررررررررررامرات داخرط الصررررررررررررررف الكويتت وراء ذلرك أا  حردث ن

والخليجت عموماتل كأا ين ري م  لقول نن  ت داعت إلء اق  
ة شرو  الخا في  واإلاراج ع  أرواح وأن  م  امايط  ل ي

المعتقلي  ات الكويررت بتهمرررة حوادث التفجيرل أو كررأا  رد  
الكويت علا العملية بإجراء علا شرررررتء م  الغيرررررب  جام  
المحكوم عليهم برراإلعرردام ات حوادث التفجيرل أو كررأا يتم 
 ر يرب مرا لتنفيرذ عمليرة  حرير للر رائ ل ولك  اتنقسررررررررررررررام لم 

 بالحد امدنا م  الغيب.لحدثل و صرف الكويتيوا 
ختطرراف  سررررررررررررررتغرقتهررا عمليررة اإلننا المرردة التت  - ثاالثاا  

 ويلرة جرداتل حيرث ننر  ليس م  المعقول أا يبقا الخرا فوا 
حوالت م ة وخمسررررري  سررررراعة ات حالة  نب  ويقاة. نا مثط 
 رذا اممر لمك  أا لحردث للمخطواي  وذلرك منهم خرائفوا 

أا الخرائف ت ينرام  وعلا أسرررررررررررررراس أا القراعردة المرألوارة  ت 
وكررذلررك الجررائعل وليس  نررالررك خوف لمك  أا لكوا واجهرر  
بار أكثر م  خوف أول ك المخطواي  خصوصات بعدما نفذ  

 الخا فوا التهديدات وقتلوا بعض الركاب.
سرررررتمروا ات حالة التنب  واليقاة والقدرة  نولك  الخا في  

 علا التركيز منهم مطم نوا أنهم ات أرضرررررررررهم وبي  أ لهم
وأنرررر  ليس  نررررالررررك رجررررال أم  لمك  أا لقتحموا الطررررائرة 
ويخلصررروا الر ائ . والمثط الارررائع لقول "الذي ات بيت أ ل  

 علا مهل ".
ختطاف مسرررررررررررتوحا م  أسرررررررررررلوب ولقد بدا  ول مدة اإل

حتجررراء الر ررائ  ات السررررررررررررررفرررارة امميركيرررة ات  هراا و و ن
أسرررررررلوب لعتمد علا جعط الطرف اآلخر لفقد صررررررر رم فيقدم  

 صرررررررررف غير مدروس ويفاررررررررط في   ماماتل كما حدث   علا
مع الرئيس السررررررررررررررابق جيمت كرار ر الرذي خردم موقف الرذي  

حتجزوا الر ائ  ات معرض نصرررررررر   للر ائ  الذي  قاسررررررروا ن
 حتجاء بامسلوب اإليرانت.ويالت اإل
لقررررد كرررراا متوقعررررات أا  ؤكررررد ام راف العربيررررة   - رابعاااا  

ا  عرراونهررا أو  عررا فهررا المتعرراونررة أو المتعررا فررة مع نيراا أ
مفيد للسرررراعات الصررررعبة خصرررروصررررات نذا كانت دولة خليجية  
مثط الكويت واجهت سرررررررررراعات صررررررررررعبة بط لعلها م  أكثر 

 ختبارات قساوة علا النفس.اإل
ولك   ررذم ام راف التت كرراا م  المتوقع  رردخلهررا منررذ  
اليوم امول لم  تردخرط و ركرت أ رط الخليج لقلعوا الارررررررررررررروك 
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 هم.اإليرانت بألادي
ختطاف  نا أكثر النواحت خطورة ات عملية ن - خامسااا  

الطائرة  و أنها لمك  أا  تكرر وبارررركط أكثر مأسرررراوية نذا 
كاا ل  لحدث حصررررررررار لاا رة العنف التت  تسررررررررع دوائر ا 
يومات بعد آخر ات ل ناا. االذي  خطفوا الطائرة  م م  جيط  

ت  رررذا الحرب الل نرررانيرررة التت لم  جرررد حالت نهرررائيرررات لهرررا و كف
الجيط الوتلات التت عاشررررررها علا مدى عاررررررر سررررررني  لكت 

 ررذم  نلاالعنف. وإذا أضرررررررررررررريفررت  نلالكوا متطراررات ويميررط 
الحقيقة مسرألة غسرط امدمغة بالطريقة المذ  ية السرائدة منذ  
بيررررررررررررررعررة أشررررررررررررررهر ات المنطقررة الغربيررة م  بيروت بررا جررام  

امعنا ذلك أا التطرف سرررررررررريكوا أكثر التعصررررررررررب الدينتل 
 وأا حالة العنف ستتصاعد.  ساعات ن

ختطرررراف  أا أكثر النواحت خطورة ات عمليررررة نكررررذلررررك 
الطرائرة الكويتيرة وات عمليرات أخرى قرد  ليهرا أنهرا ليسررررررررررررررت  

قيرررررررررررررريررة مثلمررا كرانرت حرال أ رداف  نلابهرردف لفررت النار 
ختطاف الطائرات علا أيدي شررررررررباا السررررررررطينيي   نعمليات 

انرت ات أواخر السررررررررررررررتينرات. و ت لو كرانرت للفرت النار لكر 
 نتهت بسرعة وم  دوا سفك دماء.ن

  أنررر  مرررا دام  نرررالرررك مطرررار جرررا ز    اممري   رررذي   إلاو 
 رائرات مخطوارة مثرط مطرار  هراا   سررررررررررررررتقبرالمسررررررررررررررتعرد إل

و ناك مطار سرررررررررائب مثط مطار بيروت لمك  اإلقالع من   
ختراق  نلتنفيرذ عمليرات خطف و نرالرك مطرارات م  الممك  

أا  وقع  النرراحيررة اممنيررة ايهررا مثررط مطررار دبت امعنا ذلررك
ختطراف الطرائرات ليس براممر حردوث المزيرد م  عمليرات ن

 المستبعد.
 ر نيالمات بعد الحقائق السابقة. بقا الحقيقة امكث

والحقيقة امكثر نيالمات  ت أا شرررربابات عربات خطفوا  ائرة  
  رف عربت لمصلحة  رف غير عربت.

والطرف العربت الذي  و الكويت قدم للقيرررررررية وت يزال  
الكثير. وات أي حال أن  قدم أكثر م  الطرف غير العربت 

 الذي  و نيراا.
 1984كانون األول )ديسمبر(  51 - مجلة "التضامن". لندن

     

 مأزق القمة 
م  خالل امجواء التت  سررررررررررررررود المنطقرررة العربيرررة ارررإا 

عقد مؤ مر القمة المقرر ات امصرررررط عقدم ات   نلاالحاجة 

الرياض ضررررررورية جداتل حتا وإا انتهت النتائج متواضرررررعة 
كنتررائج القمررة الخررامسرررررررررررررررة لرردول مجلس التعرراوا الخليجت. 

ئج القمة الخليجية جاءت متواضررررررررعة ناشرررررررر ة  والقول بأا نتا
ع  أا  لرررك القمرررة انعقررردت م  دوا معوقرررات كتلرررك التت 

القمة العربيةل نت أنها مع ذلك لم  سرررررررررررررتطع   ننعقاد عترض 
رل وبدت قمرة الكويت وكأنهرا أا  قرر وأا  حسررررررررررررررم ات أمو 

سرتهدف المجتمعوا القول م  خالل  لبعيرهم البعض لقاء ن
أو عز   فراق جتمراع نذا عز اإليحردث اإلوللعرالم مرا معنرام  ال

قرارات ك رى وحاسرمةل أي مثلما ع ر الاراعر  نلاالتوصرط  
الذي لم لجد عندم ما لعوضر  العطاء سروى الكلمات البالغة 
الرقة التت  قول )ت خيط عندي أ ديها وت مال... اليسررعف 
النطق نا لم لسررررررررررررررعف الحرال(. وإذا كرانرت  لرك  ت نترائج  

تماعات كط سرررررررررررررنتي  لكفت  جنول الخليج اإا جتماع القمة لدن
سررررررررررتطاعة وءراء الخارجية أا يناقارررررررررروا اممور ما دام ات ن

 عة.والقيالا ع ر اللقاءات الثنائية أو الموسَّ 
  ننعقرادنا امجواء التت  سررررررررررررررود المنطقرة العربيرة  وجرب 

ات امصررررررررط لك  ما لحدث ت يوحت    اننعقادالقمة المقرر  
برأا  رذم القمرة سررررررررررررررتنعقردل برط وم  الجرائز القول ننهرا  ردخرط 
يومات بعد آخر بسررررر ب التأجيط ات نفق يوحت بأنها مرشرررررحة  

 ما  صبئ مأءقات حقيقيات.
أا القمررة بعيرردة   نلاعتبررارم مؤشرررررررررررررررات ومررا لحرردث لمك  ن 

سرررري دأ  ع د العزيزل علا ما يترددل  ب  . االملك اهدنعقاداإل
بعد اترة نجاءة بعدما أميررا أربعة أشررهر شرراقة م  الناررا   

ع ررد  ب  هللا ع رردالعهررد اممير  الررداخلت ات المملكررة. وولت  
 نلاالعزيز بدأ ق ط ألام نجاءة سررررررررررررريتبعها بزيارات رسرررررررررررررمية 

لأخذ الملك وولت بعض الدول اموروبية والصردلقة. وعندما 
لرررك حرررالرررة عهررردم مثرررط  رررذم اإلجررراءات امعنا ذلرررك أا  نرررا

سرترخاء ات العمط السرياسرت و نالك أليرات نمكانات للتغيب ن
 ع  المملكة.

وات الوقررت نفسررررررررررررررر  أا اممي  العررام للجررامعررة العربيررة 
الارررررراذلت القلي ت ت لسررررررتطيع أا لعل   أجيط القمة التت  م  

نوام ر  /قد ا ات امسرررر وع الثالث م   اررررري  الثانتعنرجاء  
و و ت لستطيعل وات  الماضت م  دوا حتا  حديد موعد.

العربيرة  المملكرةالوقرت نفسرررررررررررررر  ت يريردل ما اممر متعلق بر 
 نلاوبالملك اهد. ولقد حاول ات ءيار ي  قام بهما السعودلة  

أا ما  وخام وما  المملكة أا لحصرررط علا موقف نهائت نت  
 منررام لم لحرردث. افت الزيررارة امولا لم لقررابررط الملررك وعرراد 

بعدما قابط الملك ات الزيارة الثانية  بي  متاررررررررررائم ومتفائط. و 
لتقوا ب  أن  ليس متارررائمات وليس متفائالت  نكاا واضرررحات للذي  

 وإنما  و حزي  ومحتار.



213 

ع ررد العزيز مررا ءال عنررد رألرر    ب  حزي  ما الملررك اهررد
 ررا ات بالدم أا  كوا ننعقررادات أنرر  ت يريررد للقمررة المقرر 

 نلاصررررررررررررررط خاللهرا قمرة  تفجر ايهرا الخالارات وت لمك  التو 
حلولل وأن  ما دام الوضرررررررررررررع العربت علا ما  و علي  اإن  

 القمة. ننعقادلفيط عدم 
ومحترار منر  لمس م  خالل حرديثر  مع الملرك اهرد أا 
العرا رط السررررررررررررررعودي ت يريرد م  اممي  العرام أا لعل  حتا  

.  نعقرادالترأجيرط. والترأجيرط  نرا بمعنا  حرديرد موعرد جرديرد لإ 
أما لماذا ت يريد الملك اهد ذلك اعلا أسرررررررراس أا بوصررررررررلة 
التفرا م العربت معطلرة وبسرررررررررررررر رب ذلرك ت لعرف متا لمك  

 امجواء المناسبة لعقد قمة. أمي  
ولك  الدول امعيررراء وبالذات الدول التت لها مصرررلحة 
ات عقرد القمرة  سرررررررررررررررأل اممي  العرام وبرالوسرررررررررررررررائرط وامقنيرة 

امسررررر لة التت ت لجد جوابات حاسرررررمات عنها م   الدي لوماسرررررية
القمرة؟ أول مرا  و الموعرد الجرديرد   ننعقرادنوع  متا سرررررررررررررريتم 

 أجيط جديد؟؟ أول  ط  نالك  نعقادلإ 
ومع أا معام الذي  لسرررررررررررألوا لعراوا الجواب سرررررررررررلفاتل 

م منهم أدرى بواقع الحررالل ما اممي  العررام ت لخفت عليه
 صررررررررررات  ل نت أنهم مع الكثير مما لسررررررررررمع  ات  حركا   وإ

ذلك لسرررررررألوا بالرغم م  أنهم ات معام امحياا لسرررررررمعوا 
 الجواب نفس .

م منرذ ألرام لاررررررررررررررير ات  وإءاء  رذا اممر بردأ اممي  العرا
نجابا   ع  أسر لة المسرتفسرري  م  مندوبت الدول امعيراء 

 نعقاداإلالتمهط. والتمهط لعكس موقفات  و  حت اممط ب  نلا
نتاررار أا التررأجيررط. و و لفعررط ذلرك ات ن نلام  جرراواوق اإل

ع رد  ب  يزور الريراض بعرد ألرام ويحصرررررررررررررررط م  الملرك اهرد
 قف أكثر وضوحات.العزيز علا ما لمكن  م   حديد مو 

 ما الذي لمك  أا لحدث بعد اللقاء القريب؟
كررررررانوا   12نننررررررا نكتررررررب  ررررررذا الكالم يوم امربعرررررراء )

ط ذلرررك ارررإا مفررراجرررأة أو ( وم  أجررر  1984دلسررررررررررررررم ر /امول
مفاجآت ات  ذا الصردد لمك  أا  حدث ات أي لحاة. نت 

ض برأا أحرد  رذم  اتراأنر  ات معزل ع  المفراجرآت لجوء اإل
 لمك  حدوث  حتماتت اإل

تمرال امول  و أا يبعرث اممي  العرام بمرذكرة لعل  اإلح
 .نعقادايها  أجيط القمة ويحدد موعدات جديدات بعيدات لإ 

الثرررانت  و أا لعيرررد الملرررك اهرررد النار ات   حتمرررالواإل
الموقف ويعقد القمة خالل ألام ويكوا جا زات سررررررررررلفات إل فاء  
الحرائق التت لمك  أا  نردلعل أي نذا جراء الوصررررررررررررررف  عرد 

نفسررررررررررررررهررا لألمر مثلمررا  عررد ندارة مطررار مررا العربيررة  المملكررة
ضرررررررطراريات نتيجة  نسرررررررتقبال  ائرة سرررررررتهبا   و ات نفسرررررررها إل

ال هررا. وات  ررذم الحررال  نطلق سرررررررررررررريررارات   عطررط ناررام عج
 المنطقة التت ستهبا ايها الطائرة. نلااإلسعاف 

ع رد العزيز  ب  حتمرال الثرالرث  و أا ي لغ الملرك اهردواإل
 تنررراءل ع  الررردعوة التت العربيرررة السررررررررررررررعودلرررة  المملكرررةأا 

القمرة ات الريراض مرا دامرت المواصررررررررررررررفرات  نعقرادوجهتهرا إل
متواارة وأ مها الحد امدنا م  ليسررررررت  نعقادالتت  ريد ا لإ 

التفررا م بي  بعض ام راف العربيررةل و اررررررررررررررجع عقررد القمررة 
الثالثة عارررررررررة ات مقر اممانة العامة ات  ونس وبمسررررررررتوى  
م  التمثيط لارررررررررررب  مسرررررررررررتوى قمة عماا أو ربما أقطل و عد 

القمة المثالية )أي القمة  نعقادنفسرررها ات ضررروء  ذم القمة إل
 اض.الرابعة عارة( ات الري
حتمال أا يبقت علا مؤسرررررسرررررة القمة وم  شرررررأا  ذا اإل

ع رررد العزيز م  ضررررررررررررررغو   ب  قرررائمرررةل وير ررراح الملرررك اهرررد
المطالبة الصررررررررررامتةل الاررررررررررع ية والرسررررررررررمية ات  ول العالم 

قتناع نالعربت وعرض  بعقد القمةل م  دوا أا لكوا  نالك  
ات ظررط الاروف العربيررة الرا نررة كمررا  قول  نعقرراداإلبعرردم 

 .العربية السعودلة المملكة
و كرارات أا القمرررة العربيرررة دخلرررت ات مرررأءقل وبرررات م  

 اليروري نلجاد مخرج ما.
أمررا لمرراذا ت  نعقررد القمررة ومررا  ت مواصررررررررررررررفررات الوارراق 
المطلوب ارذلرك لحتمرط حرديثرات تحقراتل نت نذا قطعرت المفراجرأة 

 الطريق علا  سجيط  ذم المسألة البالغة المرارة.
 1984كانون األول )ديسمبر(  22 - ندنمجلة "التضامن". ل

     

 الملك فهد والقمة: تساؤالت 
  الرردعوة ع ررد العزيز عنرردمررا وجرر   ب  الملررك اهررد ا ررط ا

لعقررردوا ات الريررراض  تءمالئررر  حكرررام العرررالم العربت لك نلا
قمتهم الثالثة عاررررررررررة كاا لسرررررررررتبارررررررررر خيرات بما حققت  بدالة  
المصرررررررالحات التت  مت خالل القمة الثانية عاررررررررة التت  م  

 عقد ا ات ااس؟
الملك اهد بعد  لك المصرررررررررررررالحات امولية التت  اا ط  و 

ر أى أا يتوج ما حدث ات ااس بمصرررالحة ك رى  تم  ن مت 
ك روحية  لك المصرررررالحة التت ات الرياض مسرررررتلهمات ات ذل

    فيصررررط  الك يري  بي  الراحلي   1967شررررهد ها الخر وم عام 
 ع د العزيز وجمال ع د الناصر؟ ب 

اترض أا الرذي  ت نع رد العزيز  ب  الملرك اهرد  رط أاو 
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ع د   ب  لسررررررررايروا الحسرررررررر  الثانت ت بد سرررررررريسررررررررايروا اهد
ت قمة ل أو أا الذي  لم ينهوا مسرررررألة الخالاات و م االعزيز

 ع د العزيز ب  ااس لفيرررلوا  رك  ذم الورقة ات يدي اهد
حتياجات كثيرة وليس لك علا أساس أا الهموم ك يرة واإلوذ
درجرة أا  نلام   و مقتردر العربيرة السررررررررررررررعودلرة  المملكرةكر 

 حتياجات أو بعيها؟يل ت اإل
الملررررك اهررررد قرأ ات وجوم بعض ءمالئرررر  م   اا ررررط و 

الحكررام كالمررات م  نوع اإللمرراءات واهم م   ررذا الكالم أنرر  
نذا كاا يريد للمصرررررالحات العربية أا  تم وبالاررررركط المثالت 

القمة الثالثة عارررررررررة ات الرياض  نلااما علي  نت أا يدعو 
و ناك ت لغيب أحد و ناك يتم ل  ما يريدل وأن  ات ضررررررررروء 

   الدعوة؟لقراءة وج   ذم ا
لأخذ بقاعدة أن  كلما  ع د العزيز ب  الملك اهد ا ط او 

ءدادت اممور  عقيدات كلما كانت الحلول أكثر رسررررروخات وات ن
حي  حلول موعد القمة الثالثة   نلاضرررررررروء ذلك ااترض بأن  

عارررررررررررررة  كوا اممور  اررررررررررررابكت ويكوا التعقيد الذي واج  
الدرجة التت لصرررربئ    لانبعض الحكام العرب شررررديد الو أة 

القمرة  و المطلوب و و الحرط و و اممر الرذي  ننعقرادايهرا 
 لجعط امسس ثابتة ويجعط الجذور راسخة؟

كاا سرررررريدعو ءمالءم   ع د العزيز ب  الملك اهد ا ط او 
عقد قمتهم الثالثة عارررررة ات الرياض  نلاالملوك والرؤسرررراء 

جميع لو لم لك  متأكدات م  أا الجميع سرررررريحيررررررروا وأا ال
ط  حقيق  فا م ت سرررررررررريجدوا أا  ذم  ت الفرصررررررررررة م  أج  

 يتزعزع وت يهتز بعد اآلا؟
  ااترض بررأا لرر  علا الررذي  لمك  أا لعرقلوا  ررط أنرر و 

الكثير ممرا لجعرط  ؤتء لعيردوا النار ات موقفهم  نعقراداإل
 ولمصلحة  حقيق النتائج اإللجابية؟ نعقاداإللمصلحة 

 نعقررراداإللحي  موعرررد   اعت ر برررأنررر  لمجرد أا  رررط أنررر و 
سررررررررررررررتكوا الحمالت اإلعالمية المتبادلة بي  البعض  وقفت  

 و كوا المرونة حلت بعض الاتء محط التادد؟
أا الطرف  ناترض ع ررد العزيز ب  الملررك اهررد اا ررط و 

السررروري الذي  و العقبة امسررراسرررية ات عدم  أمي  امجواء 
  ننعقادط  مناسربة م  أج  العربية السرعودلة   المملكةالتت  را ا 

القمة بسررر ب  حالف  مع نيراا ضرررد العراق م  جهة وبسررر ب  
عدائ  الحاد لقيادة لاسررررر عراات م  جهة أخرىل لمك  أا 

ات الراض  يتصرررررررررررلب ويبالغ ات التصرررررررررررلب ويراض ويبالغ
ويتاردد ويبالغ ات التاردد وعدم التسرا ط لو أا القمة ليسرت  

 وليست ستنعقد ات الرياض؟ ع د العزيز ب  قمة اهد
كررط  ررذم اتاتراضرررررررررررررررات وغير ررال ربمررال الكثير  ا ررط ا

اجعلترر  لقرر   ع ررد العزيز ب  وردت ات خررا ر الملررك اهررد

سرررررررتيرررررررااة القمة الثالثة عاررررررررة ات الرياض أم أا ذلك لم ن
 دث؟لح

برإصرررررررررررررررارم  ع رد العزيز ب  الملرك اهرد  رط أاذلرك  إلاو 
القمة ات  ننعقادعلا أا لسرررررود التفا م الصرررررف العربت ق ط 

الرياض ت أا  كوا القمة مناسربة لتدشري  عصرر جديد م  
التفررا م ننمررا ليررررررررررررررغا علا غير المتفررا مي  م  أجررط أا 

ط يتفا موا وعلا المحسرررروبي  أصرررردقاء علا المملكة م  أج  
وظروف المكررراا وظروف  نعقررراداإلايروا ظروف أا لسرررررررررررررررر 

 صاحب الدعوة؟
نا عردم حسررررررررررررررم أمر عقرد القمرة ات الريراض يوحت برأا 

ط أت  ينعقررد مؤ مر قمررة عربت ات  نررالررك  رردبيرات مررا م  أجرر  
العاصرررررمة السرررررعودلة. وات الوقت نفسررررر  أا المناورات التت 

  لكيرد  المتفق علير   وحت برأا  نرالرك م   نعقراداإل رااق أمر 
كت ت  نعقرد القمرة العربيرة ات العربيرة السررررررررررررررعودلرة  لمملكرةل

الريرراض وبحيررث لحرردث لهررا مررا حرردث م  ق ررط لقمررة عرردم  
م  أجرررط أت   نعقرررد ات بغرررداد. ومثلمرررا أنررر  جرى   اإلنحيررراء

سرررتقرار أو م  أجط أت  يتحقق اإل اإلنحياءضررررب قمة عدم 
سرتقرارل اإن  لجري علا امرجئ ضررب  الحد امدنا م  اإل

سرتقرار  رة عقد القمة العربية ات الرياض كت ت يتحقق اإلاك
 ستقرار.أو الحد امدنا م  اإل

وقد لكوا م  المفيد التذكير  نا بأا المناورة السرررياسرررية  
التت سررررربقت ضررررررب اممر المتفق علي  ات شرررررأا عقد قمة 

 نعقرراداإلات بغررداد قرامرت علا أسررررررررررررررراس أا  اإلنحيرراءعردم 
قف ط نلجاد سررررر يط لو سررررريزيد م  غيرررررب نيراا وأن  م  أج  

سررررررررتفزاء نيراا بعقد قمة الحرب قد لكوا م  امسررررررررلم عدم ن
عقررد  لررك القمررة كرراا   أا ات بغررداد. ثم   يَّ  اإلنحيرراءعرردم 

ءدادت عنررادات ومنهررا برردل أا لكوا عرردم  نأجرردى ما نيراا 
ت عقد القمة ات بغداد سرررررررررررررر بات لت ريد غليانها اإنها واصررررررررررررررل 

راض أي مسرعا لوقف الحرب م  أي  رف جاء المسرعا 
امصرردقاء الذي  سررايروا عناد ا مخط ي   وبالذات نذا جاء م  

 ات بغداد.  اإلنحياء ات مسألة عدم عقد قمة عدم  
العربيررة   المملكررة وصرررررررررررررحيئ أا معام الحكررام العرب ءاروا 

عالقة جيدة   نلا ومعامهم يبغت ود المملكة ويتطلع السررررررررعودلة 
عة لم  نعقد  نت أا قمة عربية موس   ع د العزيز  ب    ك اهد مع المل 

حتا اآلا ات المملكرررة. وقرررد لكوا الرررذي  لكيررردوا للمملكرررة ت  
يريدوا للملك اهد مثط  ذا اإلنجاء علا أسررررررراس أن  نذا عقدت 
 ذم القمة اإا الجميع سررررياررررارك ايها وعلا مسررررتوى الحاكم نت  

 ذا النوع    م  كاا علا مرض أو علا سررررررر ب قا ر. وقمة م  
سرررررتسررررر ب الحرج لأل راف التت ت  سرررررهط قيام الحد امدنا م   
التعاوا العربت أو علا امقط الوااق بمقتيررررررريا  . ايرررررررالت ع   
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وت يريدوا للملك  العربية السرررررررررررعودلة  لمملكة والذي  لكيدوا ل 
سررررررررر ب لاررررررررركط ما لارررررررررب    نلا اهد  ذا اإلنجاء كانوا لحتاجوا 

الحجرة القويرة ليررررررررررررررب أمر عقرد القمرة وأغلرب الا  أا  ؤتء  
وجدوا ات نصرررار الملك اهد علا أا يتحقق التفا م العربت ق ط  

ل  نعقراد اإل ط أت   تفجر الخالارات خالل عقرد القمرةل وذلرك م  أجر  
قالوا بينهم وبي  أنفسرهم ما معنام  ما دام    السر ب المنارود ولعلهم 

 ذا الحذر قائمات ات نفس القيادة السعودلة وما دامت المملكة ت  
 سرررررررررررررتطيع التراجع ع  شرررررررررررررر  التفرا م الرذي  رحتر ل المراذا ت  

 نعزءم؟ 
ولقررد عزءوا الحررذر بررالمبررالغررة ات عرردم التجرراوب مع التفررا م  

عدم التجاوب وعدم التجاوب مع مسرررراعت المصررررالحةل وبالتالت 
 مع خطا عقد مؤ مر القمة العربت. 

العربية السرررررررررعودلة   لمملكة وأكثر م  ذلك أا الذي  لكيدوا ل 
 ع رد العزيز  ب   ط داع الملرك اهرد لخططوا علا امرجئ م  أجر  

سرتدارة سرريعة إ نحو الز د بالدور العربت المتميز و عويض ذلك ب 
 نحو الداخط ونحو  موم مجلس التعاوا لدول الخليج. 

اتراضرات ت لعنت نسرقا   ويبقا أا سررد  ذم التسراؤتت واإل 
المفاجآت م  الحسراب. وحتا حدوث المفاجأة التت يتطلع نليها  

الخليج نتمنا أا نجرررد ات   نلا كرررط موا   عربت م  المحيا 
الحيرة وخالصرت      نلا أي لحاة م  لفك  ذا اللغز الذي يدعو 

مرات عالقات حتا ها سررررررررررررتبقا أ  ط أن كيف ت  نعقد قمة الرياض. و 
ات لحارة لرأس   ع رد العزيز  ب   نشرررررررررررررعرار آخر أم أا الملرك اهرد 

   يريد ا؟ أوصلوم نليها سيتناءل عنها لم  
 1984كانون األول )ديسمبر(  29 - مجلة "التضامن". لندن
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 المؤجل األمل 
اترضررررنا أا القمة العربية الثالثة عارررررة اجتمعت ات  نلو 

الريررراض كمررررا  و محرررردد لهررررا وكمررررا  و متفق ولم لحرررردث  
الترررأجيرررط الرررذي حررردث وت الرابرررة ات التمهرررط ق رررط اإلعالا 
الرسررررمت ع  التأجيط... لو أا ذلك  م اما الذي كاا لمك  

 أا لحدث؟
   لطرح علا الملوكولا سررررررررررررررنجررررد م  ات الرررردرجررررة ام  

والرؤسررراء موضررروع نعادة العالقات الدي لوماسرررية مع مصرررر 
بصرف النار عما نذا كاا  ذا الموضوع مدرجات ات جدول 

 امعمال أم غير مدرج.
سرررررنجد علا سررررر يط المثال الرئيس جعفر نميري متجاوءات  

السررررررررودانية منذ    - الفتور الذي لسررررررررود العالقات المصرررررررررية
العالقات مع  بعض الوقت يلقت مطالعة ات ضررررررررورة نعادة

اإلسررالمية التت كاا لها دور   مصررر مثط مطالعت  ات القمة
  خاذ قرار بإعادة العالقات.ات ن

وسررررررررررنجد السرررررررررريد لاسررررررررررر عراات رئيس اللجنة التنفيذلة  
لمنامرررة التحرير الفلسررررررررررررررطينيرررة لعزء الررردور الرررذي قرررام بررر  
الرئيس نميري ويلقت مطالعة أخرى قد  تيررم  أشررياء كثيرة  

 نلاليررررررررررررررع غير المرح ي  بعودة مصررررررررررررررر م  النوع الذي 
 حد ما. نلاعيويتها ات الجامعة العربية ات موقع حرج 

وسرررنجد الملك حسررري  م  منطلق  أكيد صررروابية خطو    
التت مثلت بإعادة العالقات مع مصرررررررررررر يلقت مطالعة ثالثة  

  .  السابقتي   كوا أكثر  اددات م  المطالعتي  
   فراقوسررررررررررررررنجرد الثالثرة يتولوا  رذكير اآلخري  بمرا  م اإل
 1982علير  ات القمرة العربيرة التت  م عقرد را ات اراس عرام 

علي   و   فاق ات شررأا موضرروع مصررر. وخالصررة ما  م اإل
أا العالقات الدي لوماسررررررررية مع مصررررررررر  عود بارررررررركط ثنائت  

 وواق ظروف كط دولة.
وريا  حاول  جام وت يترك سرر وسررنجد العراق يدعم  ذا اإل

نجهاض محاولة عودة مصررررر. وسرررريسررررتند العراق ات موقف  
 عهد م  مصررررررر بأا  لتزم بميثاق الجامعة العربية    نلا ذا 

ك كخطوة أولا نحو موقف جديد م  والدااع العربت المارتر  
 المؤكد أن  يتناقض مع حالة السالم البارد مع نسرائيط.
لهذا وسرررررررنجد لي يا أكثر حدة م  ذي ق ط ات التصررررررردي  

ات جام خصرررررروصررررررات بعدما اضررررررطربت المحاوتت الصررررررامتة 
اللي يررة ات أعقرراب مبررالغررة  - لتط يع العالقررات المصررررررررررررررريررة

ننجراء  نلامصررررررررررررررر ات  حويرط حرادثرة البكوش الماررررررررررررررهورة 
اشرررترك ات التع ير عن  الجميع بما ات ذلك الرئيس حسرررنت  
مبارك. وللمناسررررررربة اإا حصرررررررر اممر ات وسرررررررائط اإلعالم 

سررررررررمت يروي ما يريد أا يروي  كاا سرررررررريبقت  وات متحدث ر 
رئيس الردولرة ات منرأى ع  لعبرة التحردلرات  رذمل بمعنا أنر   

  مبارك والقذاات أا يلتقيا وأا كاا ات اسررررررتطاعة الرئيسرررررري  
لقول كط منهما لآلخر أا ما حدث كاا ضررررررررررم  أسرررررررررراليب  
أجهزة امم  الكثيرة التنوعل أو علا امقرررررط أا لي يرررررا ات 

الموقف   نلاانت سررررررررررت دو أقرب موضرررررررررروع عودة مصررررررررررر ك
 الموقف السوري. نلاالجزائري منها 

وسرررررررررنجد الجزائر  ثنت علا عودة مصرررررررررر بتحفظل لك  
التحفظ ل  لعرقط عودة مصرررررر وات الوقت نفسررررر  ل  لعزء  

 راض اممر. نلا جام الداعت اإل
وسررررررررررنجد دول مجلس التعاوا الخليجت متعددة المواقف 

ممر. بررط قررد نجررد وليسررررررررررررررررت علا موقف واحررد نءاء  ررذا ا
الموقف العمرررانت أكثر حيويرررة عمرررا كررراا عليررر  ات القمرررة 

 جام عودة مصرررررررررررر.  ناإلسرررررررررررالمية ات الدار ال ييررررررررررراء ات 
والحيويررة  نررا بمعنا الماررررررررررررررراركررة ات نءالررة المعوقررات أمررام 
العودة حتا وإا كاا ذلك سرريعكس نحسرراسررات بوجود  ناقض  

د  شرررررررررب  حاد ات الموقف الخليجت. وأغلب الا  أننا سرررررررررنج
  رررررردتت ات الموقف القطري وموقف اإلمررررررارات وحتا ات 
الرمروقرف الرقرطرري ومروقرف اإلمرررررررارات وحرترا ارت الرمروقرف 

 ل لمصلحة استعجال عودة مصر.الكويتتل و و   دُّ 
وسررررنجد  ونس لمقتيرررريات موضرررروعية  سرررراير عا فتها  
علا حسررررررراب مصرررررررلحتها بمعنا أنها  سررررررراند عودة مصرررررررر 

بررراب أمرررام عودة برررالرغم م  أا عودة العيررررررررررررررويرررة  فتئ ال
المؤسررررررررررررررسرررررررررررررررات ومنهررا الجررامعررة العربيررةل علمررات بررأنرر  ليس  

 باليرورة أا لحدث ذلك.
 نلاموريترانيرا  نلاوسررررررررررررررنجرد الردول امخرى م  المغرب 

ل ناا م تهجة ضرررررررررمنات أو علنات   نلاجي و ت   نلاالصرررررررررومال  
 بمسألة  سهيط عودة مصر و سريع العودة.

وسنجد أا  ذا الترحيب بعودة مصر و ذم امجواء التت 
 سرود سرتجعط سروريا  نسرحب و هدد. و ذا معنام أن  بعد أا 

سرررررمها نسرررررمها مصرررررر سرررررتولد ماررررركلة ن كوا  نالك ماررررركلة 
 سوريا.

والسؤال بعد الذي أوردنام  و   ط م  أجط ذلك ت  ريد 
أا المملكة العربية السررررررررررعودلة للقمة العربية الثالثة عارررررررررررة 

  نعقد ات الرياض؟
قتراح  نذا كاا موضرررروع عودة مصررررر  و ومع السررررؤال ن

العقبة بالمخاوف التت لمك  أا  ثير ا المناقارررررررةل الماذا ت 
قمة أخرىل علا أا  نلايتم  أجيط البحث ات الموضررررررررررررروع  

 هتم القمرة الثرالثرة عارررررررررررررررة اقا بمعرالجرة موضرررررررررررررروع حرب  
أا  نالك حد  نلاالخليجل خصرروصررات بعدما  طورت اممور  
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موقف خليجت أكثر حزمات وحسرررررمات نءاء موضررررروع  نلاحاجة 
عتبارات أمنية م  جهة وبسر ب اتضرطراب الحرب وذلك إل

 لتزامات المادلة نءاء  ذم الحرب.الذي بدأ لسود قاعدة اإل
وعدم نثارة موضرروع عودة مصررر ات القمة الثالثة عارررة  

خصرررررررررروصررررررررررية العالقة التت بي    نلاليس مارررررررررركلة بالنار 
المملكررة العربيررة السررررررررررررررعودلررة وبي  ام راف التت لمك  أا 
 ثير الموضررروع و ت السررروداا ومنامة التحرير وامردا م  

أا  رررذم القمرررة ليسرررررررررررررررررت مثرررط القمرررة  نلاجهرررةل وبرررالنار 
قدت ات الدار ال ييراء وا خذت ايها قرارات اإلسرالمية التت ع
منامرة المؤ مر اإلسررررررررررررررالمت م  جهرة  نلابعودة مصررررررررررررررر 

أخرى. افت قمة نسرررررررررررالمية لمك  وجود أ راف  فتعط  رح 
موضرررع وت لمك  التفا م سرررلفات معها لتفادي الطرح. أما ات 
القمررررة العربيررررة اررررإا ام راف الوحيرررردة التت لمك  أا  ثير 

 التت أشرنا نليها. الموضوع  ت ام راف
... نت نذا كرراا الررذي  ت يريرردوا لقمررة الريرراض نت أا 
 تفجر و فاررررررررط سرررررررريطرحوا اممر بارررررررركط أو آخر وعند ا 

الخروج عما  و  نلا يرطر ام راف المتعا فة مع مصرر  
 متفق علي  والدخول ات المناقاة العقيمة.

ويبقا أن  كاا مؤمالت خصرروصررات ات ضرروء ما جرى ات  
سرررررالمية ات الدار ال ييررررراء أا  نعقد القمة العربية  القمة اإل

الثالثة عاررررررررررررة ات الرياض وأا  نجئ وأا لاررررررررررركط نجاحها  
وا   منررذ وقررت  ويررط  موقف عربت لفتقرردم الم نلامرردخالت 

ع د العزيز  حقيق   ب  سررررررررررتطاعة الملك اهدويعتقد أا ات ن
  ذا الموقف.

و أجط اممط بالموقف المناود  ننقيا  1984لك  العام 
السنة الجديدة التت بدأت ق ط بيعة ألام والتت قد   نلا

 عوض اممة القليط م  الكثير الذي خسر   ات الماضت  
 البعيد والقريب.

 1985كانون الثاني )يناير(  5 - مجلة "التضامن". لندن

     

وقادة يهود أثيوبيا يستوطنون فلسطين... 
 المقاومة يواصلون الخالف 

ذي لعيا  العالم العربت منذ بيع  ات ءم  الالمعقول ال
سنوات  حدث عملية نقط بيعة ألوف م  اليهود امثيوبيي   

نسرررائيط. و ت عملية  جمع بي  حذاقة اإلسرررائيليي  ات   نلا

ا  التهريررربل وقررردر هم علا  رررأمي  المرررال لتنفيرررذ مثرررط  رررذا 
اممرل وبراعتهم ات انتهاء الفرصررررررررررة المناسرررررررررربة لتنفيذ  ذا 

 الغرض.
القول اإا عملية نقط بيرررعة ألوف م  اليهود  وإذا جاء

نسرررررررررررائيط  مت ات ن ار  دبير    نلا"الفاتشرررررررررر " م  أثيوبيا 
دولت وبدت كما لو أنها ايلم سينمائت ضخم وم  نوع جديد  
شراركت في  ات شركط أو آخر جنسريات عدةل م  امميركت  

 نلاالعربت   نلااماريقت   نلااإلسررائيلت  نلاالسروفيا ت   نلا
الكنرردي. و ررذم ام راف كلهررا  نلاال ريطررانت  نلاال لجيكت 

سررررررررررررررتغلررت حررالررة الجوع التت  رراجمررت القررارة اماريقيررة ات ن
امشررهر الثالثة الماضررية والتت ما ءالت مسررتمرة حتا اآلال 
وأنجزت  حت سررررررررتار الاررررررررفقة والتأثر بأحوال الجائعي   ذم  

 لاإالحلقرة الجرديردة م  حلقرات الترآمر المتواصررررررررررررررلرة منرذ حو 
 نصف قرا ضد القيية الفلسطينية.

وحتا كتابة  ذم امسررررررررررررطر لم  تيررررررررررررئ بعد معالم  ذم  
الحلقة م  التآمرل ولم يتم كارررررررررررف النقاب ع  التفاصررررررررررريط  

وقد ت  كاررف  ذم التفاصرريط    - التت  وضررئ أسرررار العملية
لك  قررد يت ي  أا الطررائرات التت  - ق ررط مرور ءم   ويررط

الجائعي  كانت  قوم بمهمة  كانت  نقط المسراعدات لألاارقة 
مزدوجرة بمعنا أنهرا كرانرت  فرا أكيراس وصررررررررررررررنراديق الغرذاء 

 ويتم  حميلها بأاراد م  اليهود "الفاتش ".
والذي يبعث علا الحزا  و أا العملية قطعت أشررروا ات 

تم الكارررررررررررررف عنها م  نسررررررررررررررائيط وليس م  يبعيدة ق ط أا  
   اللذي  لفترض ايهما الكاف.الطراي  

قنرراعترر   نلامسررررررررررررررتنرردات  - لرئيس نميري يرى اررإذا كرراا ا
كررررامررررب دلفيررررد وعرررردم قطع   ن فرررراق التررررامررررة بررررأا موقفرررر  م  

العالقات مع مصرررررررررل كاا مصرررررررريبات بدليط أا أكثرية الدول 
العربية سررررررتعيد العالقات مع مصررررررر م  دوا أا  لغت  ذم  

برررأنررر  م  المنررراسررررررررررررررررب رمت اليهود  - كرررامرررب دلفيرررد ن فررراق 
جتماعية  تعقد مارررررررركلتهم اإلامثيوبيي  علا نسرررررررررائيط لكت  

سرررروءاتل اإا مثط   ءقتصررررادي السررررتأكثر ويزداد وضررررعهم اإل
 ذم النارة  فرض علي  التارررررررررررراور مع بعض الدول العربية  
ات اممر وبالذات مع حليف  السرررررررررررررريد لاسررررررررررررررر عرااتل ات 
نمكرررانيرررة  وظيف  رررذم الخطوة بحيرررث لمك  مقررراليررررررررررررررتهرررا  

 ط ات باإلاراج ع  أسررررررررى أو بحمط نسررررررررائيط علا التسرررررررا
شرو ل أي أت  مر م  دوا ثم  يتناسب مع حجم المردود 

 المعنوي اليخم الذي ستجني  نسرائيط منها.
وإذا كررراا حكم الرئيس جعفر نميري سررررررررررررررررراير ات أمر 
 سررهيط  رحيط  ؤتء "الفاتشرر " علا أسرراس أن  ينار نليهم 
علا أنهم م  أ ررط الكترراب بحكم الجو اإلسررررررررررررررالمت الررذي 
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ل وعلا أسرراس أن  ت لسررتطيع  حمط  لعيارر  حكم  م  جهة
أعباء نعاشررررررررررررة المزيد م  الالج ي  الذي  يتداقوا علي  م  
الدول اماريقية المجاورة وبالذات م  أثيوبيال اإا أواصرررررررررررر 

نطبراع السرررررررررررررررائرد ات العرالم كلر  برأا كرط القربا العربيرة واإل
مقا ط    نلاالسرطي  المحتلة يتحول  لقائيات  نلايهودي لصرط 
فرض علي  نحا ة الدول العربية باممر لكت ضرررررررد العرب  

 نجدم  ذم الدول ات موضررررررررررررروع المسرررررررررررررا مة ات نعاشرررررررررررررة 
 الالج ي .

ك موإذا كاا   ات السوداا  عرض ليغو  ولتهديدات   الح 
و ذا سرررررهط علا  - بتوسررررريع خطر حالة التمرد ات الجنوب

  يعررة العالقررة بينهررا وبي   نلانسرررررررررررررررائيررط  حقيقرر  بررالنار 
نذا كاا ل  لسرررررررراير ات مسررررررررألة  هريب   - عناصررررررررر التمرد

اليهود "الفاتشرررررررر "ل اإا مثط  ذا اممر لفرض علي  نحا ة 
 الدول العربية باممر لكت  تحمط كط دولة مسؤوليتها.

ك موإذا كرراا  ات السرررررررررررررروداا  لقا وعودات مجزيررة م   الح 
لسرررررررررررررراير ات عملية  هريرب  الوتلات المتحدة بأن  لمجرد أا  

سررررت ناف التنقيب  نبيررررعة ألوف م  يهود أثيوبيا اإن  سرررريتم 
سرررتخراج النفا م  آبار  م  نع  النفا ات السررروداال وسررريتم 

قتصررادلة البالغة العثور عليها وسرريحط ذلك للحكم امءمة اإل
عتبار التعقيدل اإا مثط  ذا اممر لفرض علي  امخذ ات اإل

الوتلات المتحدة ت  ارررررررجع علا أا بأا  جربة التعامط مع 
يثق برالوعودل ويمك  أا لسرررررررررررررررأل مصررررررررررررررر مرا الرذي اعلتر  

كامب دلفيد. وخطوة المسرررايرة   ن فاق الوتلات المتحدة مقابط 
ات  هريرب بيررررررررررررررعررة آتف م  يهود أثيوبيررا  ت نقطررة ات 

 كامب دلفيد. ن فاق بحر 
ك موإذا كاا  ات السرررروداا لعت ر أا مثط  كذا خطوة  الح 

ك مط الرأي العرررام الررردولت ي ررردي نعجرررابررر  بهرررذا سررررررررررررررتجعررر   الح 
وسرررريعوضرررر  بالتالت ما لفترض أا لحصررررط علي  م  الدول 

سررررتثمارا ها ات السرررروداال اإا نالعربية التت  تفادى  وظيف 
عتبررار بررأنرر  نذا مثررط  ررذا اممر لفرض عليرر  امخررذ ات اإل

كرانرت الردول الصررررررررررررررنراعيرة الك رى لم  قردم علا خطوات ات 
سرررتثمار ق ط أا ينتقط السررروداا ية والتصرررنيع واإلمجال التنم

ك مم   ك م نلاالعلمررانت  الح  الاررررررررررررررريعررة  نلاالمسررررررررررررررتنررد  الح 
اإلسررررررررررررررالميررةل اررإنهررا علا امرجئ ل   قرردم علا أي خطوة  

ك مبعدما أصبئ   دينيات. الح 
أثيوبيال و ت   نلاالسروداا. أما بالنسربة   نلا ذا بالنسربة 

لكاررررررررررررررف ع  عمليررة الطرف الثررانت الررذي لفترض فيرر  أا 
 هريب اليهود "الفاتشررررررر "ل اإا السررررررر ب امكثر موضررررررروعية 
الذي يوجب عليها كاررف اممر ق ط أا  كاررف  نسرررائيط  و 
أنهرررا مر بطرررة بمعرررا ررردة مع الجمرررا يريرررة اللي يرررة ومع اليم  

الدلمقرا تل و ما دولتاا عربيتاا  تخذاا موقفات متاددات ات 
 لفعط حكم الرئيس  موضررروع القيرررية الفلسرررطينية. وعندما ت

منغسرررررررتو ما لفترض في  أا لفعل  امعنا ذلك أن  سررررررريحرج  
  الرئيس معمر القرذاات والرئيس  ات شرررررررررررررركرط أو آخر حلي ير  

 خذا موقفات حادات م  نعلت ناصررر محمد خصرروصررات نذا  ما 
 موضوع  هريب اليهود "الفاتش ".

ر برررا  أثيوبيرررا بمنامرررة الوحرردة اماريقيرررة  نذلررك أا  إلاو 
لا الرئيس منغسرررررررررررررتو أا لكوا أكثر اماارقة حدة  لفرض ع

ات موقف  م  نسررررررررائيط وليس مسرررررررايرات لهال وذلك نتيجة أا 
منغسرررررررررررررتو ماركسرررررررررررررت ويفترض في  أا يتخذ الموقف الذي 

الموقف   نلاالسررررروفيا ت نضرررررااة  اإل حادينسرررررجم مع موقف 
الررذي يتخررذم حليفررام العربيرراا الرئيس اللي ت والرئيس اليمنت 

  الرئيس   نذا كراا السرررررررررررررروفيرات شررررررررررررررجعوا  وجرُّ الجنوبتل نت
منغسررررررتو ات مسررررررألة  سررررررهيط  هريب اليهود امثيوبيي  علا 
أسرررررررراس أا مثط  ذا اممر لخفف عنهم و أة حمالت دول 
المعسرررركر الغربت عليهم والمتعلقة بمنع  جرة اليهود الروس 

 نسرائيط. نلا
و ذم اممور ليست كط شتء ات موقف الرئيس منغستو  
وإنما  نالك ما لقال ات شرررررررررررررأا  طلعات م  جانب  للخروج 
م  الفلك السرروفيا ت والدخول ات الفلك امميركت كما سرر ق 
أا حدث م  ق ط مع الرئيس الصررررررومالت محمد سررررررياد بري  
ومع الرئيس السررررررررودانت جعفر نميري. وات مثط  ذم الحال 

نتهز حالة الجوع التت سررررررررررررررادت بالدم  نغسررررررررررررررتو قد لكوا من
حد المارررراركة المباشرررررةل مسررررألة  رحيط اليهود  نلاوسررررايرل 
"ل و و قد لكوا اعط ذلك علا أسرررررراس أا حجت  "الفاتشرررررر 

أمام ام راف المعترضررررررة  كوا أقوى من  لخفف م  و أة  
الجوع وم  نسرررررررررررررربرة الجرائعي ل وعلا أسرررررررررررررراس أا الوتلرات 

 ذا اممر وسررررررررررتعت ر   نلاالمتحدة سررررررررررتنار بعي  الرضررررررررررا  
نتقرررال م  إ ختبرررار المطلوب لالرئيس امثيوبت نجئ ات اإل

أخرىل ايرررررررررالت ع  أا   نلاضرررررررررفة قارب أو م    نلاقارب 
نسرررائيط م  جان ها سررتقوم بتنارريا قنوات التعامط وذلك ات 
نطراق خطتهرا لفتئ ثغرات ات جردار الموقف اماريقت الرذي 

ر عقد يتعرضل كلما اشرررررررررررررتدت الخالاات العربية وكلما  عذَّ 
 بعض التصدع. نلااجتماعات بي  الدول العربيةل 

 د اة وم  بينها ال نلاوثمة أكثر م   ساؤل يدعو 
كيف اسررررتمرت عملية  هريب اليهود "الفاتشرررر " كط  ذم  

جاوء الارررررررررهر م  دوا أا يتنب  لها عاررررررررررات  تالمدة التت  
السرررفراء والدي لوماسررريي  ومكتب منامة التحرير الفلسرررطينية  
ات الخر ومل و و مكتب ل  شررررررررررررأن  السررررررررررررياسررررررررررررت وأ ميت   

نت مهم وجود عسرركري وادائت السررطي  نلاالعسرركرية بالنار 
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ات شررررررررررررررأنر  بعرد نخراج المقراومرة   فراق ات السرررررررررررررروداا  م  اإل
الفلسرررطينية م  ل ناا؟ وكيف اسرررتمرت العملية م  دوا أا 
يتنب  لها أليرات عاررات الملحقي  العسركريي  ورجال امجهزة  

 السرية ات السفارات ات كط م  السوداا وأثيوبيا؟
  تمرام الردولت برالجرائعي  حج رتحما الجوع واإل  رط أا

الرؤية ع  كط  ؤتء الم يبعث سفير بتقريرل أو ينب  ملحق  
 نلااممرل أو  لفت دولة صرررررررررررررردلقة النار   نلاعسرررررررررررررركري 

المسرررررألة؟ أم أا  نالك أ رااات كثيرة تحاتل واسرررررتقصرررررتل  
و رأكردتل وأبلغرتل لك  الحكومرات اعت رت اممر مسرررررررررررررررألرة 
ثانوية أو م  اممور التت  ندرج  حت بند الارررؤوا الداخلية 

 لتت ت ضرورة للتدخط ايها؟ا
مصر التت بحكم حيور ا السياست والعسكري  اا ط  و 

ات السررروداا ات ن ار حالة التكامطل وحيرررور ا امسررراسرررت 
ات أثيوبيا ات ن ار  نسرررررررريق سررررررررياسررررررررت وأمنت غير معل ل 
عرات بخطة  هريب اليهود "الفاتشررررر " وغيرررررت الطرف أم 

نا ذلك أنها لم  عرف؟ أنها نذا كانت غيررررررررررت الطرف امع
سررتعادة عيررويتها ات أنها أضررعفت بعض حلقات السررعت إل

الجررامعررة العربيررةل وإذا كررانررت لم  عرف اررإا معنا ذلررك أا 
 نعادة نار أساسية ستاهد ا  ريقة  عاملها و حالفها.

ويبقا أا عمليررررة  هريررررب اليهود امثيوبيي   ت حررررالررررة 
جررديرردة م  الحرراتت التت  حرردث ات ءم  الالمعقول الررذي 

العالم العربت منذ بيرع سرنوات. الزم  الذي بدأ مع لعيار  
صررررررفقة كامب دلفيد وءيارة الرئيس )الراحط( أنور السررررررادات 

نسرررررررررررررررائيررط. الزم  الررذي  فرج فيرر  العرب والعررالم علا  نلا
نسررررررائيط  دمر بيروت بالطائرات والصرررررواريخ. والزم  الذي 

ط أا ت  توقف  يتعرررراوا العرب فيرررر  مع امعررررداء م  أجرررر  
ات ل ناا. والزم  الذي  تعاوا في  سررررررررررررروريا العربية  الحرب 

مع نيراا غير العربيرة ضرررررررررررررررد العراق العربت. والزم  الرذي 
يتكاثر في  ليس م  لعطت القيرررررية أكثر وإنما يتناءل أكثر 
ع   ذم القيرررررية أو يتسرررررا ط ات أمر ا أكثر. والزم  الذي 

علي    فاق يتعذر في  عقد مؤ مر قمة عربت سررررر ق أا  م اإل
 نحدار.نقطة اإل نلالرغم م  أا اممة  كاد  صط با

والزم  الذي لطارد في  أبناء الارررررررررعب الواحد بعيرررررررررهم  
بعيرررات ويصرررفت أبناء اممة الواحدة بعيرررهم بعيرررات. والزم  

جتهرادات اإل إلاالغي يرات و  نلاالرذي لاررررررررررررررهرد لجوء البعض 
 غير المصيبة.

وما لحدث ات ءم  الالمعقول  و خسرررررارة ات خسرررررارة.  
 حد لستفيد وت أحد يريد أا لقتنع بأن  لخسر.ت أ

ولك   هريب بيررررررررررعة ألوف م  اليهود "الفاتشرررررررررر " ات  
ءم  الالمعقول الذي ناررررير نلي  لفرض علا أبناء القيررررية 

الفلسررررررطينية المناررررررقي  علا بعيررررررهمل والمناصرررررر ي  العداء 
لبعيررررررررررررررهم البعضل أا لسررررررررررررررقطوا علا امقررط  ررذا العررداء 

المسررررررررررررررتو ني  الجدد المسررررررررررررررتعدي   ويتالقوا لمواجهة  ؤتء  
بس ب ويالت الجوع ما لفعلوا أي شتء واآل ي  م  أثيوبيا  
والذي  ل  لأخذوا اقا حق غير م وإنما سرررررررررريتم  و ينهم ات 
المسرررتعمرات الجديدة التت أنارررأ ها نسررررائيطل وسررريتم  دري هم  

 مخذ أرواح الفلسطينيي .
وخالف أبنرراء القيرررررررررررررريررة الواحرردةل التت  ت القيرررررررررررررريررة  

الحيرة ات ءم   نلالفلسررررررررررررررطينيرررررةل  و أكثر مرررررا يررررردعو ا
الالمعقول الذي لعيارررر  العالم العربت. ولوتم لكانت أ راف  
عربيررة وغير عربيررة صرررررررررررررررردلقررة  رددت ق ررط أا  قرردم علا 
خطوةل ليس خوارررات م  نر ررراب بعض أول رررك امبنررراء وإنمرررا 

 ات لوحدة موقفهم و هيبات لهذم الوحدة.نحترام
ويبقا أا شرررررررررر ال لية الذي ليرررررررررحك ويبكت ات الوقت 

السررررررررطي  المحتلة   نلانفسرررررررر ل  و أا يهود أثيوبيا وصررررررررلوا  
ط أا  عيد  بمسرررررررررراندة اممم المتحدة التت لعول عليها م  أج  

للفلسرررطينيي  حقهم أو بعض حقهمل وبدأت نسررررائيط  وءعهم  
علا المسررررررررررررررتو نرات و ؤ لهم ليكونوا أعرداء مثراليي  لكرط مرا 

سررررررررررطينتل وأا قادة المقاومة يواصررررررررررلوا الخالف م   و ال
سررررررررررررررتمرار الخالف ات مرا نعتبرار أا دوا أا لرأخرذوا ات اإل

 بينهم قد لجعلهم تج ي  ات أثيوبيا.
 1985كانون الثاني )يناير(   12 - مجلة "التضامن". لندن

     

 العرب وأميركا:  
 الوقت مثالي والفرصة أخيرة

ط نلجراد  جرادة برالفعرط م  أجر  نذا كرانرت الوتلرات المتحردة 
حط مءمة الارق اموسا اهذا  و الوقت المثالت و لك  ت 

 الفرصة المناسبة وذلك  و اممط امخير.
ولألسررررررررررررباب اآل ية ي دو الوقت مثالياتل و  دو الفرصررررررررررررة  

 مناسبة 
لقرررد ذاب جليرررد العرررداء العربت للوتلرررات المتحررردة   - أوال  

جليدلة القابلة للذوباا.  مامات ولم   ق سرررررررررروى بعض الكتط ال
ت أحد لعارض السرررررررياسرررررررة امميركية كما لفترض أا  كوا 
المعاداة. وت أحد يتعرض للمصررررررررالئ امميركية كما ل فترض  
أا لكوا علي  التعرض. وإذا كانت  نالك بعض امصرروات 
التت  ر فع بي  الحي  واآلخر منددة بالسرررررررررياسرررررررررة امميركية  
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ةل وت ي ردو مرا نذا كرانرت  ارإا  رذم امصرررررررررررررروات ت   ردو اعرالر 
بهذا التنديد  ع ئ الرأي العام العربت ضررررررررررررررد السررررررررررررررياسررررررررررررررة  
امميركيةل أو أنها  اررجع  ذا الرأي العام علا أا يتعا ف  

 مع  ذم السياسة ويراع الرالة ال يياء أمام منطقها.
ذلركل نا ذوبراا جليرد العرداء العربت يرااقر    نلا - ثاانياا  

لعربت للتيرررارات الثوريرررة  ر يررراح م  جرررانرررب الموا   انعررردم 
اإلسرررررالمية المتطراة التت لعل  أصرررررحابها بأنهم لخوضررررروا 
"حربات" ضررررررد المصررررررالئ امميركية ات المنطقة. وبعدما كاا 
 ذا الموا   يترقب نتائج عمليات  قوم بها عناصررررر  نتمت  

حد ما ذرعات كلما   نلا ذم التياراتل اإن  بات ليررررررررررريق   نلا
الموا   يتسررراءل بين  وبي   سرررمع بها. وأغلب الا  أا  ذا

 ذم العمليات  ت ات النهالة لمصررررررررررررررلحة   اا ط نفسرررررررررررررر   
السررياسررة امميركية أم  ت ضررد ال وإذا كانت ضررد ا الماذا 

 يزداد شأا  ذم السياسة بعد كط عملية؟
كررذلررك نا  ررذا الموا   بررات لحتررار ات مررا نذا كررانرررت  
التيارات الثورية اإلسرررررررررالمية المتطراة والتت لارررررررررجعها حكم  

سرياسرة امميركية  اآللات ات نيراا  ت وسريلة ضرغا علا ال
كمررا ل فترض أا لحرردث أم أنهررا ذريعررة إلحبررا  ألررة محرراولررة 

 امميركت العاقط؟ - للحوار العربت
لقد  عطلت وباركط أسراسرت أي نمكانية للتناورل   - ثالثا  

بمعنا أا يهدد العرب بالسرررررريف السرررررروفيا تل أو برمئ عدم 
ما  نلا. وألات كانت امسرررررباب التت أوصرررررلت الحال  اإلنحياء

 علي ل اإا اممر  و لمصلحة الوتلات المتحدة.  ت
وإذا كتررررب للوارررراق الرررردولت ات  بعترررر  الجررررديرررردة التت 

السرررررروفيا ت   - سررررررتت لور معالمها ات أعقاب اللقاء امميركت
ق ط أسررررررررر وعي  ات جنيف والذي سررررررررريقودل عاجالت أم آجالتل  

 اإل حررررادالوتلررررات المتحرررردة و  لقرررراء قمررررة بي  رئيسررررررررررررررت   نلا
نذا كتب لهذا الوااق ات  بعت  الجديدة أا السرررررررررررروفيا ت... 

يتكرس اهرذا معنرام أا نمكرانيرة التنراور سررررررررررررررتنعردم  مرامرات ما 
السرروفيات ل  ينجدوا  راات عربيات ظلم  امميركاا وذلك كت  

 سس الوااق.ت  هتز أ  
اتراض بأا الرئيس حسرنت  وات  ذا الصردد قد لجوء اإل

ق الدولت حالة الواا  نلامبارك  نب  ق ط بيررررررررررررررعة أشررررررررررررررهر 
 ط يع العالقررات  نلابطبعتهررا الجررديرردة اترردارك اممر وعمررد 

 السوفيا ت. اإل حادمع 
كررانررت القطيعررة الرردي لومرراسرررررررررررررريررة بي  الوتلررات  - رابعااا  

المتحرردة والعراق  ارررررررررررررركررط ثغرة أمررام اإلدارة امميركيررة كت  
 سا م  ذم ات وضع حط مءمة الارق اموسا. وجاء قرار 

ل وات أعقاب الفوء التاريخت  العراق ق ط بيررررررررررررعة أسررررررررررررابيع
نتخرررابرررات الرئررراسررررررررررررررررةل برررإعرررادة  نللرئيس رونرررالرررد ريغررراا ات 

العالقات الدي لوماسررررررررية مع الوتلات المتحدة ليقطع الطريق  
علا محراوتت نيراا وبعض ام راف العربيرة لتوظيف  رذم 
القطيعة لمصرلحتها ات شركط أو آخر. وات الوقت نفسر  بدا 

لوتلرات المتحردة   را نا الثغرة قرد القرار العراقت كم  لقول ل
أ ءيلررت وبررا ررت الكرة ات الملعررب امميركت التاهر الوتلررات 
المتحررردة نوالرررا رررا علا حقيقتهرررا ومرررا نذا كرررانرررت  رررذم النوالرررا 
صرررررادقة نءاء أءمة الاررررررق اموسرررررال وبالذات نءاء موضررررروع 

 اإليرانية. - الحرب العراقية
ماسرية اتتمثط  أما محاوتت نيراا  وظيف القطيعة الدي لو 

 جام الذي يرى أا  كوا عالقات  ات سرررررررررررعيها لتناررررررررررريا اإل
الوتلرررررات المتحررررردة جيررررردة مع ام راف المعرررررادلرررررة للعرب 
)نسرررررررررررررررائيرررط م  جهرررة وإيراا م  جهرررة أخرى( وذلررك لكبئ 
جماح ألة  طلعات عربية وإلسررررركات امصررررروات التت  نادي  

سررررتعمال أسررررلحة اليررررغا العربت علا إبي  الحي  واآلخر ب
 ياسة امميركية.الس

ا "اللوبت اإليرانت" ات دائرة القرار ا نتبرررراموالالاررررت لإ 
السرررررررررياسرررررررررت امميركت كاا لعرقط وبصرررررررررمت كط مسرررررررررعا  

ل ات الموقف امميركت كلمرا تحرت ات اماق إلحرداث   ردُّ 
ل وكراا أقطراب  رذا "اللوبت" حتمرال حردوث  رذا الت ردُّ نبوادر 

العرداء الحراد م  جرانرب نيراا  نلالسررررررررررررررتنردوا ات حججهم 
أا العراق م   إلاللعرب ولفكرة القوميرة العربيرة م  جهرةل و 

جانب  يواصررررررررررررط قطع العالقات الدي لوماسررررررررررررية مع الوتلات 
المتحدةل وأن  كيف يريد حلوتت لهذم الحرب و و ت لسرررتأنف  

 العالقات؟
ولا عندما أ لقت الوتلات المتحدة للمرة ام    - خامساااااا  

نذا  مقولرة أنهرا ت  عترف بمنامرة التحرير الفلسررررررررررررررطينيرة نت  
اعترات  ذم بإسررائيطل كانت المنامة منامةل وكاا العرب 

 نتهوا نلي .نعلا غير ما 
وات خالل بيرررررررررررع سرررررررررررنوات   دلت أوضررررررررررراع المنامة  

 لك الهي ة الدرجة التت أصربحت ايها   نلاو  دلت مفاتيمها 
عتراف المق ولة ات نار اإلدارة امميركية للتحاور معها واإل

م  دوا نلغرراء كررامررب  - بهررا. اهت متحررالفررة مع مصررررررررررررررر
مرررا  و أبعرررد م   نلاومع امردال و ت جنحرررت  - دلفيرررد

 الرابة ات السلم.
ذلرركل اعلررت مررا اعلترر  أكثريررة امنامررة  نلاوالمنامررةل 

الموقف امميركت   نلابررات قترانالعربيررةل أي أنهررا بررا ررت أكثر 
نارة اإلدارة امميركية للماررررررركلة. وعلا  ذا امسررررررراس   إلاو 

لفترض ات  رررررذم اإلدارة أا  جري بعض التعرررررديرررررط علا 
اإلدارة  هررط أاعتراف بررإسرررررررررررررررائيررط. امطررال تهررا المنامررة اإل

امميركيرة سررررررررررررررتفعرط ذلرك أم أنهرا سررررررررررررررتنتار بعض الوقرتل 
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تها ات الجامعة سرتعادة مصرر عيروينما بعد   نلاوبالتحديد 
العربيةل وذلك علا أسرراس أا  ذا اممر لحقق لها الخطةل 

بتكر ررر ل والرررذي لقوم علا أا نأو برررامحرى المخطا الرررذي 
عتراف العربت باممر الواقع اإلسررررائيلت لمر  اإل نلاالطريق 

م  خالل  ط يع عالقات الدول العربية بما ات ذلك منامة  
أ عيدت العالقات بي    التحرير الفلسررررررطينية مع مصررررررر. اإذا

مصررر وام راف العربية التت قطعت العالقات معها بسرر ب  
   فاقكامب دلفيد وم  دوا أا  لغت مصرررررررررررررر  ذا اإل ن فاق 

عتراف باممر الواقع اإلسرررررررررائيلت. وم   نا اكأنما حدث اإل
لمك   فسرررير نصررررار اإلدارة امميركية علا نبالا كط دولة 

أي رابة   - رغ تها عربية  تصرررررررررررررط بها أو  تاررررررررررررراور معها
سررررررررررررررت نررررراف العالقرررررات نات أا يتم  - الوتلرررررات المتحررررردة

  ن فاقالدي لوماسرررية بي   ذم الدولة ومصرررر مع  جاوء عقدة 
 كامب دلفيد.

نخلأل م   ررذم النقررا  التت أوردنررا ررا وم  نقررا  أخرى  
ام راف التت  بمررا ات ذلررك - أا الرردول العربيررة نلاكثيرة 

وضرعت نسربة   - امميركية السرياسرة وحت بأنها متارددة مع 
ك يرة م  اموراق ات أيرردي الوتلررات المتحرردة. و ت اعلررت 

ط أت  بقا  نرراك أي ذريعررة للوتلررات المتحرردةل  ذلررك م  أجرر  
ولكت  تصرررررررررف بعقلية الدولة الحريصررررررررة علا مصررررررررالحها 

 الكثيرة ات المنطقة العربية.
ع د العزيز مرحلة  ب  وبعد ألام سررررررررررريدشررررررررررر  الملك اهد

حوار علا مسرررررتوى القمة مع اإلدارة امميركية عندما لقوم  ال
بالزيارة الرسررررررررررررررمية امولا ل  كملك للوتلات المتحدةل والتت 
 أجلت كثيراتل ثم لقوم الرئيس حسررررررنت مبارك بزيارة رسررررررمية  

 مماثلة.
  قرد  حردث  طورات برالغرة    الزيرار ي  وات ضرررررررررررررروء  را ي  

 ؤكرررد للعرررا ررط  ام ميرررةل بمعنا أا ندارة الرئيس ريغررراا قرررد
لقوم بالزيارة   السرررعودي بأنها سرررتفعط شررري ات. وأغلب الا  أن 

علا  ذا امسرررررررراسل وإت اإن  كاا سرررررررريؤجلها مرة أخرى نذا 
ربما م  خالل ما نقل  نلي  سررررررررررررررفيرم ات  - كاا غير متأكد

  واشرررررررررررررنط  وامكثر  ميزات بي  سرررررررررررررفراء المملكة اممير بندر
القدلمة ل   - الجديدةبأا اإلدارة امميركية  - سررررررررررلطاا ب 

 فعرط ولو الاررررررررررررررتء القليرط م  الكثير الرذي ات نمكرانهرا أا 
  فعل  أو  ت مطالبة بتحقيق .

وإذا عرراد الملررك اهررد وقررد  حقق ذلرركل اررإا قمررة عربيررة  
مكرررانهرررا ات  نلالمك  أا  نعقرررد بهررردوءل وعودة لمصررررررررررررررر 

الجرررامعرررة العربيرررة لمك  أا  حررردثل والحرررط الررردولت مءمرررة 
 مك  أا يتحقق.الارق اموسا ل

أما نذا عاد العا ط السرعودي ولم يتحقق ل  ما يريد اإن   

سررررري دو مطالبات )بيرررررم الميم واتئ الالم( بأا لكوا عنصررررررات  
اعاتت أو العنصررر امكثر ااعلية ات "الحرب العربية الباردة"  
ضررررررررررررررد اإلدارة امميركيرة التت نذا كرانرت برالرغم م  كرط  رذم  

ها ل   قدم أبدات علا أي خطوة  الت دتت ل   فعط شررررررررررري ات اإن
  رضت العرب.

 مزيد. نلا... والحديث حول  ذا اممر لحتاج 
 1985كانون الثاني )يناير(   19 - مجلة "التضامن". لندن

     

 العرب وريغان... والحل العادل
يوم امحد الماضررررتل  م  نصرررريب الرئيس رونالد ريغاال  

ك موبدأ الرجط اترة أخرى م     سرررررررتغرقل نذا ما كتب هللا  الح 
 ل  العمرل أربع سنوات.

العربل اإا الاروف التت  عياررها منطقة    نلاوبالنسرربة 
الارق اموسا مع بدء الوتلة الجديدة لحكم الرئيس ريغاال  
سرري ةل بط ننها لم  ك  علا  ذا السرروء ات أي وقت ميررا 

 خالل الربع قرا الماضت.
وكرانوا علا ات المراضررررررررررررررتل كرانرت كلمرة العرب أقوى. 

الحقد الذي  و علي  ات   نلاخالفل ننما لم لصط الخالف  
الزم  الحالت. وكاا الارررعور القومت أكثر حيرررورات مما  و 

جتمرراعل اإل نلاعليرر  اليوم. وكرراا الزعمرراء العرب يتنررادوا 
فيجتمعوا ويتفررررررا موال ولو علا الحررررررد امدنا. وكررررررانوا 

تولا البعض السررررررررياسررررررررة امميركية أو ي  نلايوجهوا  حذيرات 
 رميها بتنديد أو بمالحاة.

وات الماضرررررررررتل لم  ك  مصرررررررررر خارج السرررررررررربل اكاا 
الوضررررع السررررياسررررت العربت أقوى. ولم لك  العراق ات حرب  
مع نيراال  كاد  قترب م  نكمال سررررررررررنتها الخامسررررررررررةل اكاا 
الوضررررررررع العسرررررررركري العربت أقوى. ولم  ك  منامة التحرير  

منذ ثالث سرررررنوات   الفلسرررررطينية ات الوضرررررع الذي  ت علي 
ولم  ك  موضررررررع أخذ وردل اكاا الموقف الفلسررررررطينت أكثر 

 اعالية.
وات الماضرررررررررررت كاا مجرد التلويئ بسرررررررررررالح النفا يثير  
المخرررراوف ات الرأي العررررام الرررردولتل وكرررراا لحمررررط اإلدارة 
امميركية علا أا  تنب  بعض الاتء أو  أخذ اممور علا 

رصرررررررررردة لفعط  محمط الجد. وكاا مجرد التلويئ بسررررررررررالح ام
 الاتء نفس .

وات المراضررررررررررررررتل كراا ل نراا و نرات وكرانرت  حكمر  دولرةل 
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وكراا فير  شررررررررررررررعرب  رقرب اإلدارة امميركيرة حركتر ل ونبض  
 ناا  ل ات ميادي  المال والسياسة.

حد  نلا كذا كانت الحال العربية ات الماضت. ميي ة 
حرد ك ير. وعلا الرغم م  ذلركل ارإا  نلامرا. متمراسرررررررررررررركرة 

ميركت م  القيررررررررية العربية كاا سررررررررل يات.  نادي  الموقف ام
بعض امصرروات العربية بيرررورة أا  تخذ الوتلات المتحدة  

نحيراءات نالموقف العرادلل اترد اإلدارة امميركيرة بموقف أكثر 
نحو نسررررررررائيط. و صررررررردر دعوات عربية  قول بيررررررررورة أا 
 تفهم الوتلات المتحدة اممانت العربيةل ما م  شررررررأا ذلك 

لحااظ علا المصرررالئ امميركية ات المنطقة ويبقيها ات أا  
منأى ع  المخا ر. اترد اإلدارة امميركية بمواقف  اررررررررركط  

 ات مجملها اإلصرار علا عدم  فهم اممانت العربية.
وإذا مرا كرانرت  رذم  ت مواقف اإلدارة امميركيرةل عنردمرا 
كررانررت امحوال العربيررة ءاتيررةل أو علا شررررررررررررررتء م  الز ول 

سرررررررررررركل والثقة بالنفسل والقدرة علا اليررررررررررررغا. اكيف والتما
نحدار المريع ستكوا علي   لك المواقف بعدما حدث  ذا اإل

الدرجة التت بات ايها العرب شررررررب    نلاات امحوال العربية 
مجردي  م  أي سالح ليغطوا ب  علا اإلدارة امميركية.  
وامسرررلحة اليررراغطة  ت سرررالح النفال وسرررالح امرصررردةل 

دل وسرررالح  د أو شرررب  الموحَّ موقف السرررياسرررت الموحَّ وسرررالح ال
 القوة العسكرية.

وصررررررررررررررحيئل أنرر  ليس بي  العرب وإدارة الرئيس ريغرراا  
ثارات كتلك التت بينهم وبي  اإلدارات السابقةل وأا مسؤولية  
الترررررد ور ات الوضررررررررررررررع العربت الرا    قع علا اإلدارات 

التت  السرررررررررررررررابقرةل وبرالرذات علا ندارة الرئيس جيمت كرار رل
قتطعت مصررر م  عالمها العربت وصررالحتها مع نسرررائيطل ن

وشررجعت ات السررر أحياناتل وات العل  أحياناتل وع ر أ راف  
 سررررررررررررراع رقعة المتاعب ات نيراال ثم علا نثالثة كثيرة علا 

سرررتدرج العراق نم اآللاتل الذي ك  سرررقو  حكم الارررام وقيام ح  
ب وإدارة حرب ت يريد ا... صررررررررحيئ أن  ليس بي  العر   نلا

الرئيس رونالد ريغاا ثاراتل كتلك التت بينهم وبي  اإلدارات 
السرررررابقةل نت أا الثأر العربت م   ذم اإلدارة سررررريكوا كثير  
الحدة مكثر م  سرررررررررررررر بل لعط أ مها علا اإل الق  و أا 
الرئيس ريغرراا ليس مرردينررات كمررا  ت حررال غيرم مصرررررررررررررروات 

بعمط  اريخت   اليهودل ايالت ع  أا سن   وجب علي  القيام
 القيية الفلسطينية. نلابالنسبة 

وقرد لجوء القول ات  رذم المنراسرررررررررررررربرة أنر  نذا مرا كرانرت  
الوتلة السرررابقة لحكم الرئيس ريغاا  ت لمصرررلحة نسررررائيطل  
اإن  ل فترض ات الوتلة الجديدة التت بدأت امحد الماضرررررررت 

(ل أا  كوا لمصررررلحة الحط 1985يناير  /كانوا الثانت 20)

للقيررررررررررية الفلسررررررررررطينيةل ليس حبات م  الرئيس ريغاا  العادل  
لفلسرررررررررررطي ل وليس عطفات من  علا الفلسرررررررررررطينيي ل وبالذات 
علا املوف منهم الررذي  لعيارررررررررررررروا ات المخيمرراتل وإنمررا 

سررررررررررررررمرر  ات تئحررة العامرراءل الررذي  نندراج  نلا طلعررات منرر  
حكموا أميركا. وللمناسرررررررررررررربة اإا م  الصررررررررررررررعب علا ذاكرة  

ميركتل أا  نسرررررررررررررا أسرررررررررررررماء روءالتل  امميركتل وغير ام
وأيزنهرراورل وكنيرردي... لك  م  الط يعت أا  نسررررررررررررررا  ررذم 
الذاكرة أسررماء جونسرروال واوردل ونيكسرروال وكار ر. وأغلب 
الا  أا الرئيس ريغاا شرررررررررررررغوف بالالئحة التت يندرج ايها 

 سم  علا أن  م  العاماء الذي  حكموا أميركا.ن
لرا   ت لاررررررررركط و نالك م  لقول نا الوضرررررررررع العربت ا

ط أا  تخررذ  أداة ضررررررررررررررغا علا ندارة الرئيس ريغرراا م  أجرر  
الموقف العررادلل وأنرر  لو كررانررت أحوال العرب مع ندارة م  
نوع ندارة الرئيس ريغراال كمرا كرانرت علير   رذم امحوال ات 

نفراج وربما حدثت مفاجآت لمصلحة نالماضت. لكاا حدث 
م العرب العرب. كرررذلرررك  نرررالرررك م  لقول ننررر  بررردل أا يلو 

اإلدارة امميركيررة الرا نررة منهررا ت  فعررط شرررررررررررررري رراتل عليهم أا 
يوحدوا موقفهم بدل أا لحفروا ات جروح بعيررهمل وبدل أا 

 لعمقوا الخالاات التت بينهم.
وجرا رة  رذا الكالم نت أا الرد  عتبررارومع امخرذ ات اإل

علي   و أا ندارة الرئيس ريغاا  سرررتطيع أا  سرررتفيد الكثير 
م  سررررل يات الوضررررع العربت الرا   نذا كانت  ريد أا  فعط  

 شي ات.
سررررررررررررتفادة اإنها ات القول نا العرب يريدوا  إلأما كي ية ا

الحرررررد امدنا. ولو أنهم كرررررانوا علا درجرررررة م  التعررررراوا 
ا يتاراوروا ويجتمعوال وت لكيدوا لبعيرهم والتماسرك وكانو 

البعضل كمررا كررانررت أحوالهم ات المرراضررررررررررررررتل لمررا كرراا م  
ير يروا الحد امدنا م  الحد امقصرا الذي  و   هط أاالسر 

 ات امصط حقهم الارعت.
ويبقا أن  بينما ي دأ الرئيس ريغاا وتلة ثانية  سررررررررتغرق  
أربع سررررررررررررنوات نتمنا أا لعت حقيقة ت جدال ايها و ت أا 

سررالمة نسرررائيط    نلاالحجج امميركية ات الماضررت بالنسرربة 
أمنهرا لم  عرد معقولرة. وبرالترالتل اهت ليسررررررررررررررت مق ولرة.  إلاو 

أا وات نارة موضرررررررررررروعية علا الواقع العربت الرا   يت ي  
سررررررررررررررالمررة العرب ات خطرل وأا امم  العربت مهررددل وأا 
نسررررائيط  ت التت  هدد  ذم السرررالمة وذلك امم . وإذات اإا 

نقالب اآللة بهذا الاكط  و لمصلحة قرار  اريخت أميركت  ن
ذلك سرررررررررريجعط م  الوتلة الثانية التت   هط أاغير منحاء. ا

ر  جرررام قرانل ات بررردأت يوم امحرررد المررراضررررررررررررررت نقطرررة  حوُّ 
ع د   ب    اريخت أم أا ندارة الرئيس ريغاا ستقول للملك اهد
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العزيز عندما سرررررريزور واشررررررنط  بعد ألام كالمات ليرررررريق ب   
درجة أا يتمنا نشررررررهار السرررررريفل و قدم موكب  نلاصرررررردرم 

الجهاد المقدس الذي وعد ب  مراراتل وسررتقول للرئيس حسررنت  
   مبارك عندما سررررررريزور واشرررررررنط  بعد ذلك كالمات لجعل  بين

ولا لموت وبي  نفسرررررررر  لقتنع بأن  كاا علي  منذ اللحاة ام  
"كامب دلفيد" سقا   ن فاق الرئيس أنور السادات أا لعل  أا  

غتيرال الرئيس السرررررررررررررراداتل وأا علا الوتلرات المتحردة أا إبر 
  تدبر اممر.

 - نتارررار مرررا سررررررررررررررتكوا عليررر  اللقررراءات العربيرررةنوات 
رء الكثير م  امميركيرررة بعرررد ألرررام ات واشررررررررررررررنط  لعلق الم

 اآلمال علا الوتلة الثانية للرئيس ريغاا.
... ومرا أضرررررررررررررريق العيشل برط والتعرالش مع أميركرا لوت 

 اسحات اممط بأنها ت بد ستعيد النار.
 1985كانون الثاني )يناير(   26 - مجلة "التضامن". لندن

     

الملك فهد الشيخ السائح    صطحبإماذا لو 
 واشنطن؟  إلىمعه 

واشنط     نلاع د العزيز   ب  بعد ألام سيتوج  الملك اهد
ات ءيارة رسررررررررررررررمية  أجلت كثيرات و رك التأجيط ثم التردد ات 

نطبرررراعررررات بررررأا ات الجو إالتل يررررة أقرررراويررررط وإشررررررررررررررررراعررررات و 
امميركت نوعرات م  السررررررررررررررحراب الثقيرط الارط  - السررررررررررررررعودي

 الاديد الو أة.
 صررررال التت  ولا السررررفير السررررعودي ات  خيو  اإلولوت

ع د العزيز شرررد ا ات  ب  سرررلطاا ب  واشرررنط  اممير بندر
سررررررترخاء لكانت العالقات سررررررارت  كط مرة كانت  تعرض لإ 

 جرررررررام الفتور الحقيقت م  دوا أا لعنت ذلرررررررك أا نات 
سررررررررررررررترا يجت ات ميررررادي  المررررال العالقرررات ذات الطررررابع اإل

 والسالح لجب أا  تأثر.
معلومات مصررادر سررعودلة وأميركية لجوء   نلاسررتنادات إو 

اتراض بأا وءير الدااع امميركت كاسررررررربار واين رغر ءار اإل
المملكة العربية السررررعودلة ق ط بيررررعة أسررررابيع )و ت الزيارة  

سررتق ل  سرريفات ك ير القيمة(  نالتت أ دام ايها الملك اهد عندما 
ءيررارة الوتلررات ط الملررك م  أجرر   نلاليجرردد الرردعوة الموجهررة 
 جديد الدعوة   نلااتراض أا الدااع  المتحدة. كذلك لجوء اإل

 و  زايرد  سرررررررررررررراؤتت بعض قطراعرات أ رط القرار ات اإلدارة 
 - امميركيرررررة حول  رررررذا الجفررررراء ات العالقرررررات امميركيرررررة

حد القول  كيف   نلاالسررررررررررررعودلة. وذ ب  سرررررررررررراؤل البعض 
سررررررررراسرررررررررت   كوا المملكة العربية السرررررررررعودلة  ت الحليف ام

بعض دول أوروبرا  نلاللوتلرات المتحردة ونرى حراكمهرا قريبرات 
أكثر م  قرب  نلينا. و ذا التسرررررررراؤل يلتقت ات بعض جوانب   
مع  سرررررررراؤتت كثيري  داخط المملكة حول سررررررررر  ذا الجفاء 

متا سيستمر. و ت   إلاات العالقات مع اإلدارة امميركية و 
موضرررروع   نلا لتقت مع  سرررراؤتت مماثلة بالنسرررربةن سرررراؤتت 

 إلاالقمة العربية الثالثة عاررررة وحول سرررر  ذا التأجيط لها و 
 متا سيستمر.

واشررررررنط  بحيث لكوا أول   نلاو وقيت ءيارة الملك اهد 
الرئيس رونرررالرررد ريغررراا بعررردمرررا  م   نلاحررراكم عربت لجتمع 

 نصررررررررريب الثانت رئيسرررررررررات ل الدم مربع سرررررررررنوات جديدة يترك  
المتحردة راابرة ات أا يتعزء   نطبراعرات نلجرابيرات برأا الوتلراتن

شررررررأا الحليف العربت امسرررررراسررررررت. وم  المؤكد أا مسررررررألة 
 تمررام اإلدارة امميركيررة بحيررث  ن التوقيررت أخررذت الكثير م  

لكوا الملرك اهرد  و أول حراكم عربت يزور واشررررررررررررررنط  ات 
الوتلرررة الثرررانيرررة للرئيس ريغررراا. وأغلرررب الا  أنررر  لو كررراا 

ربية  و الرئيس حسرررررنت  الحاكم الذي سررررريدشررررر  الزيارات الع
مبرارك لكرانرت ءيرارة الملرك اهرد ربمرا ل   تم علا اإل الق.  
وم   نرا أنر  قرد لكوا حردث نوع م  الهمس ات اآلذاا بي   

ضرورة أا  تم ءيارة الملك   نلاواشنط  والرياض وأدى ذلك  
 - علي  )العاشرر م  شربا    فاق اهد ات الموعد الذي  م اإل

ولا علا أا  ليهررررا ءيررررارات  ام  ( وبررررأا  كوا 1985ا راير 
 اآلخري  وبينها ءيارة الرئيس حسنت مبارك.

ع ررد العزيز أحررد القالئررط بي    ب  وقررد لكوا الملررك اهررد
حكرررام العرررالم الرررذي  يزوروا الوتلرررات المتحررردة م  دوا أا 
يتمنوا عليهررا نمررداد م بقروض أو  قرردلم المسررررررررررررررراعرردات أو 

ل ت بعض  صررررررررررررررنرررراديق اممم المتحرررردة لكت   نلااإللعرررراء 
ع ررد   ب   لبررا هم. بررط علا العكس م  ذلررك أا الملررك اهررد

العزيز يزور الوتلررررررات المتحرررررردة بينمررررررا المملكررررررة العربيررررررة  
السررررررررعودلة لها ات المصررررررررارف امميركية المال الكثير ولها 
علا الصررررررررناديق الدولية أليررررررررات الكثير ايررررررررالت ع  أا كط 

صررة أا  كوا لها ح نلاأنواع الاررركات والصررناعات  تطلع 
سرررررررررررتيراد السرررررررررررعودي. وعندما  كوا  ذم حال ات برنامج اإل

سررررررررررررتطاعت   نالعا ط السررررررررررررعودي وبالدم امعنا ذلك أا ات 
 مخا بة اإلدارة امميركية م  موقع القوة.

ذلك أن  عندما  كوا  ذم حال العا ط السررررررررررعودي   إلاو 
وبالدم امعنا ذلرك أا ات اسررررررررررررررتطراعتر  أا يل ت مرا يتمنا  

وات  ذا الصرررررررررردد نجد أنفسررررررررررنا نطرح  المرء علي  أا يل ي . 
التسرررررررررراؤل اآل ت  ماذا لو اصررررررررررطحب الملك اهد ات ءيار    
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 واشنط  الايخ ع د الحميد السائئ؟ نلاالرسمية المق لة 
وقد لقال  وبأي صرررفة سررريسررراار رئيس المجلس الو نت  

 الفلسطينت؟
والجواب ع  ذلرك  و  برالطريقرة التت اصررررررررررررررطحرب ايهرا  

موسررررركو المناضرررررط   نلاناصرررررر  الرئيس الراحط جمال ع د ال
 )الحديث العهد بالنيال آنذاك( لاسر عراات.

وات ذلك الحي  كاا عراات لاررركط رمز حركة التحرير  
 تمام الفلسررطينت بصرريغة جديدة. وكاا م  المهم أا يتم اإل

بر  م  القمررة ق ررط القرراعردة. و رذا مرا حردث لعرارات. ومثلمرا 
القيادة    نلاقدم  أا عراات ت يزال مدينات لع د الناصرر بأن  

السرروفيا ية اإا ع د الناصررر اسررتمر حتا لحاة واا   مدينات  
لهذم القيادة منها  جاوبت ودعمت المناضرررط لاسرررر عراات 
 بالرغم م  أن  كاا حينذاك  ري العود ات مسألة النيال.

وبالرغم م  أا عراات  و رمز الارررررررررعية الفلسررررررررطينية  
سرررطينية أي الصررريغة ورمز العمط السرررياسرررت ل ناء الدولة الفل

عتردال الفلسررررررررررررررطينتل ارإا ال رديلرة لحركرة التحريرل ورمز اإل
الوتلررات المتحرردة ت  زال علا موقفهررا منرر  ربمررا بسرررررررررررررر ررب  
 عقيدات الماضرررررررررررررت. وإءاء ذلك ت بد م  نلجاد مخرج لهذا 

صررررطحاب الملك اهد للارررريخ ع د الحميد السررررائئ إالمأءق. و 
اإلدارة امميركيرررة   الرئيس ريغررراا وبقيرررة أاراد نلاو قررردلمررر  

كعيررررررو ات الواد السررررررعودي م  شررررررأن  أا ليررررررع الوتلات 
المتحدة أمام اممر الواقعل بط م  شرررررأن  أا لسررررراعد اإلدارة 

ء  ذا المأءق الذي  ت في  نءاء منامة  امميركية علا  جاو  
 التحرير الفلسطينية.

وإذا كاا الاررررررررررريخ السرررررررررررائئ ات الواد المرااق للملك اهد  
  ل  لكوا ات وسررررررررررررررع ندارة الرئيس ريغرراا  امعنا ذلررك أنرر 

ض مصرررااحت   سرررتقبال  أو را  نض منح   أشررريرة أو راض را  
 ض التحدث نلي .أو را  

ولنتصرررررور لبيرررررع ثواا منار الاررررريخ السرررررائئ لصررررراائ  
الرئيس ريغاا ويصرراائ وءير الخارجية جورج شررولتز ووءير  
  الدااع كاسررررربار واين رغر وعاررررررات امعيررررراء ات مجلسرررررت  

لارررريوت. ولنتصررررور لبيررررع ثواا محطات التلفزيوا النواب وا
 كيف ستتعامط مع  ذا الحدث.

نا مثررررط  ررررذا اممر سرررررررررررررريحرررردث  زة داخررررط المجتمع 
امميركت وسرررررررررررررريحرررردث ءلزاتت داخررررط ندارة الرئيس ريغرررراا.  

 واممراا مطلوباا.
ويبقا أا كط صررررررررررررفات الارررررررررررريخ ع د الحميد السررررررررررررائئ 

لسرررررررعودي ومواصرررررررفا    جعط م  اكرة ماررررررراركت  ات الواد ا
واشررنط  أمرات مسررتحبات ومنطقيات. اهو  نلاالمرااق للملك اهد 

السررررالم  نلارجط دي  وت يتعامط بلغة السررررالحل و و داعية 

اليهود   نلاورسرررول خيرل و و بصرررفة كون  رجط دي  ينار 
علا أنهم م  أ ط الكتاب و ت نارة ت لستوع ها بحذااير ا 

لوقت نفسرررررررر  أا العلمانيوا والمناضررررررررلوا بالسررررررررالح. وات ا
الارريخ السررائئ ات السرر  التت لسررتطيع شررخأل مثط الرئيس  

 ريغاا أا لعطيها حقها م  التهيب.
ذلك أا الاررررررريخ ع د الحميد السرررررررائئ  و موضرررررررع   إلاو 

كط الفلسرررررررطينيي  سرررررررواء الذي  يناضرررررررلوا بالسرررررررالح   نحترام
و نهم أو بالصرررررررلوات وامدعية لكت لكوا لكط  سرررررررترجاعإل

 نلاصررررراحب حق حق . و و أليرررررات ت يذم أحدات وت لسرررررتء 
أحرد. وقرد صررررررررررررررردرت م  بعض الجهرات العربيرة ات املرام 

المجلس الو نت الفلسرررررررررررطينت ات عماا  ننعقادالتت أعق ت 
مواقف رد عليها الارررررريخ السررررررائئ بالصرررررردر الرحب الذي ت 

 لييق بكلمة أو بإساءة.
وام م م   ذا كل  أا الايخ السائئ  و صاحب سلطة 

الاروف   نلاوشرررريك ات القرار الفلسرررطينتل بط نن  بالنار 
الرا نة التت لعيارررررررررها الوضرررررررررع الفلسرررررررررطينت أحد الارررررررررركاء 

 امساسيي  ات القرار.
وقررد لقررال نا مثررط  ررذا اممر قررد يتسرررررررررررررر ررب ات حرردوث  

ع  ذلرك ر براكرات  نعكس علا ءيرارة الملرك اهرد. والجواب ن
 و أا  ذم الزيارة ليسررررت ردات لزيارة ايررررالت ع  أنها ليسررررت  

امميركية.   - ط  صررررحيئ مسررررار العالقات السررررعودلةم  أج  
اهررذم العالقررات ات اإل ررار الثنررائت جيرردة حيررث نا المملكررة 
 حصرررررط علا أنواع م  السرررررالح ت لحصرررررط عليها آخروال 
وحيرث نا الوتلرات المتحردة كردولرة وكاررررررررررررررركرات خراصرررررررررررررررة 

حوذ علا الحصررة الك رى م  الدخط القومت السررعودي.  سررت
امميركية  ت  - والماكلة التت  عترض العالقات السعودلة

م المطررالررب العربيررة وأ مهررا أا اإلدارة امميركيررة  راض  فهُّ 
المطلب المتعلق بإلجاد حط للماررررركلة الفلسرررررطينية. وبما أا 

ت  المملكة العربية السرررررررعودلة  ت الحليف العربت امسررررررراسررررررر 
للوتلات المتحدة اإنها امكثر  يرررات علا الصرعيد المعنوي 

جررانررب نسرررررررررررررررائيررط  نلانحيرراء الموقف امميركت ناء م  جر  
وراي   فهم المطالب العربية والتت  ت مطالب  نطلق م  

 امميركية. - قتناع بأا  حقيقها لعزء المصالئ العربيةاإل
ر السرابقة  يبقا أليرات أا الفكرة التت أوردنا ا ات امسرط 

لم  رد نت ما رئيس المجلس الو نت الفلسطينت  و الايخ 
ع د الحميد السررائئ. ولو أا رئيس المجلس  و أحد أقطاب 
حركرة اتئ أو حتا نذا كراا م  المسررررررررررررررتقلي  ارإا الفكرة مرا  
كرررررانرررررت لترد ما ايهرررررا بعض اإلحراج. ولك  كوا رئيس 
  المجلس الو نت الفلسررطينت  و رجط دي  وصرراحب رصرريد

جيد ونعنت ب  الاررررررررريخ ع د الحميد السرررررررررائئل لارررررررررجع علا 
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ع ررد   ب  المنرراداة بهررذم الفكرة والتمنت بررأا لررأخررذ الملررك اهررد
 العزيز بها.

  يردري اقرد لكوا نذا أخرذ برالفكرة واصررررررررررررررطحرب معر   وم  
 نلاواشرررررررررنط  الاررررررررريخ ع د الحميد السرررررررررائئ قدم خدمة   نلا

لمررررأءق اإلدارة امميركيررررة الحرررراليررررة التت  تمنا أا  غررررادر ا
عتراف بمنامرة التحرير  المتوارث الرذي لحول بينهرا وبي  اإل

عتبرار أا مصررررررررررررررااحرة الفلسررررررررررررررطينيرةل  رذا مع امخرذ ات اإل
الرئيس ريغاا وأركاا اإلدارة امميركية للاريخ السرائئ بصرفة  

ع د   ب  كون  عيررروات ات الواد السرررعودي المرااق للملك اهد
ثير حالة عتراف المطلوب وإنما سررررررررررريالعزيز ل  لاررررررررررركط اإل

جررردل م  نوع غير مطروق. و رررذم الحرررالرررة قرررد  فتئ نواارررذ 
موصررررررررررردة وقد  تطور اممور شررررررررررري ات ااررررررررررري ات بحيث يتحقق  

عتراف المناررررررررررررررود. كمررا أا حرردوث مثررط  ررذا اممر ل  اإل
نتها نليررر  لقررراء منررردوب الوتلرررات نالحرررال الرررذي  نلاينتهت 

المتحررردة لررردى اممم المتحررردةل أنررردرو يونغل بممثرررط منامرررة  
 هللا ع ردتحريرل ء ردي الطرءيل ات منزل منردوب الكويرت ال

باررررررارة. ول  ينتهت اممر ما البطط  نا  و رئيس أميركال  
وليس دي لومراسرررررررررررررريرات لمك  للرئيس امميركت أا لطردم كمرا  

 حدث ليونغ علا يدي صدلق  كار ر.
  اتراض برررأا الملرررك اهررردوثمرررة سررررررررررررررؤال  لكت لجوء اإل

الارررريخ ع د الحميد السررررائئ ات  صررررطحاب إع د العزيز ب ب 
اإلدارة   نلاواشررررررررنط  لكوا قدم خدمة   نلاءيار   الرسررررررررمية 

امميركية اإن  ت بد م  التأكد ما نذا كانت اإلدارة امميركية  
عتراف بمنامررة التحرير   ريررد بررالفعررط الخروج م  مررأءق اإل

الفلسررررررطينية و ريد بالفعط نلجاد حط للمارررررركلة الفلسررررررطينية.  
بعض ال دتيات ومنها الحال التت  ت عليها   لانسررررررررتنادات إو 

اتراض برأا اإلدارة امميركيرة  ريرد  منامرة التحرير لجوء اإل
قترابرات م  الرابرة ات نلجراد الحرط. نأو علا امقرط أنهرا أكثر 

عترداتت وبرا رت ميرالرة ن وم  ال ردتيرات أا المنامرة برا رت أكثر 
علا  امخرررذ برررالواقعيرررةل و مرررا أمراا كرررانرررا ت ينطبقررراا نلا

منامة التحرير الفلسررررررطينية عندما ا خذت الوتلات المتحدة  
 عتراف بها.موقف الرااض اإل

ننررا  نررا نتحرردث عمررا يتمنا المرء حرردوثرر . ذلررك او كرارات 
واشررررررررررنط  لجب أت  نلاع د العزيز  ب  أا ءيارة الملك اهد

 مر م  دوا مردود جيررررد علا اممررررة. وإذا كرررراا أقطرررراب 
القدلمة للرئيس   - اإلدارة الجديدة"اللوبت الصرررررررررررررهيونت" ات 

ط أا  كوا الزيارة برو وكولية ريغاا سي ذلوا جهد م م  أج  
ع ررد   ب  النهررالررة اررإا ات يرردي الملررك اهررد نلام  ال رردالررة 

ولا حدثات بالغ ام مية ي جعلها ومنذ اللحاة ام    العزيز أا
صررطحب مع  الارررعية الفلسررطينية باررخأل رئيس  ننذا  و 

 الايخ ع د الحميد السائئ.المجلس الو نت 
 لفعط أو ت لفعط؟

 لا ليت  لطلق  ذم المفاجأة.
 مفاجآت م   ذا النوع. نلا... اما أحوج القيية 

 1985شباط )فبراير(  2 - مجلة "التضامن". لندن

     

 حتجاج على الوسطاء  إتنبيه الحلفاء و 
 وتسخين لزيارات األصدقاء

علا الرغم م  أا الوضرررررررررررررع العام ات منطقة الاررررررررررررررق  
اموسررررررررررررا ات حالة م  التو ر الدائم الذي لحمط ات  يا    

 نلاأا ءيررارة الملررك اهررد  حتمرراتت التفجرل نت  إالمخررا ر و 
شرررررررتء م  التسرررررررخي  نتيجة أا   نلاواشرررررررنط  كانت  حتاج 

 حالة التو ر با ت أمرات عادلات ومألواات.
الحرب بي  العراق وإيراا  وجررررراء التو ر المفررررراجئ ات

وإقرردام العراق علا نقررط ميررداا الحرب م  منررا ق الحرردود 
داخط بعض امراضررررررررررررررت اإليرانيرة ليوحيرا بأا ثمرة أكثر  نلا

م   دف لهذم الخطوة العسرررررررركرية لعط م  أبرء ا  سررررررررخي   
 نلاع رررد العزيز  ب  امجواء التت  رااق ءيرررارة الملرررك اهرررد

 الوتلات المتحدة.
ع رد   ب  أا   يعرة منراقارررررررررررررررات الملرك اهردوم  المؤكرد 

 - العزيز مع الرئيس رونررالررد ريغرراال بينمررا الج هررة العراقيررة
اإليرانية علا الر ابة التت  ت عليها منذ بيرررررررررعة أشرررررررررهرل  

ام  ختلف عمرا  ت حرال الج هرة بعردمرا نقرط الرئيس صررررررررررررررردَّ 
داخرط امراضررررررررررررررت  نلاحسرررررررررررررري  المعركرة ات بعض النقرا  

سرررررررتطاعت  نل اإا  ذم الخطوة التت اإليرانية. وإذا جاء القو 
القوات العراقيرة  حقيقهرا   ردو  ردعيمرات لحجرة الملرك اهرد و و 

ستمرار نلادد ات مناقاا   مع المسؤولي  امميركاا ات أا  
ع يومرات بعرد آخر مخراوف اإليرانيرة يوسرررررررررررررر    - الحرب العراقيرة

دخول منطقرة الخليج ات مدار اإلعصررررررررررررررار الذي يدمر كط 
 شتء.

عتبار أا الوتلات المتحدة ت بد  درك  ات اإلومع امخذ  
ع د العزيز  ب   ذم المخا ر نت أا  ارررررررررررررخيأل الملك اهد

للخطر م  شأن  أا يترك امثر الك ير ات أجواء لقاء القمة 
امميركت الذي جرى ل  التمهيد  ويالت والذي   - السررررررررعودي

 سبقت  محادثات ومااورات ات واشنط  وات الرياض.
سررررررررررررررتطراعرة الوتلرات المتحردة أا نالرذي ات وقرد لقرال مرا 
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ها ات الوضع  ط أناإليرانيةل و   -  فعل  نءاء الحرب العراقية
الذي لسمئ لها بأا  وقف الحرب ما دام ليس  نالك موقف 

 د ات شأا وقفها؟عربت موحَّ 
والجواب ع  ذلرررك  و أنهرررا قرررادرة نذا أجيز للسررررررررررررررالح 

يوظف ات  المنطقة أا نلاامميركت المتطور الذي يرسررررررط 
ط  حقيق  ولا م  أجر  سررررررررررررررتقرارل والخطوة ام   جرام  حقيق اإلن

 ستقرار  ت وقف الحرب.اإل
وت يرردري المرء أي مفرراجررأة لمك  أا  حرردث بينمررا لقرراء  

امميركية ي دأ ات واشنط  نت أا الرئيس    - القمة السعودلة
ام حسرررري  قد لجعطل وضررررم  معادلة مدروسررررة بعنالةل  صرررردَّ 

الرردرجررة التت  جعررط م  ذلررك اللقرراء لقرراء  نلاالموقف لغلت 
ولا. أمرررا مرررا الرررذي لمك  أا حرب الخليج ات الررردرجرررة ام  

 نلالفعلر ل اقرد لكوا  وسرررررررررررررريع رقعرة عمليرات نقرط المعركرة 
 داخط امراضت اإليرانية.

ت الرقرول ومر  ام رررررررداف امخررى لرلرخرطروة الرعرراقريرررررررة  ر 
م راف عربيرة ودوليرة كثيرة أنر  نذا كرانرت  رذم ام راف لم 
 مارس اليرررررغا علا نيراا بعدما انسرررررح ت القوات العراقية 

أراضريها امعنا ذلك أا  ذم ام راف  ريد اقا للحرب   نلا
أا  سرررررررررررررتمر. وم  المؤكد أا الموقف كاا أكثر  بسررررررررررررريطات 

مراضررررت نسررررح ت القوات العراقية ات الماضررررت م  انبعدما 
اإليرانيرررة منررر  اليوم بعررردمرررا نقرررط العراق المعركرررة ات بعض  

 داخط امراضت اإليرانية. نلانقا  الج هة 
الدرجة التت  جعط   نلامسررررررررررألة  سررررررررررخي  الموقف    إلاو 

واشررررررررررررررنط   ت ءيررارة   نلاع ررد العزيز  ب  ءيررارة الملررك اهررد
البحرررث ات نلجررراد حرررط عررراجرررط لوقف الحرب ارررإا الخطوة 

ط راع الحرالرة المعنويرة قرد  كوا م  أجر   العسرررررررررررررركريرة العراقيرة
للموا   العراقت والموا   العربت وغير العربت المتعررا ف 
مع العراق درجة أو بيرع درجات بحيث ت يبقا كما كانت  
الحال م  ق ط أسررررررررير  واجس الهجوم اإليرانت الك ير علا 
العراق والذي وعد المسررررررؤولوا اإليرانيوا ب  كثيرات موا نيهم  

. ولقرررد كسرررررررررررررررت الخطوة العراقيرررة  رررذم الهواجس وحلفررراء م
وكسرررررررررررررت ات الوقت نفسرررررررررررر  حلقات ات صررررررررررررفوف القوات 

 اإليرانية التت  ستعد للهجوم.
وبررردأ الموا   العراقت والموا   المتعرررا ف مع العراق 

ط  لفكر ات الحالة المسررررررررتجدة والمتمثلة بتمك  العراق م  نق  
موا   بعض المنررررا ق داخررررط نيراا. أمررررا ال نلاالمعركررررة 

اإليرانت اإن  ت بد يتسرراءل نذا جاء الوصررفل بصررمت  لقد 
نتار العراقيوا قوا نرا م  الارررررررررررررررق لك  العراقيي  أ وا م  ن

 الغرب.
كما أا  ذم الخطوة سررررررررراعدت ات  ناررررررررريا ذاكرة العالم 

اإليرانية علمات بأا ج هة   - بحيث ت ينسرررررا الحرب العراقية
ت ننجررراءات برررالغرررة  نررراقالت النفا التت حقق الطيراا العراق

ام مية ايها جعلت  ذم الحرب حاضرررررررررررررة ات أذ اا العالم 
  ط أالكنها ات الوقت نفسررر   رحت سرررؤاتت أسررراسررريات و و  

 ذم الج هة سررررررررررررررتسررررررررررررررتمر مفتوحة حتا آخر ناقلة نفا ات 
ات العررالم المزيررد م  نرراقالت النفا بحيررث    ررط أاالعررالمل و 

 ط أس وع؟  كثنتي  نلصبئ م  المألوف نصابة ناقلة أو 
ويبقا أا الخطوة العراقيرررة قرررد  كوا كرررذلرررك  ع يرات ع  

حتجاج علا اللجنة السررررررررباعية العربية التت  ناررررررررا بأقط اإل
ل عليهرال وعلا الوسررررررررررررررطراء الرذي  لمرارسرررررررررررررروا ممرا  و معوَّ 

بعض   نلاالسررعت لوقف الحرب بعقلية برو وكوليةل ورسررالة 
ام راف العربيرررة خالصررررررررررررررتهرررا لكفت خمس سررررررررررررررنوات م  

جانب نيراا ويكفت وضرررررررررررررع المزيد م  الوقود  نلا ياءاإلنح
ويكفت  يرررررررررررييع الوقت ات مرا نات لسررررررررررريط بسررررررررررر  ها الدم 

ك م  نلاالعربتل ورسرررررالة  ات نيراا خالصرررررتها أا القوات  الح 
 نلاالعراقيرررة ات خطو هرررا امخيرة والمتمثلرررة بنقرررط المعركرررة 

منرا ق داخرط نيراا حققرت مرا  تمنا القوات اإليرانيرة  حقيقر   
داخررط العراق ولكنهررا عرراجزة عنرر ل وأنرر  مررادام اممر كررذلررك 

 ط السالم؟ستجابة لنداء العراق م  أج  نالماذا ت  حدث 
لرك كلر   و أا الخطوة العراقيرة حردثرت ولك  ام م م  ذ
ع ررد العزيز وحكررام عرب آخري    ب  ق ررط ءيررارة الملررك اهررد

واشررررررررررررررنط  وبعررد ءيررارة ولت العهررد  نلاأصرررررررررررررررردقرراء للعراق 
دمارررررررررررق ثم   نلاع د العزيز  هللا ب  ع دالسرررررررررررعودي اممير  

ءيارة وءير خارجية الكويت الاررريخ صرررباح امحمد الذي نقط  
الرئيس حرررررااظ   نلاخليجت موقف دول مجلس التعررررراوا ال

 امسد وأوحا بأجواء م  التفاؤل.
اهرط  نرالرك أمرط ات نعرادة نار لبعض المواقف العربيرة  

 بما لساعد علا وقف الحرب؟
لكثرة خيبات اممط م  امايررررررررط للمرء أا يتحفظ حتا  
علا  منيا   وأحالم  ات نهالة سررررررررررريعة للحرب بي  العراق 

 فظ.وإيراا. و ذم المرة ل  لطول التح
 1985شباط )فبراير(  9 - مجلة "التضامن". لندن

     

 دور مطلوب من القذافي 
نسررررررررررررررجرررط للعقيرررد معمر القرررذاات حرررذاقتررر  ات ندارة دارررة  
التفراوض مع الجرانرب ال ريطرانت م  أجرط اإلاراج ع  أربعرة 
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حتجاء م ات لي يا ق ط  سرررعة أشرررهر ردات علا نبريطانيي   م 
عتمد ها الحكومة ال ريطانية ات معالجتها لحادثة ن أسررررررررراليب 

دا. مقتط شرررررر ية بريطانية أمام م نا السرررررفارة اللي ية ات لن
اهو لم يترك للرررردولررررة الك رى أا  نررررال م  كرامررررة الرررردولررررة 
الصررررررغرى. و و رد علا اليررررررغا الواحد بيررررررغطي  وعلا 

عتزاءات ن سررررتهانة بمثلها و و أليررررات جعط أبناء شررررعب  أكثر اإل
ذلك أن   رك اممر للناس اناقش    إلابأنفسررررهم وبرئيسررررهم. و 

  ؤتء وأ لقوا امحكام ق ط أا لصط نلي .
 ذا كل   و أن  حصرررط علا بيرررع سررراعات  وام م م  

م  ال ررث التلفزيونت واإلذاعت ال ريطررانت واموروبت عمومررات 
وعلا بيرررررررررررعة أعمدة م  الصرررررررررررحف والمجالت ال ريطانية  
واموروبية. وات  ذم السرراعات وامعمدة شررا د ال ريطانيوا  
واموروبيوا جلسرررررررات المؤ مرات الارررررررع ية وأخذوا اكرة عما 

النامتل وشرررررا دوا أليرررررات العقيد القذاات   لحدث ات  ذا ال لد
لسرررررتق ط ءوارم ات خيمة متواضرررررعة أو لقدم لرئيس الكنيسرررررة 
اتنغليكررانيررة ع   ريق الوسرررررررررررررريا ال ريطررانت الررذي أواررد رر  
الكنيسرررة مصرررحفات. كذلك شرررا دوا الوسررريا والر ائ  الذي   م  

 اإلاراج عنهم يتنقلوا ات مدينة  رابلس وات مطار ا.
دلررررة أا مثررررط  ررررذا اممر مررررا كرررراا وات الاروف العررررا

ليحردث. وكرانرت محطرات التلفزيوا واإلذاعرات والصررررررررررررررحف 
والمجالت ل   عطت لي يا ورئيسررررررررها ولجانها الاررررررررع ية أكثر 
م  بيرررع ثواا ليس بسررر ب عدم أ مية ال لد وقيرررالام وإنما 

 ستهانة الدول الك رى بالدول الصغرى.ند نتيجة  عمُّ 
للعقيرد القرذاات ات  رذم وات الوقرت الرذي نسررررررررررررررجرط فير  

الحذاقة ات ندارة داة التفاوض بما حقق للي يا كسربات نعالميات  
 ك يرات اإننا نجد أنفسنا نطرح بعض التساؤتت ومنها 

كيف لمك  أا ينهت العقيررد القررذاات أءمررة مع بريطررانيررا  
ويفرج ع  أربعرة بريطرانيي  وييررررررررررررررع العالقرات علا  ريق  

ع القيررادة الفلسررررررررررررررطينيررة م  التط يع بينمررا ت ينهت أءمررة م
أا  كوا  نلاالمحزا أنهرا  سررررررررررررررتمر ات وقرت  نرالرك حراجرة 

العالقرات   يعيرة بي  العربت والعربت. وعنردمرا يترأمرط المرء 
الفلسررررررطينية لجد نفسرررررر  يتسرررررراءل ع   - ات القطيعة اللي ية

سررررتمرار ا. ويجد نفسرررر   نالسرررر ب ات حدوثها وع  السررررر ات 
 ستمرار.ا سر اإلغير مقتنع بالس ب وغير عاثر عل

وكيف لمك  أا ينهت العقيرد القرذاات أءمرة مع بريطرانيرا  
ويفرج ع  أربعرة بريطرانيي  وييررررررررررررررع العالقرات علا  ريق  
التط يع بينمرا ت ينهت أءمرة مع امردا برالطريقرة التت أنها  
 ايها أءمة س ق لها أا حدثت مع المملكة العربية السعودلة؟

ت أءمرة مع بريطرانيرا  وكيف لمك  أا ينهت العقيرد القرذاا
ويفرج ع  أربعة بريطانيي  بينما ت ينهت أءمة مع مصررررررررررر  

بررالطريقررة التت أنها ايهررا أءمررة سرررررررررررررر ق لهررا أا حرردثررت مع 
 ل ناا؟

وكيف لمك  أا ينهت العقيرد القرذاات أءمرة مع بريطرانيرا  
ويفرج ع  أربعرة بريطرانيي  وييررررررررررررررع العالقرات علا  ريق  

وداا دخلت سررررررررررررررنتها  التط يع بينما ت ينهت أءمة مع السرررررررررررررر 
 حدة؟ نلاالرابعة عارة و ت  نتقط م  حدة 

وكيف لمك  أا ينهت العقيرد القرذاات أءمرة مع بريطرانيرا  
أوتد م ونسرررررررررائهمل وأ لهمل بعد   نلاويعيد أربعة أشرررررررررخا  

حتجاء دام  سرعة أشرهر وت لقدم علا مسرعا ينهت الحرب ن
قط الدائرة منذ خمس سررررررررنوات بي  العراق وإيراا أو علا ام

ينام عملية  بادل امسررررررررى بحيث ت  تحول قيرررررررية  ؤتء 
مأساة خصوصات بعدما بدأت نيراا المدعومة م  العقيد   نلا

القذاات بالمال وبالسررررررررررالح وبكميات ضررررررررررخمة  مارس علا 
امسررررررررى أسررررررراليب م  شرررررررأنها أا  جعط الجرح ينزف أكثر 

 وأكثر.
نا بي  العقيد القذاات وبعض ام راف الدولية مارررررراكط  

أا  ذم ليسررررررررت   نتبامخالاات وأءمات حادة لك  الالات لإ و 
ات حرررردة الماررررررررررررررررراكررررط والخالاررررات التت بينرررر  وبي  بعض  

 نلاام راف العربية. اامءمة بين  وبي  بريطانيا لم  صررررررط 
الحدة التت وصررلتها امءمة بين  وبي  مصررر أو السرروداا أو 

 القيادة الفلسطينية أو العراق.
بي  الوتلات المتحدة لم  صرررررط  وحتا امءمة التت بين  و 

الحردة التت وصررررررررررررررلتهرا امءمرة بينر  وبي   نلاعلا مرا ي ردو 
 بعض ام راف العربية.

الترأمرط  ويالت والتسررررررررررررررراؤل   نلاومثرط  رذا اممر يردعو 
لماذا  ذم الماررررررررررررراعر الحادة م  جانب العقيد القذاات  جام  

الررردرجرررة التت نجررردم ايهرررا لمك  أا ينهت   نلابعض العرب 
 ع امجن ت لكن  ت ينهيها معهم؟أءمة م

نذا كراا  و الخوف منهم أو م  بعيررررررررررررررهم ارإا اممر 
لسرررررررررررتدعت ميثاق عدم  عرض بالاررررررررررركط الذي  م في . و و 

 ميثاق ت لكوا عادة مكتوبات وإنما  فرض  حذاقة الوسطاء.
وإذا كاا  و الخوف عليهم أو علا بعيرررهم اإا اممر 

 وب التعامط.لستدعت نعادة نار ات الموقف وات أسل
ونح  نقول  ذا الكالم علا أسررررراس أا  طورات اممور 
أث تررت بعض الحقررائق ومنهررا أا العقيررد القررذاات ات اللعبررة 

السرررررروفيا ت ات اللعبة  اإل حادالسررررررياسررررررية العربية مثل  مثط 
ط نذا كاا غير السررررررررياسررررررررية الدولية. اهو لسررررررررتطيع أا لعط   

نالك خطر  راض. و و لسرررررررررررتطيع أا لفجر موقفات نذا كاا  
محردق بر . و و لسررررررررررررررتطيع أا يؤذي نذا  و  عرض لألذى  

 بصرف النار ع  الحيثيات.
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ولعرررط مرررا يؤكرررد  رررذا كلررر   و نصرررررررررررررررار الررردولرررة الك رى  
بريطانيا علا أا  حط بالحسررررررنا مارررررركلة أربعة ر ائ  كاا 
م  الممك  أا يبقوا محتجزي  سرررني   ويلة. ولو أا الدولة 

الكنيسررررررررررررة  ذا  نلااممر  كانت قادرة علا الحط لما أوكلت  
عتبرار أا رجرط الردي  الرذي اراوض حرالفر  إلمع امخرذ ات ا

 الحظ من  ات النهالة لمثط الدولة.
ويبقا أا المرء ليتمنا علا العقيرررد القرررذاات وات  رررذم 
المرحلة البالغة الدقة التت  عيارها اممة أا لسرا م ات دمط 

هررا دمررط الجراح العربيررة واإلسررررررررررررررالميررة بررالطريقررة التت  م اي
اللي ت. ذلك أن  نذا كانت  سروية امءمة   - الجرح ال ريطانت

سررررررررررررررتمرار  نال ريطانية ننجاءات ك يرات أو ملحوظات اإا   - اللي ية
 نتكاسات صغرى وك رى.نالعربية  و  - امءمات اللي ية

 1985شباط )فبراير(  16 - مجلة "التضامن". لندن

     

 األميركي  -  قراءة في البيان السعودي
ع رد العزيز  ب  قرد  كوا الزيرارة التت قرام بهرا الملرك اهرد

الوتلات المتحدة  ت   نلا( 10/2/1985امسررر وع الماضرررت )
نحدى الزيارات القليلة التت لكثر الجدل ات شرررررررررأنها ق ط أا 

نتهرائهرا. و رذا معنرام أا الزيرارة  ن  ردأ وخالل القيرام بهرا وبعرد 
ثنراء وبعردل  و الترأكيرد علا كثيرة ام ميرة وأا الجردل ق رط وأ

 ام مية.
وق ط أا لقف المرء علا بعض ما جرى بي  الملك اهد  

ات شررررررررررررررأنر  بي  أ رط   فراق والرئيس رونرالرد ريغراا ومرا  م اإل
ك م السرررررعودي وأ ط اإلدارة امميركية قد لكوا م  الخطأ  الح 

ن الق أحكرام جراءمرة علا النترائج التت حققتهرا الزيرارة. وات 
ذم المعلومات ل  لكوا م  السرررهط معراتها ق ط العادة أا  

ميرررت ءم   ويط. نت أن  ات  ذم امثناء لمك  م  خالل  
التأمط بكثير م  التأنت ات المواقف والخطب وأليرررررررررررررات ات 

ك الذي صدر  سجيط بعض المالحاات التت ال ياا الماتر  
اتراض عتبارم علا سررررررر يط اإلن  اررررررركط ات مجملها ما لجوء 

 - كثرل نتائج أسفر عنها لقاء القمة السعوديجتهاد ت أواإل
 امميركت.

 وعلا النحو اآل ت نسجط  ذم المالحاات 
لقررد حققررت الزيررارة نتررائج  جرراوءت مررا كرراا يتمنررام   - أوال  

امميركية باررررررررررررركط عام  - المتربصررررررررررررروا بالعالقات العربية
والعالقات الثنائية بي  المملكة العربية السررررررررررعودلة والوتلات 

سرررررررتطاعة  نباررررررركط خا ل لكنها كانت دوا ما ات المتحدة 
المملكة العربية أا  حقق  سررواء م  خالل ممارسررة اليررغا 
علا الوتلرات المتحردة أو  رغي هرا م  خالل  وسرررررررررررررريع رقعرة  

 قتصادلة.ستثمارات والمكاسب اإلاإل
ذلرك أنر  قيراسررررررررررررررات بمرا كرانرت علير  الحرال ات اليوم  إلاو 

امول للزيرارة وبمرا آلرت نلير  الحرال بعرد ذلرك ومرا  يررررررررررررررمنر  
بالحد امقصرررررررررا م  الوضررررررررروح ال ياا المارررررررررتركل اإن  م  

اتراض بأا ضرغطات ما قد لكوا مارسر  الملك اهد الجائز اإل
 حقيق مكاسررررررررب جيدة   نلاعلا ندارة الرئيس ريغاا وانتها 

ما. وليس باليرررررررررورة أا لكوا اليررررررررغا م  النوع  حد     نلا
الرررذي لمك  التع ير عنررر ل وإنمرررا لكفت أا لاررررررررررررررعر أركررراا 
اإلدارة امميركية بأا الملك اهد غير ممت  منذ السررررررررررراعات 

 جررام آخر. و ررذا مررا حرردث نولا للزيررارة لكت لعملوا ات ام  
 ننما بطريقة  طل ت م  الملك اهد أا لكوا كثير الص ر.

   فرراقنذا جرراء القول اررإا مجرد  وثيق مررا  م اإل - ثاانياا  
ات شرررررررررررررررأنرر  بي  الملررك اهررد وإدارة الرئيس ريغرراا ات بيرراا 
مارررررررررررررترك  و ننجاء  يب. وأغلب الا  أا الملك اهد  و 
الذي  لب أا لكوا  نالك بياا مارررررررترك وأا ندارة الرئيس  

 ريغاا كانت  فيط أت لكوا  نالك بياا.
 نرا نفترض ذلرك( م  الملرك اهرد  و الرذي  لرب )ونح  

ط أا لكوا مرررا ط أت لمحو الليرررط كالم النهرررار وم  أجررر  أجررر  
ك  و الحد امدنا الذي ت لجوء  يتيرررررررررمن  ال ياا المارررررررررتر  

 التراجع عن  أو الذي لمك   طويرم.
وإدارة الرئيس ريغاا كانت  فيررررط أت لكوا  نالك بياا  
ما ذلرررك لعفيهرررا م  مواقف أخرى ربمرررا ت  نسررررررررررررررجم مع 

الجديد الذي نارررررررررررررأ خالل ءيارة الملك اهد والتت قد   الموقف
 خاذ ا نتيجة ضررررررررغو  اللوبت ن نلا جد نفسررررررررها ميررررررررطرة 

 الصهيونت الك ير الاأا ات الوتلات المتحدة.
ولو أا ءيرارة الملرك اهرد للوتلرات المتحردة  مرت م  دوا 
صررردور بياا مارررترك عنها  يرررم  العبارات والمواقف التت 

تق لوا اممر بالكثير م  الالمباتة  يررمنها لكاا العرب لسرر 
حتا نذا صررررردرت كتابات و صرررررريحات عربية وأجن ية حول 
الزيارة والنتائجل ولكانوا سرررررررريفترضرررررررروا أا الزيارة كانت بي   

سرررررترا يجت ات ن   جمعهما عالقات ثنائية ذات بعد صررررردلقي  
بعض مفاصرررلهال وليسرررت بي  دولة عربية أسررراسرررية مطالبة  

لاررق اموسرا ودولة ك رى ت يتحقق  بدور اعال لحط أءمة ا
الحط م  دوا أا   نت أسرررسررر . أما بعد صررردور ال ياا اإا 

 ط قيرررررية وأا الملك اهدالنارة  ت أا الزيارة كانت م  أج  
ع ررد العزيز كرراا ات مهمررة قوميررة نذا جرراء القول وليس  ب 

 صديق. نلاات ءيارة صديق 
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م  امميركت الماررررررترك  - نا ال ياا السررررررعودي - ثالثا  
القراءة المترأنيرة  نلاالنوع الذي صرررررررررررررردر حول الزيارة لحتراج 

 للوقوف علا ما يتيمن .
وات القراءة المتررررأنيررررة يت ي  أا الملررررك اهررررد انتزع م  

ولا نقرارات بحقوق الاررررررررررررررعررررررب اإلدارة امميركيررررررة وللمرة ام  
الفلسرررررررررررررطينت وكالمات م  النوع الذي ت لقول  المسرررررررررررررؤولوا 

ئ الواحد منهم سرررررررابقات وت  أثير  امميركيوا نت عندما لصرررررررب
 - لموقف  علا القرار السررياسررت. ولقد حفلت قائمة السررابقي 

بتصرريحات ومواقف   دي بعض التفهم  - سرتثناءات قليلةإب
أنها المرة  للموقف العربت ولقيرررية الارررعب الفلسرررطينت. نت  

امولا التت لسرجط ايها مسرؤول أميركتل وبالذات المسرؤول 
حرد   نلاموقفررات ي رردو علا  واضررررررررررررررعرر  مهم  الرذي ات القمررةل

ك ير. وعندما لسجط الموقف رئيس الوتلات المتحدة امعنا  
بم  ايهم وءير الخارجية   - ذلك أا كط أركاا ندارة الرئيس

جورج شرررولتز الذي لقال نن  ليرررمر للعرب ماررراعر ليسرررت  
مع  رررذا الموقفل ومعنا ذلرررك أنررر  موقف  - ودلرررة  مرررامرررات 

للنقض بسرررررررهولة. أما نذا كاا الذي سرررررررجط ثابت غير قابط 
 رررررذا الموقف  و وءير الخرررررارجيرررررة مثالت امعنا ذلرررررك أا 

 الموقف وصاحب الموقف عرضة للزوال.
وات القراءة المتأنية أليرررررررررررات لل ياا المارررررررررررترك يت ي  أا 

ع د العزيز بذل كط ما ات وسرررررررررررع  م  أجط  ب  الملك اهد
 - العربت أت   تعرررررد الوتلرررررات المتحررررردة ع  جو ر النزاع

اإلسرائيلتل وأا الرئيس ريغاا حر  كط الحر  علا أا 
يبقت مسررررررررررررألة التفاوض المباشررررررررررررر  ت الباب المفتوح علا 
مصررررررررررررررراعيرر ل أي بمعنا آخر أا كالت منهمررا لم يتخررط ع  

 نلانار   وع  مفهوم  وات الوقت نفسررررر  أمكن  التوصرررررط  
نصرررررف    نلاموقف ات منتصرررررف الطريق أو نذا جاء القول  

 لة معقدة.حط لماك
ا مسرودة ال ياا المارترك شرهدت صروتت اوأغلب الا  

ط وجوتت ق ررط أا  سررررررررررررررتقر علا حررالل وكررط ذلررك م  أجرر  
كلمات وعبارات م  نوع "قناعة  امة" و" قدير" و"عناصرررررررررر  
نلجرابيرة". ولعرط عبرارة "ولقرد أكرد صرررررررررررررراحرب الجاللرة واخرامرة 
الرئيس ات مبراحثرا همرا أا السررررررررررررررالم الثرابرت لجرب أا لكفرط  

جميع الدول ات المنطقة ويحقق ممارسررررررررررررررة الاررررررررررررررعب   أم 
 الفلسطينت لحقوق  الماروعة" خيعت لحسابات دقيقة.

وات  ذا الصدد م  الجائز القول نن  نذا كانت الوتلات 
المتحدة  تحاشررررا عادة نصرررردار ال يانات الماررررتركة وبالذات 

 - ط  فرررادي النزاع العربتمع الررردول العربيرررة وذلرررك م  أجررر  
 خررذ رر  بررا ررت  ناررإنهررا بررالموقف الجررديررد الررذي اإلسرررررررررررررررائيلت 

ع رد العزيز  ب  مسررررررررررررررؤوليتهرا أك ر. وبقردر مرا نا الملرك اهرد

مطررالررب بررالكثير م  السررررررررررررررعت لتررأكيررد اإلجمرراع العربت مرة  
ماررروع  م    نلاأخرى حول مقررات ااس المسررتندة أصررالت 

أجط الحط الدائم والعادل اإا الرئيس ريغاا مطالب أليررررررررات 
مع نسررررررررررررائيط كت ت  جهض ل  ما ا فق   ب ذل جهود خارقة

ع ررررد العزيز. اررررالموقف الجررررديررررد  ب  عليرررر  مع الملررررك اهررررد
ا خذ   الوتلات المتحدة وليسرررررررررت اممم المتحدة حتا لكوا 

سررررررررررررررتهرررانرررة بررر . والموقف الجرررديرررد يتحمرررط  ات اإلمكررراا اإل
مسررررررررررررررؤوليترررر  رئيس الوتلررررات المتحرررردةل بمعنا أنرررر  موقف 

ارضررررررتها الاروف الكثيرة  سررررررترا يجت وليس خطوة  كتيكية ن
عتبرار أا  ذا الموقف لم لأت  التعقيرد.  ذا مع امخذ ات اإل

ط نعطاء أم  نسرررررائيط  علا حسرررراب نسرررررائيطل وإنما م  أج  
مارررررروعية عربية مقابط حصرررررول الارررررعب الفلسرررررطينت علا 

 حقوق  الماروعة.
وصررررررررررررررحيئ أا الرئيس ريغرراا لم لحرردد   يعررة الحقوق 

سرررررتنادات نت أا  ذم الحقوق المارررررروعة لارررررعب الفلسرررررطينت ن
واضرررررحة   1982مقررات قمة ااس ات أيلول )سررررر تم ر(   نلا

و حاا بموااقة منامة التحرير الفلسرطينية الممثط الاررعت 
 والوحيد مصحاب  ذم الحقوق.

امميركت المارررررررررررررترك   - بعد ال ياا السرررررررررررررعودي - رابعا  
سيحدث نوع م  الت دل علا الموقف امميركت عند مناقاة 

سرتصردار قرارات دولية. وأغلب نالاررق اموسرا وعند  قيرية
الا  أا الوتلات المتحدة ل   سررررتعمط الفيتو بالطريقة التت 
كانت  سررررررتعمل  م  ق طل وسرررررريكوا  نالك  ريث ق ط نقض  

 ط نرضاء نسرائيط.قرار ندانةل اقا م  أج  
وات الماضرررررررت كاا واضرررررررحات  مامات أن  نذا كانت  نالك 

يط اإا المندوب امميركت لدى شررررررركوى عربية ضرررررررد نسررررررررائ
اممم المتحدة يتصررررررف ات ضررررروء التعليمات التقليدلة و ت 
اسررررررررررررررتعمرال حق النقض )الفيتو( إلسررررررررررررررقرا  أي قرار ندانرة 

 إلسرائيط.
 اتراض أنر  نذا كراا الملرك اهردقرد لجوء اإل - خاامساااااااااا  

ع ررررد العزيز والرئيس ريغرررراا ظهرا غير متفقي   مررررامررررات   ب 
اإليرانيررة نت أا  - وحول الحرب العراقيررةحول أءمررة ل نرراا 

 نسجام.  كاا علا درجة عالية م  اإلموقفهما م  المسألتي  
  علا أنهمرررا ات ثني  اإل ن فررراق  نتبرررامولقرررد كررراا تاترررات لإ 

سررررتقالل  وكت إعجلة م  اممر كت لسررررتعيد ل ناا سررررياد   و 
ستعمط نل ناا   نلاينتهت القتال بي  العراق وإيراا. وبالنسبة 

ل ياا الماترك عبارة "كما بحث الزعيماا الوضع ات ل ناا ا
سررررررتقالل   إسررررررتعاد   العاجلة لسررررررياد   و ن فقا علا ضرررررررورة إو 

حرب الخليج  يرم  ال ياا   نلاوسرالمة أراضري ". وبالنسربة 
عبرررارة "ولقرررد بحرررث اخرررامرررة الرئيس وجاللرررة الملرررك الحرب 
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 المسرررررررتمرة بي  العراق وإيراا وأعربا ع  أسرررررررفهما للخسرررررررائر
المؤلمة ات امرواح والدمار الذي سر  ت   لك الحرب و هديد  

سرررررررررتمرار ات دعم سرررررررررتقرار ات المنطقةل وأكدا اإلامم  واإل
 الجهود الرامية إلنهاء سريع للقتال".

امميركت المارررترك  - ي دو ال ياا السرررعودي - سااادسااا  
سرروفيا ت   - أكثر  حديدات وأكثر وضرروحات م  أي بياا عربت

كاا المرء لارقا بعد صردور بياا مارترك بي   مارترك. وإذا  
ط أا لعرف  السرروفيا ت م  أج    اإل حادنحدى الدول العربية و 

اإن  ل  لجد سررررررررررروى العبارات التقليدلة    فاق علا ماذا  م اإل
م  نوع "وقررد جرت المبرراحثررات ات جو ودي..." وعليرر  أا 
ينتار مرور الزم  لكت لعرف الترجمررررررة العمليررررررة لهررررررذم 

امميركت ارإا كرط  - ا ات ال يراا السررررررررررررررعوديالعبرارات. أمر 
 شتء محدد وواضئ.

وبعررد اآلا سرررررررررررررريتوق المرء لمعراررة مررا نذا كررانررت ندارة  
الرئيس ريغاا سررترى ضرررورة نصرردار بياا ماررترك بعد كط 

الوتلرررات المتحررردة أم أنهرررا  نلاءيرررارة لقوم بهرررا حررراكم عربت 
امميركت بمثرررابرررة ال يررراا  - سررررررررررررررتعت ر ال يررراا السررررررررررررررعودي

امميركت. وسررريتوق المرء أليرررات لمعراة ما لمك   - العربت
امميركت    - أا  قول  اإلدارة امميركية ات ال ياا المصرررررري 

 نلابعد أا لقوم الرئيس حسرررررررررررنت مبارك بزيار   الرسرررررررررررمية 
الوتلررات المتحرردة ومررا لمك  أا  قولرر  اإلدارة امميركيررة ات 

 ارررررررررراذلتامميركت بعد أا لقوم الرئيس ال - ال ياا الجزائري 
الوتلات المتحدة وما لمك    نلاجديد بزيار   الرسررررررررررررمية  ب 

امميركت  - أا  قولرر  اإلدارة امميركيررة ات ال يرراا المغربت
 نلابعد أا لقوم الملك الحسرررررررررررررر  الثانت بزيار   الرسررررررررررررررمية 

 الوتلات المتحدة... و كذا.
 لررك المعراررة نرراشررررررررررررررئ ع   نلاوالقول بررأا المرء يتوق 

امميركت لعكس موقفات قد   - عتقاد بأا ال ياا السرررررررعودياإل
يتطور ات امشررررررررررررررهر المق لررة و كوا ءيررارات بعض الحكررام 

 العرب مناسبة إلظهار المزيد م  معالم الموقف.
ا اإلدارة امميركيررررة و ت  يررررررررررررررع ال يرررراا اذلررررك  إلاو 

والرئيس  ع د العزيز  ب  الماررترك حول محادثات الملك اهد
عتبار مسررألة أا  نالك رونالد ريغاا قد  كوا أخذت ات اإل

واشرررررررررنط  ات امسرررررررررابيع   نلاحكامات عربات آخري  سررررررررريفدوا 
المق لةل وأا عليها أا  سرررررررجط أمام كط منهم خطوة نلجابية  
بحيررث ت لعود  ررذا الحرراكم نت وقررد أوحا بررأا لرر  دورات ات 

 ر   يفات. غيير الموقف امميركت وإا كاا  ذا التغيي
عتبرار أا كرذلرك أا  رذم اإلدارة أخرذت وت شررررررررررررررك ات اإل

رئيس وءراء نسرررررائيط شرررريموا بيريز سرررريزور واشررررنط  قريبات  
وأا عليها أا  بقت ل  شرررررري ات لعزء وضررررررع  بحيث ت لاهر  

أمام شررررررررعب  بأن  لم لحصررررررررط م  الوتلات المتحدة علا ما 
 كاا لحصط علي  الذي  سبقوم ات حكم نسرائيط.

 - ات ال يرراا السررررررررررررررعودي نتبررامالالاررت لإ  - سااااااااااابعاا  
عطيت للقيررررررررية  امميركت الماررررررررترك  و أا  نالك أولوية أ  

الفلسررررررررطينية والقيررررررررية العربية عمومات وأا محاولة الوتلات 
 تمررامررات السررررررررررررررعودلررة )العالقررات الثنررائيررة ن المتحرردة  غليررب 

وقيرررية أاغانسرررتاا مثالت( علا الهموم )القيرررية الفلسرررطينية  
العربيررررة والحرب بي  العراق وإيراا وقيرررررررررررررريررررة  والعالقررررات

 ل ناا(... لم  ثمر.
سررررررررررررررتطراع أا يربا  نوإذا جراء اتاتراض ارإا الملرك اهرد 

العالقرررات الثنرررائيرررة برررامولويرررات القوميرررة. وقرررد لكوا حر  
الجمهوريي  )م  روءالرت ولقرائر  برالملرك الراحرط ع رد العزيز 

سركة مع نيكسروا( علا بناء عالقات متما  نلاأيزنهاور   نلا
السرررعوديي  سررراعد "جمهوري الثمانينات" الرئيس ريغاا علا 

   التفهم.س  ح  
أا ال ياا الماررررررررررررترك أسررررررررررررقا   نتبامكذلك م  الالات لإ 

درجرة   ردو ايهرا  رذم المرحلرة  نلا مرامرات مرحلرة كرامرب دلفيرد 
وكأنها لم  حدث. ولعط ات ذلك ما لاررررررررررجع علا  ماسررررررررررك  

 أقوى ات الموقف العربت.
أءمرررة   نلاالت ررردل ات النارة امميركيرررة  ويبقا أا  رررذا

 - الارررررررررررررررق اموسررررررررررررررا وبرررالرررذات مرررا يتعلق برررالنزاع العربت
ل جرذري ات اإلسرررررررررررررررائيلت مرا كراا لمك  أا لحردث لوت   ردُّ 

 عامط العرب مع قيررريتهم م  جهة وخلط أسررراسرررت أصررراب 
منامة التحرير الفلسرررررررطينية بحالة م  اتضرررررررطراب. كذلك 

ميركية واتسرتعداد لتسرجيط ذلك نا  ذا الت دل ات النارة ام
ات بياا ماترك ما كاا لمك  أا لحدث ات الوتلة السابقة 
للرئيس ريغراا مخراارة أا ينعكس اممر علا الوتلرة الثرانيرة  
 وت لعود ات استطاعة الرئيس أا لحكم أربع سنوات أخرى.
 وءيرررادة ات التوضرررررررررررررريئ أنررر  لو  مرررت ءيرررارة الملرررك اهرررد

  ق ط سنة لما كاا بالتأكيد قوبط واشنط   نلاع د العزيز  ب 
بما قوبط ب  خالل ءيار   التت  مت امس وع الماضتل ولما 
كاا بالتأكيد صرررررردر ع  الزيارة بياا ماررررررترك كال ياا الذي 
صرررردر متيررررمنات ما  يررررمن  والذي حاولنا قراءة ما  يررررمن   

 بالكثير م  التأنت ات امسطر السابقة.
ك وما  يمن  ما كاا والقول بأا مثط  ذا ال ياا الماتر 

لمك  أا لصررررردر ات الوتلة السرررررابقة للرئيس ريغاا لاررررركط 
جوابات علا أا الرئيس ريغاا بدأ أربع سرررررنوات أخرى وأخيرة  

ك مم   سررررتطاعت  أا لفعط  نم  دوا ضررررغو ل ولذا افت  الح 
أا لفعط أشررررياء كثيرة نذا  و أراد  سررررتطاعت نشرررري اتل بط ات 

أا لختررار لنفسررررررررررررررر  مكررانررات ات تئحررة الحكررام العاررام الررذي  
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 حكموا الوتلات المتحدة وكاا لهم دور ات التاريخ.
 - يبقا أليررررررررررات أا الفقرة امخيرة ات ال ياا السررررررررررعودي

عتراف الوتلات المتحدة بالسعودلة  ن امميركت والتت  تيم  
الصرررررناعية باإلضرررررااة للنفا الخام" "ك لد مصررررردر للمنتجات 

لتزام الوتلات ن  "ات ضررررررروء ودراسرررررررة  ذا اممر م  الجان ي  
المتحدة التقليدي لسررررررررياسررررررررة امسررررررررواق المفتوحة ات السررررررررلع 

ءدلراد المنفعرة الماررررررررررررررتركرة ات إسررررررررررررررتثمرار" و وقع نمو و واإل
التعرررررراوا التجرررررراري "الررررررذي لجمع بي  الموارد والتطلعررررررات 

يركية للتقنية"... يبقا أا  ذم الفقرة  السرررررررررعودلة والزيادة امم
نطبرررراعررررات لرررر  أثرم المعنوي الك ير ات نفس الموا   ن ترك 

السرررررعودي وخالصرررررت  أا المملكة العربية السرررررعودلة ليسرررررت  
اقا بلدات لسررررتهلك المنتوجات والسررررلع امميركية بالنفا الذي 
 نتج  الاررررررررررررركات امميركية ويداع قسررررررررررررمات ك يرات م  الدخط 

أسررررررررررررررلحرة و رائرات ات معامهرا أميركتل وإنمرا  القومت ثم 
 و أليررررات بلد صررررناعت لسررررتطيع أا يتولا  صرررردير ننتاج   
الصررررررررررررررنراعتل وأن  نذا كانت لدى الوتلات المتحردة "أواكس" 
رمز التطور العسررررررررركري امميركت المذ ط اإا لدى المملكة 
العربية السررعودلة "سررابك" بكط ما  مثل  م  ننتاج صررناعت.  

موا   السررررعودي بأن  ات مأم  م  ويالت  وبذلك لاررررعر ال
نيرررررروب النفا ايررررررالت ع  أا عقدة الثروة الطارئة ت  عود 

  تحكم مع الزم  ات القرار وات المسلكية.
ع ررد العزيز عرراد م  ءيررار ررر    ب  ا الملررك اهررداو كرارات 

واشررررررررنط  وقد حقق لألمة شرررررررري ات. وبقدر ما  قف اممة   نلا
عط م  الكسرب المتواضرع حول  بالقدر نفسر  لسرتطيع أا لج

الرذي حققر  ننجراءات ك يرات قرد لعوض اممرة الكثير ات الجرانرب 
سررروريا    هط أاالسرررياسرررت م  صرررراعها المرير مع نسررررائيط. ا

 ستساند الملك و قف مع اآلخري  الذي  يلتفوا حول ؟
 1985شباط )فبراير(  23 - مجلة "التضامن". لندن

     

 من العقدة السورية
 التعقيد السوفياتي  إلى

 نلاع رد العزيز لعود  ب  ات اليوم الرذي كراا الملرك اهرد
الوتلرات المتحردة )و و  نلاالريراض بعرد ءيرارة مهمرة قرام بهرا 

سررررررررررررررفيرم ات  ( كرراا1985ا راير /شرررررررررررررربررا   18ثني  يوم اإل
سررررلطاا لعقد محادثات شرررراقة ات  ب  واشررررنط  اممير بندر

قصررررر الرئاسررررة ات دماررررق مع الرئيس حااظ امسرررردل وكاا 

سررررررفيرم ات لندا الارررررريخ ناصررررررر المنقور لسررررررتق ط ات منزل   
السرفير السروفيا ت ات لندا ألكسرندر بوبوفل ويناقش بهدوء  

 مع  ظروف الزيارة.
 وللتوضرررررررررررررريئ اررإنرر  مثلمررا بررات معرواررات أا اممير بنرردر

المهمرات الصررررررررررررررعبرة ات مرا لخأل   سررررررررررررررلطراا  و رجرط ب 
السررررورية اإن  بات معرواات أليررررات أا   - العالقات السررررعودلة

الارررررررريخ ناصررررررررر المنقور  و الذي يتابعل وبكثير م  سررررررررعة  
الصررررررررررررررردر و ول البرالل أمر الحوار البطتء الرذي يتم بي  

السرررررررررروفيا ت ات اياب   اإل حادالمملكة العربية السررررررررررعودلة و 
  .ال لدي  ناوء عالقات دي لوماسية بي  

وإذا كاا الرئيس حااظ امسررررد لم لسرررراير ات أمر نعالا 
ع ررد العزيز ات  ب   ررأييرردم لإنجرراء الررذي حققرر  الملررك اهررد

السرروفيا ت باررخأل السررفير ات لندا  اإل حادواشررنط ل اإا  
ألكسرندر بوبوف ءار جارم )السرفارة السروفيا ية ات لندا علا 

الاريخ ناصرر  بعد أمتار م  منزل السرفير السرعودي( وءميل 
المنقور و لب من  نحا ت  بما  و متواار لدل  م  خل يات  

 ع  الزيارة.
وقال السرررررررفير السرررررررعودي نا كط ما  و متواار لدل   و 

 ال ياا الماترك.
وسرررررررررأل السرررررررررفير السررررررررروفيا ت ءميل  عما نذا كاا ال ياا 

موضررررروع أاغانسرررررتاا ورد علي  السرررررفير  نلا يرررررم  نشرررررارة 
 السعودي بالنفت.

أل السررررررفير السرررررروفيا ت ءميل  ع  السرررررر ب ات  كذلك سرررررر 
 جا ط المبادرة السرروفيا ية. ورد السررفير السررعودي بما معنام  

امميركت الماررررررترك ركز علا قرار  - أا ال ياا السررررررعودي
اررررراس الرررررذي حات برررررإجمررررراع عربتل وأنررررر  نءاء ذلرررررك ات 

السرروفيا ت بصررفة كون  م  الدول الدائمة  اإل حادسررتطاعة ن
 امم  أا لاارك ات أي حط دولت.العيوية ات مجلس 

  كمرا ات كرط مرة يتم ايهرا  نتها اللقراء بي  السررررررررررررررفيري  إو 
لقراء. ت حرارة علا اإل القل وإنمرا دائمرات التمسررررررررررررررك بقواعرد 
ال رو وكول وإا كاا السررفير السرروفيا ت لحر  علا  ذكير  
جارم السررررررررررررفير السررررررررررررعودي باللمسررررررررررررات العربية التت لمك  

 منزل السفير السوفيا ت(.مالحاتها ات منزل  )أي 
 - و لب السرررررررفير بوبوف نسرررررررخة م  ال ياا السرررررررعودي

امميركت المارررررررتركل اأراد السرررررررفير السرررررررعودي أا ليرررررررفت  
حد مال اقال للسررفير  نلابعض الدفء علا اللقاء الجليدي 

السروفيا ت  لماذا ت  حصرلوا علا  ذم النسرخة م  سرفيركم  
 ات دماق؟

 ناك سرررريحصررررط علا ورد السررررفير السرررروفيا ت  سررررفيرنا 
 نسخة لكننت أريد نسخة منك.
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وات اليوم التالت كانت نسرررررخة م  ال ياا مترجمة حرفيات  
متهررا وءارة  اإلنكليزيررة ع  النسررررررررررررررخررة العربيررةل التت عمَّ  نلا

الخارجية السررررررعودلة علا سررررررفارات المملكة ات دول العالمل 
 مكتب السفير السوفيا ت ات لندا. نلاات  ريقها 

هرا كرانرت حلقرة ات مسررررررررررررررلسررررررررررررررط التعرامرط وأ ميرة ذلرك أن
  اللرررررررذي  ت  جمعهمرررررررا عالقرررررررات الرسررررررررررررررمت بي  ال لررررررردي  

 دي لوماسية.
  السررررررررعودي وعلا  امش  ذم المناقاررررررررة بي  السررررررررفيري  

والسررررروفيا ت ات واشرررررنط ل ايرررررالت ع  المهمة التت قام بها  
 سلطاا لمك  مالحاة اآل ت  ب  ات دماق اممير بندر

ع رررد العزيز حر  علا أا  ب  نا الملرررك اهرررد - أوال  
لكوا الرئيس حررااظ امسررررررررررررررررد  و امول الررذي   لغ بنتررائج  

 نلامحادثات واشررررنط  بط وأا يتم ذلك ق ط أا لعود الملك  
 الرياض.

كذلك حر  الملك علا أا يت لغ الرئيس حااظ امسررررررد 
برررالنترررائج ق رررط حكرررام دول مجلس التعررراوال علمرررات برررأا أ رررط 

م ك    تمام.م المسألة بكط اإلالسعودي يراعوا  ذ الح 
ذلررررك حر  الملررررك علا أا يتولا اممير بنرررردر   إلاو 

نبالا الرئيس امسررد بنتائج محادثات واشررنط ل علا أسرراس 
 - النقا  الحاسرمة ات الحوار السرعودي نلاأن  امكثر قربات 

امميركت م  جهة ومن  ات الوضرررع الذي لجيز ل  أا لقدم  
ك م نلاخردمرة  هرا م  اإلدارة امميركيرةل  السرررررررررررررروري لحتراج  الح 

ك مايرررالت ع  أن  جرب ات الماضرررت مع  السررروري حالة  الح 
نتيجررررة ونجئ ات  نلا طل ررررت التفرررراوض الررررذي يوصرررررررررررررررررط 

 التجربة.
نا كررط  ررذا الحر  م  جررانبرر   رردارر   قريررب   - ثااانيااا  

عتمادمل  ن الرئيس حااظ امسررررد م  صرررريغة الحط الذي لمك  
عزيز نجئ ات أا ع ررد ال ب  وحتا ت لقررال نا الملررك اهررد

لغير قليالت أو كثيرات م  الموقف امميركت لك  الحظ لم 
 لحالف  ات أمر  غيير موقف الرئيس امسد.

عنررردمرررا حررردث نوع م  التركيز ات محرررادثرررات   - ثااالثااا  
واشرررررررررنط  علا اإلجماع العربت ات قرار ااسل و يرررررررررمي   
ال ياا المارترك  قدير اإلدارة امميركية لهذا اإلجماعل اعلا 
أسرررراس أا م  شررررأا ذلك نرضرررراء جميع الفرقاء وات الوقت 
نفس  نبالغهم بما معنام أا ال ياا الماترك صيغ بامسلوب 
الذي  حاشررررررا الحسرررررراسرررررريات التت لمك  أا  ناررررررأ عند أي 

  رف عربت أو دولت.
السررررررررروفيات أن  لفترض ايهم الترحيب بما    نلابالنسررررررررربة 

 نلاشررررررارة  يررررررمن  ال ياا الماررررررترك بالرغم م  أن  أغفط اإل
 المبادرة السوفيا ية.

ويفترض ايهم الترحيب علا أسررراس أا ال ياا المارررترك 
موقف عربت    نلاماررررررروع ريغاا وإنما أشررررررار   نلالم لاررررررر 

لمك  أا يؤيدم الطرف امميركت ويسرتفيد من  ويمك  أليرات 
 ستفادة نفسها.أا يؤيدم الطرف السوفيا ت ويحقق اإل

السررروفيا ت مقدر   اإل حادا ااتراض قد لجوء اإل - رابعا  
امميركت متواءال وأن  نذا  - ا ال ياا السرررررررررعودياضرررررررررمنات 

المبادرة السررررررروفيا ية اإن  ات الوقت   نلاكاا أغفط اإلشرررررررارة 
نفسرررررررررررر   جا ط ماررررررررررررروع ريغاال نت أا السرررررررررررروفيات عمال  
بأسرلوبهم ات عدم نظهار ما يبطنوا ت لصروروا الماراعر 

 علا حقيقتها.
الوتلات   نلاق ط أا لقوم الملك اهد بزيار    - خامساااااا  

مرا بعرد  نلاالمتحردة كرانرت  نرالرك أمور كثيرة متروكرة عرالقرة 
نتهاء الزيارة. وات مناقاررررررات عربية كثيرة حدثت كاا لقال  ن

 نلانتهاء ءيارة الملك اهد  نما بعد   نلاأحيانات  اليترك اممر  
 واشنط  ومعراة ما ستسفر عن   ذم الزيارة.

القمرة كراا اممر الرذي حردث ات   ننعقرادمسررررررررررررررألرة ولعرط 
شررررررررررررررأن  نوع م  اإلجماع. بمعنا أا كط ام راف العربيةل  

سررررررررررررررتثنراءل قرالرت مرا معنرام ننر  نذا كرانرت  نرالرك نوم  دوا 
القمة اإا ذلك ل  يتم ات أي حال  ننعقادار  متاحة أمام  

واشنط . و ا أا الزيارة    نلاق ط   ي  نتائج ءيارة الملك اهد  
مت اماذا سيحدث؟  نعقد قمة أم ت  نعقد نتيجة  عطيط  قد  

ك م  السوري لها؟ الح 
ب الرذي حققتر  ءيرارة الملرك اهرد ويبقا أا اإلنجراء الطير   

الوتلات المتحدة سرررررررياط مهددات بالعقدة السررررررروريةل التت   نلا
ع د   ب  سرررلطاا ب  ي دو أا التوايق لم لحالف اممير بندر

العزيز عنررردمرررا ءار دماررررررررررررررق ات أا لخفف م  و رررأ هرررال  
وبالتعقيد السوفيا ت الذي ت لخ ي  الكرملي  قيادة ومبعوثي   

 وسفراء.
سررررررر  وأغلب الا  أا قطار التسررررررروية بالاررررررركط الذي عك

امميركت المارررررترك ل  يتحرك ويصرررررط  - ال ياا السرررررعودي
محطا   الكثيرة سررررالماتل نت نذا حسررررمت المملكة العربية    نلا

السررررعودلة اممرل وأخذت علا عا قها حط العقدة السرررروريةل  
وإت نذا حسمت الوتلات المتحدة اممر وأخذت علا عا قها 
حط التعقيد السروفيا تل علمات بأا الطريق امكثر سرهولة  و 

بمعنا أا  أا  تبررادل السررررررررررررررعودلررة والوتلررات المتحرردة اممر
 أخذ الوتلات المتحدة علا عا قها أمر حط العقدة السوريةل  
و نهت المملكة العربية السرررررررررررعودلة التعقيد التاريخت لال حاد  

 السوفيا ت وذلك بإقامة العالقات الدي لوماسية مع .
ع رد العزيز آثر أا يواصررررررررررررررط   ب  وقرد لكوا الملرك اهرد

 نلاأا لخلرد امعبراء بعرد انتهراء ءيرارة واشررررررررررررررنط  م  دوا 
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نجاءة لبيرررررررررررعة ألام وعد نفسررررررررررر  بها منذ أشرررررررررررهر م  أجط 
 وظيف جيد لنتائج الزيارة ولتوقع وصررول بعض المسررؤولي  

المملكرررررة. ولعرررررط الخطوة امولا ات التوظيف  نلاالعرب 
 -  كرارات   - نطباع بدأ لسرررود وخالصرررت نالمطلوب  ت نءالة  

يراتل  ع رد العزيز اسررررررررررررررتطراع أا لحردث  غي ب  أا الملرك اهرد
ولو   يفررراتل ات الموقف امميركت ات حي  أنررر  ت لحررردث 
 ذا التغيير ات موقف الرئيس حااظ امسد الذي  طلب من   
المملكة العربية السررررررررعودلة المسرررررررراعدة ات  حقيق  يررررررررام   
عربت م  أجط الحصول علا الحق السوري ايرد بالمطالبة  

 د.بتحصيط الحق السوري أوتت لكت يتحقق التيام  المناو 
... نت نذا كانت  نالك مفاجأة علا الطريق وذلك علا 
أسررررررررراس أا مصرررررررررلحة الرئيس امسررررررررردل وقد بدأ وتلة ثالثةل  
التقليررط م  التعجيز وعرردم الاهور أمررام اممررة م  المحيا  

الخليج بماهر غير الراغرررررب ات  يرررررررررررررررررررام  العرب  نلا
 ستقرار م.إو 
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 الفيتو األميركي والفيتو السوري 
أميرررررررررررا العالم العربت قرابة ربع قرا و و لاررررررررررركو م  
الفيتو امميركتل أي م  حق الوتلات المتحدة بصفة كونها 
م  الدول الك رى الدائمة العيرررررررررررررروية ات مجلس امم  ات 
نقض أي ن فاق لكوا لمصرررلحة العرب منها ليسرررت راضرررية  

 شكط أو ات آخر.عن ل من  يدي  نسرائيط ات 
 نلاوات كط مرة كانت أي دولة عربية  اررررركو نسررررررائيط 

مجلس امم  بسرررررررررررررر رب نعترداء قرامرت بر  ارإا  راجس الفيتو  
كاا لسرررررررريطر سررررررررلفات علا  ذم الدولةل وكاا دي لوماسرررررررريو ا 
ط نقناع المندوب  ينارررررررررطوا ات أروقة اممم المتحدة م  أج 

 امميركت كت ت لستعمط الفيتو عند التصويت.
ال ربع قرا لم لحررررررالف العررررررالم العربت الحظ ات و و 

 فادي الوقوع ات شرررررررررررررباك الفيتو امميركت. سرررررررررررررنويات  نالك 
شررررركاوى بدل الاررررركوى الواحدة وعند التصرررررويت  فوء الدولة 
العربية صاحبة الاكوى بتأييد امكثرية الساحقة ولك  الفيتو  

 امميركت يهزمها.
الاروف  ويفترض لكثرة خيبات اممط الناشررررر ة ع   ذم

أا  كوا الدول العربية نسرررتفادت م  درس الفيتو ووضرررعت  
نفسرها ات موضرع القادر علا  فادي السرقو  ات شرباك  ذا 

السررررالح الذي يدمر كط الجهود التت لمك  بذلها ات سرررر يط  
 عويض معنوي ت أكثر ع  ضرررررررررررررررر اررادح ألحقترر  الرردولررة 

 المعتدلة.
 يات  لك  بعض الدول العربية بدل أا  سررررررررتفيد م  سررررررررل

سرالح الفيتو اإنها نكتسر ت  كأسرلوب عمط  مارسر . وبدل أا 
 تذكر المرارة التت يتركها نسرررررتعمال  ذا السرررررالح ات النفس  
اإنها  ط ق  ذا السررررررررررررالح وبحذاايرم وم  دوا أا  أخذ ات 

 اإلعتبار امحوال السي ة التت لعياها العالم العربت.
تنوي   ولكت ت لكوا  نالك  عميم اإا م  اليررررررررروري ال

بأا الذي  لسرتعملوا سرالح الفيتو العربت  م قلة لكنها القلة 
 المؤثرة.

وم  خالل نارة عرررابرة علا واقع الحرررال العربت يت ي   
لنا أا الماررررررررركلة التت  عانت منها اممة  ت ات نسرررررررررتعمال  
البعض للفيتول  رذا مع امخرذ ات اإلعتبرار أنر  ليس  نرالرك 

حق النقض كما ات   ات ميثاق الجامعة العربية حق نسررررررررم 
 ميثاق اممم المتحدة.

وبما أا المجال  نا لييق بذكر الحاتت التت يتم ايها  
نسررررررررررررررتعمررال الفيتو العربت م  جررانررب بعض ام راف اررإا 

 بعض الحاتت  عطت التفسير المطلوب. نلااإلشارة 
 وعلا النحو اآل ت لمك   سجيط  ذم الحاتت 

 تفق الرردول العربيررة علا ضرررررررررررررررورة ننعقرراد مؤ مر قمررة 
عربت ويتم  حررديررد موعررد لهررذا المؤ مر و تولا الرردولررة التت 
 سررتيرريف الملوك والرؤسرراء ننجاء التر يبات المطلوبة لك  
كط شرررتء ينسرررف ما نحدى الدول مارسرررت النقض مع أن  
 كرارات ليس م  حق أحرد أا ينقض أو برامحرى ليس  نرالرك 

 ينعقد ما  راات وضع الفيتو علي . مؤ مر ت
ينجئ أحد الحكام العرب ات ننتزاع موقف نلجابت وللمرة 
امولا م  الوتلات المتحردة. ويكوا  ذا الحراكم ات أشررررررررررررررد 

ط  وظيف جيررد لهررذا الموقفل  نلاالحرراجررة  مؤاءر رر  م  أجرر 
لك  موقف بعض ام راف يتسرررررررررر ب ات حالة م  اإلحبا  

لا السرررررررررررررراحة الدولية. وموقف التت  ترك أثر ا السررررررررررررررتء ع
البعض  ؤتء يتمثط ات نسرتعمالهم الفيتو علا  ذا اإلنجاء 

 الذي حقق  الحاكم المعنت.
لحقق أحد الحكام نصرات عسكريات ويخوض حربات  ستغرق  
خمس سنوات و ستنزف امموال والبار وبدتت م  أا  سعا  
بعض ام راف العربية م  أجط وضررررررررع نهالة لهذم الحرب 

ا  سرتعمط سرالح النقضل أي أنها  يرع الفيتو علا كط اإنه
ما م  شرررررررررررأن  أا ليرررررررررررع حدات للقتال وتسرررررررررررتنزاف امموال 

 والبار.
يتفق الفلسرررطينيوا ات ما بينهم علا أا لحلوا ماررراكلهم  
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بأنفسررهم وعلا أا  كوا لهم شرررعيتهم وعلا أا  صرراا  ذم  
الاررررررررررررررعية و بقا ات منأى ع  الخالاات التت ت بد منهال  

تقدم بعض ام راف العربية و سرررررررتعمط الفيتو بهدف  رك  ات
 الفلسطينيي  ينقيوا علا بعيهم البعض.

عيررررويتها ات   نلا قرر الدول اإلسررررالمية نعادة مصررررر 
منامة المؤ مر اإلسرررررررررالمت علا أمط أا  سرررررررررتعيد بالهدوء 
الممك  مكرانهرا ات الجرامعرة العربيرة اتيررررررررررررررع  رذم ام راف 

 التت  جري ات  ذا الاأا. الفيتو علا المساعت الحميدة
و قرر امكثريررررة العربيررررة نعررررادة النار ات الموقف م  
مصررررررررررررررر اتحول بعض ام راف دوا ذلررك وحجتهررا أنرر  ت 
ب اإلعتراف  لجوء الخروج علا اإلجماع العربت وكأنما سح 

 بمنامة التحرير الفلسطينية ليس خروجات علا اإلجماع.
الفلسررررررطينية    توصررررررط المملكة امردنية ومنامة التحرير

ن فراق م  شررررررررررررررأنر  نذا  و  طور أا لكوا بمثرابرة حجر  نلا
ك ير يرما ات بحيرة السرررررررررررررركوا العربت اتسررررررررررررررررارع بعض  

 استعمال الفيتو علا  ذا اإل فاق. نلاام راف العربية 
لطرح الرئيس حسررررررررنت مبارك اكرة الحوار امميركت مع 

 نلاالسررررررطينت مباشررررررر اتلجأ بعض ام راف   - واد أردنت
 استعمال الفيتو اورات علا  ذا اتقتراح.

نا ما أوردنام  و القليط م  الكثير الذي لمك   سرررررجيل   
سررالح الفيتو الذي  سررتعمل     نلاكأمثلة ات معرض اإلشررارة 

 .بعض ام راف العربية
امسررف الاررديد  و أن  مثلما أا الفيتو    نلاوالذي يدعو 

ط مواجهررة مواقف مؤيرردة   امميركت كرراا لسررررررررررررررتعمررط م  أجرر 
ط  للعرب اإا الفيتو العربت لسررررررررررررتعمل  بعض العرب م  أج 
مواجهرررررة محررررراوتت التفرررررا م واإل فررررراق... ولو علا الحرررررد 

 امدنا.
 وعمليات نا الطرف الذي لمسرك بأوراق الفيتو العربت  و

ك م درجة  جوء ايها  سرررررمية  ذا الفيتو بر   نلاات سررررروريا  الح 
 "الفيتو السوري" أو "الفيتو الاامت".
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 قراءة في مفاجأة الصحوة القومية
/   3 /9ماحدث ات السرررررررروداا يوم السرررررررر ت الماضررررررررت )

 -خواا المسررررررررررررررلمي  نتقررال جمرراعررة اإلإ( والمتمثررط برر 1985
م  موقع   - سرميتهم الرسرمية  ت رابطة الميثاق اتسرالمت 

ك مالاررررررررررررررريرررررك ات  موقع المتهم م  ق رررررط النارررررام  نلا الح 
سررررررررررقا  الناامل ي دو كما إغتيال رئيس الدولة و بالتخطيا إل

ن  حالة صررررحوة أو ألو أن  عودة الوعت السررررودانت القومتل 
 رط أ سررررررررررررررجرام بي  نندم عر  جرام القومت لم  رأت نتيجرة ات اإل
ك م ا مارررررررررررررركلرة  أنمرا بعردمرا وجرد الرئيس جعفر نميري إو  الح 

اتخواا المسررررررررررررررلمي   ت ات بعض جوان ها مثط مارررررررررررررركلة  
عطت لهم أ  نهم ت لقتنعوا برالقليرط الرذي أي أالارررررررررررررريوعيي ل 

ك م انما يريدوا وضررع اليد علإو  متالك السررلطة وليس إو  الح 
وليس مجرد   خررراذ القرار إاقا مجرد الماررررررررررررررررراركرررة ايهرررال و 

  الع علي  ق ط صدورم.  اإل
سررررررررررررطر التت  متزج ايها المعلومات وحتا كتابة  ذم ام

ات الخر وم كاا عبرارة   ات ذلع رسررررررررررررررمير أ  ا ما إجتهرادات ار إلبا
ذاعة نعلنها بنفسر  م  أ صردر ا الرئيس نميري و أع  قرارات 

  10م درمررراا ات سرررررررررررررررراعرررة مبكرة م  صرررررررررررررربررراح امحرررد )أ
عالا لم لك  يتحمررط  ا اإلأ(ل اممر الرذي لعنت 3/1985/

ذا جررراء التع ير نوع م  ال يرررانرررات التت ننررر  أو أالترررأجيرررطل 
غانت العادلة  قطع بسرررررررررررر  ها ال رامج العادلة و حط محط ام

 المارشات العسكرية.  
درمرررراا ع  الرئيس نميري اا  أمذاعررررة نورد رررر  أوممررررا 

سررررررالمية« و »التيار سررررررم »الج هة اإلن جماعة ظهرت  حت
سررررررررررررررالمت«ل و مرا م  التنايمرات المتفرعرة ع  جمراعرة  اإل
سرررررررررتيالء علا السرررررررررلطة وانها مر لإ آخواا المسرررررررررلمي   تاإل

ناررراء  اررركيالت عسررركرية  ن اسرررالم عل عمط  حت سرررتار اإل
القترال برالهراوات والحجرارة والقيرررررررررررررربراا  او ردرب الطلبرة عل

 الحديدلة للتخلأل م  معارضي  لها ات جامعة الخر وم.  
الرئيس   نلايف الحديث المنسررررررررررروب ليررررررررررر   -ذلك   إلاو 

ا  ذم  أاا قوات اتم  حصرررلت علا وثائق   ي    -نميري 
ا لها الفيط ات أحتواء الناام و زعم ن  نلاالجماعة  سعا 

ة  يجن أا قوى أسرررررالمية ات السررررروداال و  ط يق الارررررريعة اإل
  مد  ذم الجماعة بالسالح. 

 اا الجماعة المارررار اليها ات ليررر أضرررئ الرئيس نميري أو و 
وحياة معاوني    ات  تآمر ضرد الحكومة و عرض حيا   شرخصري

  ات المارررراركة ظا ري سررررلوب المهادنة ثمأ بعت ننها أللخطرل و 
 ستيالء عط السلطة. حتواء ثم اإلاالتغلغط ااإل

ا الجمراعرة إكالم الرئيس السررررررررررررررودانت ار  نلا ات سررررررررررررررتنرادإو 
جهزة الحكومية ليها  غلغلت داخط صرررررررررررررفوف امنالمارررررررررررررار 

 المختلفة بما ات ذلك الجيشل وداخط المصارف بهدف 
عيرررراؤ ا أ حتكر نقتصرررراد القومتل كما اإل  االسرررريطرة عل

بعض المنتوجات السودانية مثط الذرة والفول إلحداث نقأل  
مررراعرررة جط الرئيس نميري  رررذم الات المواد الغرررذائيرررة. وحمرررَّ 
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اررررررررق ات ثارة الوقيعة بي  الارررررررمال والجنوب والنمسرررررررؤولية 
 السوداا. 

   ت وحول  ذم التطورات لمك  مالحاة ام
ا اممر لم يبررراغرررت البعض. افت  أغلرررب الا  أ  -أوال  

الرئيس نميري ضرررريق    نلاسررررابيع الماضررررية نسررررب  ؤتء  ام
سررراليب التت لعتمد ا اتخواا المسرررلموا ات التعامط م  ام

واا خا  رررررراجس بعض قيررررررادات اإلأمع الناررررررامل وكيف 
ك م او وضررررررررررررررع اليد بالكامط علالمسررررررررررررررلمي    ا أ. كما الح 

حد أمام أسابيع أسبعة   إلاالدكتور حس  الترابت بدأ ق ط حو 
لتقا بهم لقول كالمرررا ع  نارررام الرئيس نميري لم نالرررذي  

ا  عاملنا "نسررررررتعمط عبارة نحد سررررررماع  من . بط ان  ألف لأ
 .  "مع السلطة ربما ت لستمر

الرئيس نميري    نلا  ينسرب خرى  نالك م  أ  وات مناسربة 
حدى المداوتت اا اتخواا المسرررررلمي  نقول  ات  ات شرررررخصررررري

نقرط    . وخالل  رذم المرداولرةربمرا ت لسررررررررررررررتمروا معر   ويالت 
ك م ابعض الذي  لحرصررررررررروا عل شرررررررررأا  ات ات كثير  ات كالم الح 

خواا المسررررررررررررررلمي ل وكراا رد   يعرة التعراوا بي  النارام واإل
نرر  يرصرررررررررررررررد ررا  أنرر  متنبرر  لكررط حركررات  ؤتءل بررط أالرئيس 

نرررر  حررررائر ات أمر  ؤتء أ نلالمئ أبررررالكثير م  الرررردقررررة. و 
و أحتواء    و  اإلخواا الرررررذي  شررررررررررررررعرررررار م غير المعل  اإل

 العنف. 
حيرررررررررة الرئيس  ذا  توعندما سررررررررمع أحد الذي  كانوا ا

ا أا ذلك ات رأل  الكالم شرررررررعر بارررررررتء م  الهلع ما معن
 الطريق.  ا نالك مواجهة عل

 نلاي ضررررررررررربة يتم  وجيهها أا أم  الواضررررررررررئ   - ا  ثاني
التطرف الدينت  ت ات النهالة لمصرررلحة الصرررحوة القومية. 

ا الرئيس نميري وقد خ ر ات الماضررت أكذلك م  الواضررئ  
مع الحزب الارريوعت السررودانت  1971 جربة المواجهة عام 

كثر سرررررررخونةل  النقطة ام نلالحال  ت  صرررررررط اأ احر  عل
ا لكاف ع  المعلومات التت  واارت حول الناا  أبمعنا 

نقيررراض ا لقرر  ؤتء اإلأخواا المسرررلمي  ق ط السرررري لإ 
.  1971ب الارررريوعيوا عام علا السررررلطة كما سرررر ق اا جرَّ 

و و اعط ذلك كت ت  كوا  نالك دماء وضرحالا كما حدث  
ا الرئيس نميري  إلرررذلرررك اررر ات و رررأكيرررد. ات عرررامررر  15 إلاق رررط حو 

خواا ا الراارررررردي  المتفرعي  م   نايم اإلأ نلاشرررررررررررررررررررار أ
المسرررررلمي  لقوماا بتدريب عناصرررررر علا القتال ويتصرررررالا  

  .1971الايوعيوا عام  ات بالجيش و ذا مااعل   مام
 و  ات ا الرئيس نميري شرررررخصررررريلإنتبام أالالات  - ا  ثالث
و عنردمرا لفعرط ذلرك اعرط خواا علير . و إلمر اآعل   ر أ الرذي 

وت مجال بعد اليوم  ات  القن هام إلن  ت عودة ع  اأسررررررراس أ

 للتعاوا. 
ا  ررذم اليررررررررررررررربررة التت يوجههررا أغلررب الا  أ  - ا  رابعاا 

 اخواا المسرررررلمي  ليسرررررت مر بطة علإلا  نلاالرئيس نميري 
 الق برررالزيرررارة التت قرررام بهرررا جورج بوش نرررائرررب رئيس  اإل

نما إسرر وع ق ط الماضررتل و وم امالخر    نلاالوتلات المتحدة 
عالا ع  عزل كثر التت جعلررت اإلأ ت المصرررررررررررررررراداررة ت 

ليهم بقلب الناام ومحاولة نخواا المسرررلمي  و وجي  التهم إلا
العمررط داخررط الجيش  ت التت جعلررت الرئيس نميري لعل  

الخر وم  نلاميركت ام ذلررك بينمررا ح ر ءيررارة نررائررب الرئيس
ذا كانت المسألة غير مر بطة  إذا جاء القول و نلم لجف بعد 

 عالا ع  العزل وماا اإلأبزيارة بوش اما  و السرررررررررررررر ات 
م   ات ليررررررررررررررررر أ هررررامررررات الخطيرة ومررررا قررررد يتلو ررررا  المل واإل

ا ذلك صررردر ات الوقت الذي أ هامات... ما و السرررر ات ن
 صدر في ؟  

ا يزور  أق ط  راد  فادي اليرجةأا الرئيس نميري أو ط  
خواا ولم قيرادات اإل نلا هرامر  نبوش السرررررررررررررروداا الم يوجر  

لقرر عزلهم ويقطع شرررررعرة معاوية التت  ربا بين  وبينهم...  
سررررررررررررررراس أثر  ررذا ام اراد ذلررك وعلأا الرئيس نميري أ ررط 

 بعد سفر بوش؟   ما نلا أجيط الخطوة التت خطا ا 
وحتا صرررررررررررررردور مرا م   -جرابرة ع  ذلرك  كم  لعرط اإل

ات المعلومات الخاصرررررررررة التت   -كثر أا يوضرررررررررئ أ  شرررررررررأن
عقاب خالاات  أ ن  ات أوخالصررررررتها  "التيررررررام "علمت بها 

خواا جمرررراعررررة اإل نلاحررررادة نارررررررررررررررررأت بي  ا راف  نتمت 
المسررررررررررررررلمي ل وشررررررررررررررجعرت جهرات مواليرة للرئيس نميري  رذا 

 ميرررة ع  النارررررررررررررررررا  الخالفل  واارت معلومرررات كثيرة ام
 احد المناررررررررررقي  علأا نخواا المسررررررررررلمي ل بط السررررررررررري لإ 

م بي  ءمالئررر  الطالب ات جرررامعرررة الخر وم الجمررراعرررة عمَّ 
جهزة امم ل عنرردمررا علمررت بهررال علا أعت ر هررا ن معلومررات 

 جانب ك ير م  الخطورة.  
ا بعض قيرادات اتخواا كرانرت خرارج السرررررررررررررروداا أوبمرا 

م   -عتقرررادم ن مرررالجوء  اعل -ا الرئيس نميري  لرررب إاررر 
حي  عودة  ؤتء م  الخررارج  نلامر ثررارة امنجهز رر  عرردم ن

دهللا  ر حمرد عأبو ظ تل و أ)الردكتور حسرررررررررررررر  الترابت كراا ات 
 كاا ات السعودلة(. 

ت ك رى  حردثل ومغرادرة قيرادات  آم  مفراجر  ات و حسرررررررررررررربر 
جتمررراع اللجنرررة المركزيرررة ننعقررراد نخواا السرررررررررررررروداا بعرررد اإل
 .1985آذار )مارس(  15شتراكت يوم  حاد اإللإ 

عالا عنهرا  التت  م اإل "حرالرة الترآمر"ذاعرة نا  وقيرت إار 
ا الكاررررررف ع  ذلك جاء بي   أعتبارات بحيث راعا  ذم اإل

سررررررررررررررترردعرراء  ررذم القررادات م  إالموعررد المحرردد لهررذم اللجنررة و 



239 

ميركت م   الرئيس ام  سرررررررررتقبال نائب ن الخارج للماررررررررراركة ات  
 خرى.  أ  جتماع اللجنة المركزية م  جهة ن جهة والمااركة ات 

ا الرئيس نميري  حدث  أ  ات لير نتبام أ الالات لإ   -  خامساا 
  خواا المسررررررررررررررلمي  جن يرة برأنهرا  مرد اإل أ  هم قوى إ ع  وثرائق و 

م دولية؟ أ سررررررررالمية ن م  أ ا  ذم الجهة عربية أ بالسررررررررالح. اهط  
ورة  ث ط  صدير ال أ ج  راا التت  حاول المستحيط م   ني و ط  ت  

اريقيرة المجراورة التت لهرا  حردى الردول ام ن نهرا أ م أ الخرارجل  نلا 
 ي شكط؟ أ سقا  الناام ات السوداا ات  ن مصلحة ات 
  نلا ا القانوا المعمول ب  ات السروداا لسرتند ن   -  ا  ساادسا 

سرررالمية  ت التت سرررالمية ومنذ سرررنة والقواني  اإل الارررريعة اإل 
خواا المسررررررررررررررلموا  حكررام. وقررد داع اإل  الق ام ن  ط ق عنررد 

الناام نفس . والسؤال اآلال  أكتر م    جام   مور ات  ذا اإل ام 
خواا بالارررررركط الذي  قيادات اإل  ا  ط أا الحدود سررررررتط ق عل 

ا التهم أ  ات ري  خصرررررررررررررروصرررررررررررررر آخ  م فير   ط يق الحردود علا 
م ك  ل أم اا ح  ات ليهم  ت م  نوع التهم الخطيرة جرررد ن هرررة الموجَّ 

  ات الرئيس نميري سرررررررررررررريرى معراقبرة  ؤتء بقواني  عرادلرة مفتتحرر 
بررذلررك خا العمررط م  جررديررد بموجررب قواني   ررأخررذ الكثير م   

غفال قواني  العقوبات ن سرررررررالمية م  دوا  روحية الارررررررريعة اإل 
 ة.  ل التقليد 

حدث ات السوداا  و م    ا ما أ  م م   ذا كل   م يبقا ا 
ا  أ  . وعنردمرا نجرد  ر آ  نتهت مفراجر  مفراجرات  رذا ال لرد الرذي ت 

  كاا  بي  المتهمي  )الدكتور المكاشررررررررررفت    الكباشررررررررررت( م  
علا   ات ومزاجر  ات حكرام جزاار   لطلق ام لام قليلرة  و م  أ حتا ق رط  

صررررول والتقاليد العريقة للاررررعب السررررودانتل ام  ات الناس متجاوء 
ا  ررذم المفرراجررأة الجررديرردة التت كاررررررررررررررف عنهررا ن لجرراء القول 

ر يراح الجميعل برط انهرا  ن الرئيس نميري سررررررررررررررتكوا موضررررررررررررررع 
ر ياح حتا معارضرت الناام الذي  يتطلعوا  ن سرتكوا موضرع 

امم  والطمررررأنينررررة والعيش الهررررادىء. كررررذلررررك اا  ررررذم  نلا 
وجهرر    نلا المفرراجررأة قررد  كوا المرردخررط للعودة  بررالسرررررررررررررروداا 

بقع نتيجة ممارسات    نلا اتقدنام بعدما  عرض ن التقليدي الذي  
 حادة حفط بها العام الماضت. 

ا ما يتمنام المرء للسرروداا ات  ذم الاروف أ  ات ليرر أ بقا ي 
ا  مر اممور بسررررررررالمل اال لقترف  أ الكثيرة الحسرررررررراسررررررررية  و 

قترارررر  ن الررررذي  أ خواا المسررررررررررررررلموا ات الثمرررراننررررات الخطرررر اإل 
 الايوعيوا ات السبعينات. 

 
 1985آذار )مارس(  16  - مجلة "التضامن". لندن

     

 األيام السبعة"بشائر الحسم بعد "حرب 

يرانيررة اإل -بعررد الجولررة الجررديرردة علا الج هررة العراقيررة 
سررررررررتمر نعقاب قتال أ والتت حسررررررررمها العراق لمصررررررررلحت  ات 

ت  آبواب مفاجأ  اا المنطقة علأي دو كما لو  كامالت  سررر وعات أ
بعد الزيارة المفاج ة التت قام بها   ات ت حصرررررر لها خصررررروصررررر 

آذار  18ني  ثبغرررداد يوم اإل نلاالرئيس حسررررررررررررررنت مبرررارك 
الوتلرررات المتحررردة  نلا)مرررارس( بعرررد رحلرررة متعثرة قرررام بهرررا 

عقاب أ ك كذلك الذي صررردر ات وخلت حتا م  بياا مارررتر  
ءيرارة ممراثلرة قرام بهرا الملرك اهرد ب  ع رد العزيز وعقرد خاللهرا  
محادثات شراقة مع الرئيس رونالد ريغاا ت  قط ات مارقتها  

حول ميركت. مع  محرررادثرررات الرئيس مبرررارك مع الرئيس ا
    ت ذم الجولة و لك المفاجأت لمك  مالحاة اآل

م  الجرائز القول برأا  رذم الجولرة كرانرت ات حرد  - وال  أ
ضرررررم  حري السرررررنوات الخمس المتواصرررررلة حتا   ات ذا ها حرب

لررام السرررررررررررررربعررة«. وات  ررذم الحرب نهررا »حرب امأو أا اآل
ت صرررررررررروتت وجوتت لم  اررررررررررهد ا الجوتت الماضررررررررررية ثحد

 فاس كما لم لحدث م  ق ط. أنس حب   ات اليوحدث 

 لاشررررررررررررررتردت حردة الرذي  يرا نوا عنوات الجولرة الجرديردة 
النتائج. وبسررررر ب  ذم الجولة  ارررررابكت الخطو  العربية كما 

 لم  تاابك م  ق ط. 

 -سررررررررررررررترخرراء علا الج هررة العراقيررة ات اترة اإل - ا  ثاانيا 
يراا نشررررهر حققت أخمسررررة   إلاسررررتفرقت حو نيرانية والتت  اإل

الكثير م  السررررررررررالح  امكاسررررررررررب ك يرة. اهت حصررررررررررلت عل
رجرأت أذلرك انهرا  إلاداد م  المقرا لي . و أعر مكنهرا  ردريرب أو 

حدث بل لة ات أسررررد الثغرات ات الصررررف العربت و ذا بدورم 
 يرانية. اإل -ءاء الحرب العراقية نالموقف الدولت 

ك موعنردمرا بردأت الجولرة الجرديردة كراا  يرانت لعتقرد  اإل الح 
ا  وحيد  أسررراس أبأن  سررريلحق  زيمة بالجانب العراقت علا 
ا الحاررود أع   الصررف العربت المطلوب لم لحدثل ايررالت 

الحررردود مع العراق قرررد  حقق مرررا  امكنررر   رررأمينهرررا علأالتت 
و جعرط الموقف الدولت  ات لجعرط الصررررررررررررررف العربت يزداد  نراثر 

 كثر حيرة م  ق ط. أ

ك ما  ن - ا  ثالث رانت اقد بارررررركط شررررررب  نهائت ورقة  اتي الح 
ا أن  ت قدرة ل  علا  أث ت أالمصرررررررررداقية امام الناس بعدما 

علا سرررر يط   ليررررع موضررررع التنفيذ الوعود التت لطلقها. اهو
الخصررررررم الذي  و  نلاالمثال لعد بتوجي  اليررررررربات القوية 

العراقل لك   رررذا الخصررررررررررررررم  و الرررذي يتفوق عليررر . و و 
 نلاة للق ول بالجلوس  ض الاررررررررررررررو  التعجيزييواصرررررررررررررط ار  

 اولة المفاوضررررات لكن  لفاررررط ات  حقيق موقف عسرررركري  
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 و المنطق اتأجيد لكت يؤكد ب  شررررررررررررررعية  ذم الاررررررررررررررو   
 .   رحها

سرررررررررررررراسررررررررررررريرة  أ خيرة كرانرت جولرة  ا الجولرة ام أ غلرب الا  أ و 
ا الراض أ لي  لكت لعزء ثقة الناس ب  ولكت يؤكد ب ن بالنسررررررررربة 
وعندما لفارررررررررط ات  ذم الجولة  نما  و صرررررررررمود. إ و  ات ليس عناد 

حقية  أ سررررررتفهام حول مدى ا كثيري  سرررررريطرحوا عالمات اإل إ ا 
ك م  ذا    ض المنطق.  ات را   الح 

ك م ا أ عتبررررار  و خررررذم ات اإل أ ولك  الررررذي تبررررد م    الح 
منا  اا ل   ا عتراد ات جوتت كثيرة ميررررررررررررررت عل ن رانتل وقرد ي اإل 

 و لم  ذا ن ل رردائررط يواجرر  بهررا الموقف  أ بررالهزيمررةل قررد لكوا تيرر 
ك م ا  رذا إ يتمك  م   حقيق مرا يتمنا. وم   نرا ار  ذا كراا  ن  الح 

 راولرة المفراوضرررررررررررررات ويتفرا م مع    نلا الجلوس   ا ل  يوااق عل 
خرى أ  نر  قرد لكوا لعرد العردة لفتئ ج هرات أ العراق امعنا ذلرك 

ليسررررررررررررت ات الحسررررررررررررباال أو انها  لك الج هات المعرواة التت  
 خر. آ شكط أو ات    لمكن   حريك المااعر المذتية ايها ات 

شرهر أ جزاء م  ل ناا منذ بيرعة أ ا ما  ارهدم إ وللمناسربة ا 
خرى ال ديلة«  أكيد لمسرررررررألة »الج هة الثانية« أو »الج هات ام  

 ضرام النار ايها.  ن التت لمك  

 زال ممكنة    ا الفرصررررة ما إ بالرغم م  كط شررررتء ا   -  ا  رابع 
لجاد ن ط  ج  أ امام الوسررررطاء الذي  ي ذلوا المسرررراعت الحميدة م   

 الق  ن ف يرانيرة ي ردأ برالموااقرة علا وق  حرط للحرب العراقيرة اإل 
سررررررى كخطوة ثانيةل وينتهت  ل ام النارل ويتارررررعب ليارررررمط  باد  

ذا  ن مر ل  يثمر ا  ذا ام أ   ت  ن قرار صيغة للتعالش والتعامط. إ ب 
الحميدة ت ي ذلوا المسرراعت بصرردقل   صررحاب المسرراعت أ كاا  

علا   ات ف الحرب. وليس خرافير وق   ا وت لحرصررررررررررررروا برالفعرط عل 
ع    الت يراا ايررررر نامة والمنامات إل ا مجاملة بعض ام أ حد  أ 

ا  أ   ا الماضررررررت عل   ت  راا ا ني عدم الجدلة ات التوسررررررا شررررررجع  
ي مسرررررررررررررعا لوقف القترال أ سررررررررررررررى العراقيي  و راض  قترط ام 

 و يرب المدا والمدنيي .  

 ررأمي  حلول   ا ارصررررررررررررررة أ  ا ثمررة برردتيررة و ت ا ذلررك  إلا و 
متيسرررررةل بمعنا   لها وسررررطاء ربما ت  كوا دائمات ج  أ لسررررعا م   

عالا ع  رغ ت   سررررررتمرار اإل ن ر يررررررا ات  ن ذا كاا العراق ن ن   أ 
جرط  فرادي المزيرد أ لجراد حرط م   ف الحرب والتفراوض إل ات وق  

نفسررر ل  م  الخسرررائر ات ج هت  وات ج هة خصرررم  ات الوقت  
خرى م  نوعهرررا تحقرررة  أ  و جوتت أ خيرة نرر  بعرررد الجولررة ام إ اررر 

 ربما ت لعود ذلك الطرف 

الذي ير يرررررررررررررت الصررررررررررررريغة التوفيقية وذلك لكثرة المعاناة التت  
 نفس .  حدثها الخصم ات أ 

ا لحدث ات  أ يراا  و  ن ا  دف أ م  الواضررررررئ   - خامسااااا  
 الجررانررب العراقت ثغرة م  نوع ثغرة »الرردارسررررررررررررروار« التت نجئ 

 . 1973حداثها خالل حرب ن سرائيليوا ات  اإل 

ا القيادة العراقية الكثيرة التنب  لما  أ  ات ليرررررررر أ وم  الواضررررررررئ  
سررررررررررتفادت م   ن مر مصررررررررررر نتيجة »الدارسرررررررررروار« أ لي   ن نتها ن 
ذا كراا  ن ا  تكرر معهرا حتا أ خطراء  لرك التجربرة وت  ريرد لهرا أ 

 م ل  يتحقق م  دوا  ذم الثغرة.  ل  الس  

  نلا ا وصرول الرئيس المصرري حسرنت مبارك ن   -  ا  ساادسا 
ا كررط  أ مفرراجررأة غير متوقعررة. وصرررررررررررررحيئ  بغررداد  و بال ريررب 

ا الرئيس مبارك أ   نلا سرررررررررررررتمرار ن التوقعات كانت  ارررررررررررررير ات 
خرى مثلمرا حردث  أ  بغرداد بي  لحارة و  نلا ا لصررررررررررررررط أ لفترض 

 يع بي  مصرررررررررررررر والعراق ردا وبعرردمررا قطع التط بينرر  وبي  ام 
بغداد ات اليوم الذي حسرررررم    نلا ا وصرررررول   أ   ل نت  ات بعيد  ات شرررررو  

ا  أ ب  ات طباع نن في  العراق جولة القتال الجديدة لمصرررررررررررلحت  يترك 
 ات  ذا الحسم.  ات لمصر دور 

بغررررداد ومعرررر   نلا ا ءيررررارة الرئيس مبررررارك ن غلررررب الا  أ و 
كة  ا مارار إ كثر م  عامط واحدل و أ الملك حسري  جاءت نتيجة 

حتفررررراتت العراقيي   ردنت والرئيس المصرررررررررررررري إل العرررررا رررررط ام 
خيرة قررد  نتصررررررررررررررار الك ير الررذي  حقق ات جولررة القتررال ام برراإل 

  يات عالا رسم مر الزيارة باإل أ نتها  ن ذا  إ حد  ذم العوامط. و أ  كوا  
ع  عودة العالقات الدي لوماسررررررسررررررة بي  مصررررررر والعراقل كما  

سرريداع بالموقف ا ذلك  إ ردال ا ا حدث بي  مصررر وام أ سرر ق 
ل جذري ات صررررررررررررريغة التحالفات ات المنطقةل  العربت نحو   دُّ 

العراقية    - ا العالقات المصررررررررية أ عتبار خذ ات اإل  ذا مع ام 
ايرررررررط حاتت التط يع. ولعط  أ علا الصرررررررعيد العملت  ت ات  

التعراوا الخليجت وجردوا انفسرررررررررررررهم   وءراء خرارجيرة دول مجلس 
جرررردول   ا تفجرة عل مررررام نقطررررة م أ و م لجتمعوا ات الريرررراض 

 . صالت أ ستجدت ن عمال المتفجر ام 

  ا سرررررررررررررردلرت عل أ  رجئ ام  ا يبقا اا السرررررررررررررترارة قرد  كوا عل 
يراا بعرررد إ الجرررانرررب الخترررامت م  المعركرررة ال ريرررة بي  العراق و 

خيرة التت قد لكوا م  الصررررررررعب وصررررررررف نتائجها.  الجولة ام 
ا سرررررررررتبقا مارررررررررا د ات الجوانب الختامية م  معارك وبعد اآل 

ع  معارك ات ج هات قد    الجو وات البحر ايرررررررالت  خرى ات أ  
 حررردث ات منرررا ق عررردة م  العرررالم العربت و رررأخرررذ صرررررررررررررفرررة 

ا  إ   بالرغم م  كط شررررتء ا أن  ات يرررر أل نتحارية يبقا العمليات اإل 
اق. و ت باررررررائر  بعث عط الفرح  باررررررائر الحسررررررم  لوح ات ام 

شررررررهر ات  أ بالرغم م  انها مغمسررررررة بالدم بط ومنقوعة بيررررررعة 
 م. برك م  الد 

 1985آذار )مارس(  23  - مجلة "التضامن". لندن
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 الفرص الضائعة 

بي  الارررررررخصررررررريات العربية والدولية التت شرررررررغلت مواقع 
قريبة م  صرررررررانعت القرار ات منطقة الاررررررررق اموسرررررررا نوع 

سررررندت نلي  ارصررررة الوقوف علا تيأت ل  المناصررررب التت أ  
اإلشررررارة نليها جوابات بعض الحقائق والمعلومات التت  ارررركط 

 عما لحدث منذ سنوات ات المنطقة م  أحداث مفجعة.
خرى خالل  و كاد ت  لتقت شرررررررخصرررررررية مع شرررررررخصرررررررية أ  

مؤ مر نت ويتم  بادل الحديث وباررررررتء م  المناقاررررررة حول 
الفر  التت ضررراعت علا الحط الفلسرررطينت وكيف أا كط 
سررنة  نقيررت  كوا ايها الحال أايررط م  السررنة التت  ليها  

معنا أا الحال ات الستيناتل ألام عرض الرئيس التونست ب
الح يررب بورقيبررة اكرة امخررذ بررالحررط واق قرارات التقسرررررررررررررريمل  
كررانررت أايرررررررررررررررط منهررا ات السرررررررررررررربعينرراتل أو أا الحررال ات 
منتصررررررررررررررف السرررررررررررررربعينرات كرانرت أايرررررررررررررررط منهرا ات أواخر 
السبعيناتل وأا الحال ق ط الخروج م  عماال أو أا الحال 

الحط  نلال ناا كانت أايررررط حال بالنسرررربة ألام التواجد ات 
الفلسرررررررطينتل وأا  ذم الحال كانت أايرررررررط بكثير منها بعد  

نارررررررررقاق الفلسرررررررررطينت  الترحيط ع  ل ناال وأا الحال ق ط اإل
ناررررررررررقاق  كانت بالرغم م  كط شررررررررررتء أايررررررررررط منها بعد اإل

 و كذا.
روالرة سرررررررررررررر ق أا أشرررررررررررررررنرا نليهرا ات   نلاوبراإلضرررررررررررررراارة 

الفرصررررررة التت ضرررررراعت علا "التيررررررام " و دور حول  لك 
الحط الفلسرطينت عندما راض أبو عمار عرضرات م  الرئيس  

ع ررررد العزيز الررررذي كرررراا  ب  جيمت كررررار ر نقلرررر  نليرررر  اهررررد
خرى  عزء الروالة الماررررار حينذاك وليات للعهد  نالك روالة أ  

 نليها.
وعلا النحو اآل ت نوجز  ررررذم الروالررررة التت سررررررررررررررمعنررررا  

   الاك  فاصيلها م  مصدر ت يرقا نلي
قمة بغداد )امسرررررررررررر وع امول م   اررررررررررررري    ننعقادخالل 

(ل وقف الرئيس )الراحط( أحمد حسرررررررررررر  1978نوام ر/الثانت
البكر وقال للملوك والرؤسررررررررررراء الماررررررررررراركي  ات أعمال  لك 

الرئيس )الراحررط(  نفرادننعقرردت بهرردف مواجهررة نالقمررة التت 
أنور السررررررادات بعقد صررررررلئ مع نسرررررررائيطل أن  م  المهم أا 

ط قيرررررررررررررريرة نحردد ات  رذا المؤ مر مرا نذا كراا العمرط م  أجر  
السرطي  سريعتمد علا العمط العسركري أو العمط السرياسرت. 
اإذا كنا نريد ا حربات ام  اليررررررروري أا نعل  ذلك ونيررررررع  

يدم سرررررررررررررالمات ام   جام. وإذا كنا نر سرررررررررررررترا يجية ات  ذا اإلن
اليرررروري أا نعل  ذلك ونيرررع امسررراس للتحرك المطلوب 

  جام  حقيق السالم.نات 

وانرترارر الررئريرس الربركرر لربيررررررررررررررع ثرواا الرجرواب نت أا 
ام حسري ل )نائب  الصرمت سراد القاعة. وأغلب الا  أا صردَّ 

الرئيس حينذاك(ل قرأ ات وجوم الملوك والرؤسررررررررررراء ما معنام  
رئيس البكر لفترض أا لكوا أا السررررررررررررررؤال الرذي لطرحر  ال

ولا ات لاسررررررررررررررر عراات أوتت حيث نا الكلمة ام    نلاموجهات 
 ذم المسررررررألة  ت للقيادة الفلسررررررطينية. وعلا  ذا امسرررررراس 

ام حسررري   وات ضررروء  لك القراءة  لب )السررريد النائب( صررردَّ 
الكالم وقرال مخرا برات عرارات  "نننرا نود أا  حردد لنرا الموقف 

لاررررررررررررررخأل المطررالررب برراإلجررابررة ع  لررا أت أبو عمررار. نا ا
السررررررررررررررؤال الررذي  رحرر  الرئيس البكر  و أنررت ات الرردرجررة 

 ولا".ام  
ام حسررري  قائالت ما وم  دوا  مهط رد عراات علا صررردَّ 

 خالصت  
"أنا مع الحط السررررررررررلمت الذي لسررررررررررترجع لنا حقنا العادل 
ومطال نا الماررررروعة لكننت ل  ألقت السررررالح ق ط أا يتحقق  

  ذا الحط".
اتراض بعدما انقيرررت بيرررع سرررنوات علا ء اإلوقد لجو 

 ذم الواقعة أا قائد الثورة الفلسرررررررررررطينية كاا يريد م  خالل  
نارررررررقاقات ات نرايررررررر  نعالا نلقاء السرررررررالح  فادي حدوث 

وحدة الصرررف الفلسرررطينت  نعكس علا ءعامت  ات شررركط أو 
ات آخرل ايررررررررررررررالت ع  أا ثقتر  برالنفس كرانرت ك يرة نتيجرة  

للفلسررررررررررطينيي  ات ل ناا آنذاك والدور  الوجود البالغ ام مية
المؤثر الذي  لعب  الثورة الفلسررررطينية م  خالل  واجد ا ات 

اتراض أا حال القيادة الفلسرررررررررررررطينية  ل ناا. بط قد لجوء اإل
ل نررراا  ارررررررررررررربررر  ات بعض   نلاات ذلرررك الحي  نءاء النارة 

ك مأوجهها حال  السرررررررروري اآلا حيث نا كالت منهما يرى   الح 
ل نانية ورقة ات يدم ليرغا بها علا أكثر م  أا المسرألة ال

اريق عربت أو دولت ويجنت م  وراء ذلرك الكسررررررررررررررب الرذي 
  حقيق . نلايتوق 

أما الملوك واممراء والرؤسررررررررررراء الذي  شررررررررررراركوا ات قمة 
بغداد اإنهم عندما آثروا الصررررررررررمت ردات علا السررررررررررؤال الذي 

حسررري   ام ق ط أا يتدارك صررردَّ   -  رح  الرئيس البكر اإنهم
قالوال وكط بين  وبي   - الموقف بالاررررررركط الذي أشررررررررنا نلي 

نفسرررررررررررررر ل مرا معنرام  لمراذا ت لقول الطرف المعنت رألر  أوتتل 
 جررررررام الحرب نذا كرررررراا الطرف نوكيف لمك  أا نختررررررار 

الفلسررررررررررررطينت يرغب ات حط سررررررررررررلمتل أو كيف نختار حالت  
الحط العسرررركري    نلاسررررلميات بينما الطرف الفلسررررطينت يتطلع 

 الفلسطينت. - لعربتا
المهم أن  ات  لك القمة ضررراعت علا الحط الفلسرررطينت 

 خرررذ الموقف الرررذي  و عمليرررات نارصرررررررررررررررررة ما أبو عمرررار 
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الالحرب والالسررلم و و عادة الموقف الذي ت لحقق نتيجةل  
عتبار أا الملوك والرؤسرررررررررررررراء واممراء  ذا مع امخذ ات اإل

يررة للحررط كررانوا لفيررررررررررررررلوا جوابررات لعطت منرر  عراررات أرجح
 السلمت.

والمهم أليرررررات أا مثط  ذا الجواب م  عراات و رجيح  
الحط السرررررررررررلمت علا الحط العسررررررررررركري كاا سررررررررررريوار علا 
المجتمعي   عقيدات نخراج مصررررررررررررر م  الجامعة بالارررررررررررركط 

المزيررد م   نلاالررذي  م فيرر  اإلخراج والررذي قرراد بعررد ذلررك 
 التعقيد.

وثمة ارصررة أخرى ضرراعت علا الحط الفلسررطينت و ت 
مر بطة بالفرصرررة التت أشررررنا نليها. وخالصرررة  ذم الفرصرررة 

سررررررررررررررتنترراجهررا م  واقعررة قطبررا ررا اللورد كررارادوا وأبو نلمك  
نتصررررررررررررررار نعمرار وحردثرت بعرد قمرة بغرداد بفترة. افت أعقراب 

حققت  القوات الفلسررررررطينية ات ل ناا  نتبامعسرررررركري تات لإ 
بي  اللورد كرارادوا ويراسررررررررررررررر عرارات. وات  رذا جرى لقراء 

اللقاء قال كارادوا لعراات  أنت اآلا ات وضررررررع قوي وم  
سررررتطاعتكل  ناليررررروري  وظيف  ذا الوضررررع. وأرى أا ات 

وم  موقع القوةل أا  عل  برأنرك  عطت دول العرالم وبرالرذات  
 خرراذ قرار بررأنررك ل  إالرردول الك رى ارصرررررررررررررررة ثمينررة وذلررك برر 

ة سرررررنة لقرر ايها العالم خالل  ذم  سرررررتعمط السرررررالح لمد
السررررنة نلجاد الحط المناسررررب للقيررررية الفلسررررطينيةل وعلا 
أا  عل  ات الوقرت نفسررررررررررررررر  اإلقرار بحق نسررررررررررررررررائيرط ات 

 الوجود.
وإذا جرراء التحررديررد اررإا مررا قررالرر  اللورد كررارادوا لمك  

 قتراح علا النحو اآل ت نصياغت  باكط 
 حقيق سررررررالم ط م  موقع القوة والثقة بالنفس وم  أج  

 عادل ات المنطقة وإءالة التو ر أعل  ما لأ ت 
سرررررررررررررررم الثورة إبترررررداء م   رررررذا اليوم أعل  بررررر ن - أوال  

 الفلسطينية نلقاء السالح لمدة سنة.
خالل  ذم السررررررنة  تعهد الدول الك رى بإلجاد  - ثانيا  

حط عادل للقيررررررية الفلسررررررطينية بما لمثط أمانت الاررررررعب 
سرررررررتمرار حالة التو ر. اتت إلالفلسرررررررطينت وبما ت يترك مج

ويتخذ مجلس امم  العقوبات الالءمة ات حق نسررررررررررررائيط 
نذا  ت مارسرررررررررت أعماتت عدوانية علا الفلسرررررررررطينيي  ات 

 الداخط أو الخارج.
 ؤكد منامة التحرير الفلسرطينية علا أا م   - ثالثا  

 حق جميع دول المنطقة العيش ات سالم.
لتقا بعراررات ندمررا وم  المؤكررد أا اللورد كررارادوا عنرر 

 سم .إلم لك  يتحدث ب
لك  لاسر عراات أبلغ اللورد كارادوا بأن  ت لستطيع 

 أا يوااق علا  ذا العرض.
وضررررراعت ارصرررررة أخرى ليس م  المبالغة ات شرررررتء 
القول ننها ثمينة منها كانت سررررررررتوار علا الفلسررررررررطينيي  

 وعلا ل ناا والل نانيي  المزيد م  الويالت واليحالا.
أا اللورد كرارادوا لم لرأت ات كالمر   نتبرامارت لإوالال

وذلرررك كت ت لحررردث  242مع عرارررات علا ذكر القرار 
 لغا وكت ت لكوا  نالك أخذ ورد ومجادتت ت  نتهت.

بعض الفر   نلايبقا أنررر  ات معرض اإلشرررررررررررررررررارة 
اليرررررررررررررائعة علا الحط الفلسرررررررررررررطينت ت بد م  امخذ ات 

سرررررررررررررررتمرار  و الحراجز نكراا ات  242عتبرار أا القرار اإل
الررررذي لحول بي  القيررررادة الفلسرررررررررررررررطينيررررة والموااقررررة علا 

ط  عديط مااريع حلول. ولقد جرت محاوتت كثيرة م  أج  
القرار الماررررار نلي  نت أا العرف السررررائد  و أا القرارات 

 عديالت  نلالتت  صرررررردر ع  مجلس امم  ت  خيررررررع ا
 وإنما  نالك نمكانات لقرارات  وضيحية  الية.

وثمة سررررؤال  ما دام  نالك نجماع عربت علا قرارات 
ااسل وما دامت الوتلات المتحدة اعترات بعد سرررررررررررررررنوات 
بإلجابية  ذا اإلجماع الماذا ت لكوا  نالك سررررررررررررررعت م  

ع المزاج الفلسررررررررررررطينت أجط قرار دولت جديد يتناسررررررررررررب م
مالمعبرررأ ضرررررررررررررررررد أي حلول غير  حريريرررة وت يترك  ك   الح 

السررررررررروري أسرررررررررير مخاوف  نعكس سرررررررررلبات علا  عامل  مع 
 الدول العربية.

وعنردمرا نطرالرب برذلرك امخراارة أا  يررررررررررررررريع علا الحرط 
 - امردنت  فاقالفلسرررطينت الفرصرررة الجديدة المتمثلة باإل

وا الرئيس الفلسرررررررررررطينت الذي  رعام مصرررررررررررر والتت قد لك
لتقا ب  أ ميتها مع نمبارك أوضرررررئ للرئيس ريغاا عندما 

نفجرار اللغم نالتركيز علا أا المنطقرة قرد  جتراء مخرا ر 
 اممام. نلاالك ير نذا  م داع  ذم الفرصة 

حد ما الفرصرة امخيرةل أو  نلاوالفرصرة الجديدة  ت 
 ت ات أي حررال الفرصررررررررررررررررة مررا ق ررط امخيرة أمررام الحررط 

 الفلسطينت.
و ت كانت ق ط أا لحدث الطالق بي  لاسرررررر عراات 
والدكتور جورج حبش  ذا امسررررررررررررر وع وسرررررررررررررتبقا بعد  ذا 

 الطالق أليات ارصة أخيرة.
وم  بعرد الفرصرررررررررررررررة امخيرة لصررررررررررررررربئ الحرديرث حول 
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رون بلطة "الرفاق" "اإلخوان"   يكر 
ات السررروداا   1969مايو  25عندما  حالف ضررربا  ثورة 

مع الحزب الاررررررريوعت السرررررررودانتل كاا السرررررررؤال الذي  رح 
نفس  بقوة  و  كيف لمك  وضع عود ك ريت قرب ص يحة  

 بنزي ؟
وءيادة ات  وضررررررريئ  ذا السرررررررؤالل اإا الذي لمك  قول  

 ريت المارررتعط  و أا الاررريوعيي  عمومات  م بمثابة عود الك
الذي نذا ما اقترب م  صررررررر يحة بنزي  داخط "منزل" أحدث 
حريقات م  الصررررررررررعب ن فاؤم. والمنزل  نا  و الو   أو  و 

 الناام.
وات أقط م  سرررررررنة بدأ الحريق لارررررررتعط ثم وصرررررررط مدام  
البعيد بقرار الاريوعيي ل وضرع اليد علا السرلطة ات ال الد.  

ات  موء )يوليو(  نقالب التت قرراد ررا ثم جرراءت محرراولررة اإل
سرتحالة المارار المرحوم الرائد  اشرم العطال لتؤكد اإل  1971

 نلانليها والتت نعنت بها وضرررررررررررع عود الك ريت المارررررررررررتعط 
 جانب ص يحة ال نزي .

وم  المحزا ونح  نتابع ما لحدث منذ بيررررعة ألام ات  
السروداا أا "اإلخواا المسرلمي "ل لم لسرتفيدوا ما في  الكفالة 

أربع عاررة  إلام  ذلك الدرس المفجع الذي حصرط ق ط حو 
قتراوا ع  سرابق  صرميم "الغلطة" نسرنةل حيث نا "اإلخواا"  

ا" لم قتراهرررا "الراررراق الحمر"ل مع الفرررارق أا "اإلخوانالتت 
لمارسررروا العنف بالاررركط الذي مارسررر  الاررريوعيوا ات لحاة 

 نقالبية.غيب نتيجة ااط المحاولة اإل
وم  خالل بعض المقارناتل  تيرررئ أمور كثيرة ويت ي   
كم أا أوج  الاب  بي  "الرااق" وبي  "اإلخواا" كثيرة. وعلا 

 س يط المثال ت الحصر لمك  سرد اممور اآل ية 
ن الشيييييييوايييون ورا  مي ي ي  كييا 1970فيي اييا   ●

 1985-1984ممارسيا  المم  التي حدث . وفي ال ا   

 كان "اإلخوان" أيضاً ورا  ممارسا  مماثلة.
كيان الشييييييوايون ورا  اارتبياكيا    1970في ايا   ●

التي ج لي  الن يا  يحييد الليثً ث  كثيراً ب يد ذلي  ان 

كييان  1985-1984تيوجي ييق اليميوميي. وفيي الي ييا  

"اإلخوان" ورا  حالة تحول صيياامةأ أو الا األالل 

 كثيرة الحدةأ في بمايا توجق الومي للن ا .
كان الشيييييوايون ورا  جو اإلر اب   1970في اا   ●

ليذي مورس وبكثير من "الحييدييديية" الا الفكري ا

اآلخرينأ سيييودانيين وغير سيييودانيينأ ممن ليسيييوا 

ااتمد "اإلخوان"   1985-1984ماركسيين. وفي ال ا   

أسييييلوب اإلر اب الفكري نفسييييق الا من ليس من 

أصحاب التوجق الدينيأ بل والا من ليس "إخوانياً" 

 بالتحديد.
أو م للين والف الشيييوايون متفرجين   1970في اا   ●

لتنياالضيييييا  وخثفيا  تحيدن بين الن يا  وأطراف 

اربية ودولية من دون أن تفيد  ذه التناالضيا  وتل  

 1985-1984الخثفيا  البليد في شيييييي . وفي ال يا  

أوغر "اإلخوان" في أكثر من مناسييبة صييدر الن ا   

الا أطراف اربية ودولية مسييببين في ذل  متااب  

 للبلد.
شييييوايون أكثر من كمين  نصيييب ال 1970في ال ا    ●

لب ض الضيييييبياط الميياديين اليذين الياموا بثورة ميايو 

رتبيياط بين رسيس  ييذه ل أن يفكوا اإلمن أجيي   1969

الثورة ورفيياالييقأ ولمييد نجحوا في ذليي . وفي ال ييا  

نجح "اإلخوان" في نصييييييب مكييامن  1984-1985

ممياثلية اياد  بياألذش الشيييييدييد الا ب ض المييادا  

 .التاريخية في ثورة مايو
شييتراكية  نفخ الشيييوايون في بوا اإل 1970في ال ا    ●

تأمي  ممتلكا  ومصييان    إلاوتسييببوا في دف  الن ا  

ومصيارف في بلد ا أثر فيق أصيثً لطالطاو وبالتالي 

ا يشييكل التأمي  حثً ألزماتقأ بل الد يجوز المول إن 

نفراجيا . وفي ال يا  إالتيأمي  ي ميد أكثر مميا يحم  

 إلا"اإلخوان" في بوا الشييييري ة  نفخ   1984-1985

اتمياد يا كن ل للحك أ إحيد بيا  من الصييييي يب ايد  

وذل  في بلد ا ي يش أزمة تشيييري  وا أزمة تدينأ  

 كما أنق ا يشكو امدة نمص ناشسة ان مساسل خلمية.
سيي ا الشيييوايون بكل ما لدي   من  1970في ال ا    ●

- 1984حيذاالية إلبميا  الجنوب حيالية ملت بية. وفي ال يا  

تصييييي يييد الموالف في  إلاامييد "اإلخوان"  9851

حد التن ير بأنق   إلاجنوب البثدأ ووصييييل  الحال  

نفصيال جز  من إل ن ا  إسيثمي ا مان  من من أج  

 الوطن.
الرر الشييوايون أن يكونوا كل شيي   1970في ال ا    ●

أو ا شي أ وأن يتخذوا المرار وينفذوا  ذا المرار ا 

أن يكونوا شيييركا  متواضييي ين ل   ما ل ير  . وفي  

الرر "اإلخوان" الشيييييي  نفسيييييق   1985-1984ال يا  

 ون جوا المن ل الذي ن جق "الرفاا".
نشييط الشيييوايون وتحركوا وارتأوا  1970في ال ا    ●

اليد بالكامل الا السيلطة الا أسياس أن  أن يضي وا

شييتراكية في ذل  الوال  أمر مرغوب شيي بياً ومن اإل

سيييييتيث   الممكن تو يف ذلي  من أجيل محياولت   اإل



244 

بدا كما لو أن   1985-1984الا السيييلطة. وفي ال ا  

"اإلخوان" ممتن ون بيأن ال لبية في المنطمية  ي للتييار 

للتييار نحسيييييار المحزن اإلسيييييثمي نتيجية  يذا اإل

سيييييتفيادة من  يذه الموميأ وأن   إزا  ذلي  الي   اإل

 الفرصة.

    لك  ت بعض اممثلة حول أوج  التاررررررررراب  بي   راي  
درجة التحالف مع سرررلطة  قود ا عقلية عسررركرية   نلا عاونا 

  ي  أنها بارعةل بط وضررررررررررررليعة ات المناورة السررررررررررررياسررررررررررررية. 
ت ا 1970أا  ذم السررررررررررلطة سررررررررررايرت عام نتبام والالات لإ 

 جاوءات الاررررريوعيي  ق ط أا يتحركوا. و ت أليرررررات سرررررايرت  
 ات  جاوءات "اإلخواا" ق ط أا  يربهم.  1985-1984عام 

 رذم السررررررررررررررلطرة   رط أاوم   نرا قرد لجوء التسررررررررررررررراؤل  
التعاوا معهال ثم   نلاسرررتدرجت ات السررربعينات الاررريوعيي  ن

ط ضرررررررررررررب  ار يررررررررررررت  طوير التعاوا نحو التحالف م  أج  
سرترا يجت  نات السروداا كجزء م  مخطا الحركة الاريوعية 

بعيد المدى ليررررب الاررريوعية ات العالم العربت وات العالم 
 الثالث عمومات؟

ات   1971ات ضرررررررررررررروء التطورات التت  لرررررت أحرررررداث 
الاررررريوعت بقيادة الرائد  اشرررررم العطا(ل  نقالبالسررررروداال )اإل

سرررررررررررتدراج منطقيةل و أ ت ضرررررررررررم  لجوء القول نا خطة اإل
المخطا البعيررد المرردى. وم  المؤكرد أنر  لوت ذلرك المخطا  
لكرانرت أحوال الارررررررررررررريوعيرة ات العرالم العربت علا درجرة م  
القوةل ولكانت  ناك أحزاب شررريوعية كثيرة ات العالم العربت 

لارررررريوعت السررررررودانت و سررررررتولت علا سررررررتحذو حذو الحزب ا
السرررررلطةل ولكاا ءعيم الحزب الاررررريوعت السرررررودانت المرحوم 
ع د الخالق محجوب سرررررررررررررريقود خا الماركسررررررررررررررية ات العالم 
العربت بامسررلوب الاررع ت الذي قاد في  جمال ع د الناصررر 

شرتراكيةل أي بمعنا آخر كاا سرينطلق م  السروداا خا اإل
خالق محجوب  "ع د الناصررررررررررر شرررررررررريوعت" باررررررررررخأل ع د ال

 ويحقق ما لاب  الفتوحات ات بعض الدول العربية.
كررذلرركل أنرر  ات ضرررررررررررررروء التطورات التت  لررت ال رردء ات 
 ط يق الاررررررريعة اإلسررررررالمية ات السرررررروداا لجوء القول بأا 

ط التعاوا معهم ثم  "اإلخواا" م  أج  لسرررررتدراج الناام نخطة 
درجة التحالف كانت  سررتهدف ضرررب    نلاراع  ذا التعاوا  

ح "اإلخواا المسرررررررلمي " نحو  سرررررررلم السرررررررلطة ات بعض  جمو 
الرردول العربيررة. ولعررط ناررام الرئيس نميري أدرك أا ار   
"اإلخواا" ات  سرررلم السرررلطة ات السررروداا متواارة أكثر منها  

أا قيادة    نلاات مصرررررررررررررر علا سررررررررررررر يط المثالل و ذا عائد 
"اإلخواا" ات السررررررروداا أكثر حيوية م  قياد هم ات أي بلد 

اترض وت نذلررك أا ناررام الرئيس نميري  إلا. و عربت آخر

شررررك أا العقبة امسرررراسررررية ات وج  التيارات اإلسررررالمية ات 
بعض الردول العربيرة  ت ات نوعيرة القيرادة حيرث نا  ؤتء 
نمرررررررا م  رجرررررررال الررررررردي  المتزمتي  أو المترررررررديني  كثيري  
التعصرررررررررررررربل بينمرا قيرادة "اإلخواا" ات السرررررررررررررروداا علمرانيرة 

ءت المقارنة اإا امثر الذي  ترك  قيادة  وسرررررياسرررررية. وإذا جا
مثرررط قيرررادة "آلرررات هللا" ات نيراا أو مثرررط قيرررادة "اإلخواا" 
عمومات ات مصررررررر  و بالتأكيد أقط  أثيرات علا المدى البعيد 
م  قيرررررادة الرررردكتور حسرررررررررررررر  الترابت لتنايم "اإلخواا" ات 

 السوداا.
ومثلما أن  لو لم يتم اسررررررررتدراج الارررررررريوعيي  ثم ضررررررررربهم  

انت قامت ات المنطقة العربية بعض امنامة الاررررررريوعية  لك
قتداء بالنموذج السرررررودانتل اإن  لو لم وذلك علا أسررررراس اإل

سررررتدراج "اإلخواا" وضررررربهم لكانت علا امرجئ قامت نيتم 
ات المنطقرررة العربيرررة بعض امنامرررة التت لارررررررررررررركرررط حكم  

 "اإلخواا" ات السوداا نموذجات لها.
سررررررتقرارم نسرررررروداا داع م  أا ال  نلانصررررررط م   ذا كل  

ثم  عدم قيام أنامة ذات  ابع شررررررريوعت ات العالم العربت 
 هررررط أاوأنامررررة أخرى ذات  ررررابع نسررررررررررررررالمت متزمررررت. ا

سررتقرار أو سررتعادة اإلنط المصررالحة الثانية  ت الحط م  أج  
بعير ل خصروصرات أا المصرالحة الثانية نذا كتب لها أا  تم  

يع أا  فعل   سرررررررررتحدث وقد اخت رت كط ام راف ما  سرررررررررتط 
وذاقت م  كأس الصررررراع  لك السررررلطة ما أقنعها بمرارة  ذم  

 الكأس؟
  لجيب عن .  نتاار م  نويبقا اممر مجرد سررررررررررررؤال ات 

ولعط الجواب لأ ت بأسرررع م  النار التت لحاولوا نضرررامها 
  يريد  شرررررررتعال لم  ات الخر ومل العاصرررررررمة امكثر قبالية لإ 

السررررررررررررررودانية م  أا لع ث بها. وما لحدث ات العاصررررررررررررررمة  
عتقررراتت يؤكرررد كم أا الحررراجرررة إ مارررا رات وإضرررررررررررررررابرررات و 
 ضرورية لهذم المصالحة.

والمصرررررررررررررررالحررة الثررانيررة أولهررا العفو العررام وآخر ررا  رراولررة 
مسرررررررتديرة للحوار الو نتل و و ما كانت  فتقدم المصرررررررالحة 
الو نية امولال ربما منها  مت ات السرررررررررررررر وجاءت نتيجة  

مرارة الغربرة م  جهرة  مارررررررررررررراعر رومرانطيقيرة نراشرررررررررررررر رة ع 
المعارضرررررررررررررة ورابة ات  عويض السررررررررررررروداا  نلابالنسررررررررررررربة 

 ستقرار الذي اقدم ات المواجهة بي  الناام والايوعيي .اإل
 1985نيسان )أبريل(  6 - مجلة "التضامن". لندن
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 نميري يترجل والسودان ال يكبو
مزدوجل بمعنا أن  ضررررررررد سررررررررلطة الرئيس جعفر   نقالبن

 نميري وضد الذي   م ضد  ذم السلطة ات الوقت نفس ؟
ثورة شرررررع ية كتلك الثورة التت دخلت التاريخ العربت عام 

واسرررتطاعت أا  سرررقا حكمات عسررركريات جذورم ضررراربة    1964
 ات امرض السودانية؟
الواجهررررة ببعض الرموء علا أا  نلا نايم ثوري داع 

 لاهر  و ات الوقت المناسب؟
سررررررررترا يجت داع قتصررررررررادلة بات لها بعد ا اإلنمصررررررررالئ  

ط نحداث أصررررحابها بكط ثقلهم وبالمال الكثير أليررررات م  أج  
ع المؤسرررررسرررررة العسررررركرية أمام عصرررررياا مدنت ات ال لد ليررررر 

الخيار اهت نذا  صررردت سرررقطتل و ت نذا لم  تصرررد  ركت  
 الفرصة لآلخري ؟
نتارررررت بي  بعض اليرررربا   إسررررتارررررت و نحالة غيررررب 

اوجررررد  ؤتء أا الفرصرررررررررررررررررة الموا يررررة للرد علا ذلررررك  ت 
 ستيالء علا السلطة؟اإل

الذي حدث ات السررررروداا يوم السررررر ت الماضرررررت    ط أا
حتمرراتت أم أا واحررد م   ررذم اإل( يرردخررط ات 6/4/1985)

  نالك أمرات أكثر عمقات وأكثر خطورة قد حدث؟
م  السابق موان  ن الق أحكام و صنيفات حاسمة لك  
ما لمك  قول   و أا الرئيس جعفر نميري  رجط بعد سررررررررتة  

 عار عامات وأا السوداا ل  لك و.
وما لمك  قول  أليررات عبارة ع  بيررع مالحاات لمك   

 لا النحو اآل ت  سجيلها ع
ولا التت  حردث ايهرا مثرط  رذم المحراولة ننهرا المرة ام   ●

نقالبية ات السررروداا. ذلك أا الطامحي  ات السرررلطة م  اإل
وضررررررررررررررع اليررد عليهررا بينمررا  نلاالسررررررررررررررودانيي  لميلوا عررادة 

مسرررررألة   نلاأصرررررحابها داخط ال لد وليس خارج . و ذا لعود 
نقالبت و قررررراليرررررد التعرررررامرررررط  ررررردخرررررط ات قررررراموس العمرررررط اإل

 السودانية.

عتمد الرئيس نميري  وال سرررررررررررررتة عارررررررررررررر عامات ن لقد  ●
ر با   قاعدة عقد التحالف مع القوى السررررررررررياسررررررررررية ثم اك اإل

ر برررا   تفت بفرررك اإلمعهرررا. وات بعض امحيررراا كررراا ت لك
الحليف السررررابق.  كذا اعط   نلاوإنما يوج  ضررررربة قاضررررية 

مع الارررررررريوعيي ل و كذا اعط مع بعض الرموء الناصررررررررريةل  
و كررررذا اعررررط مع "اإلخواا المسررررررررررررررلمي "ل و كررررذا اعررررط مع 

يي ". و و عندما اإل حادالصرررررادق المهديل و كذا اعط مع "
و اعط ذلك اعلا أسررررررراس أا ل  سرررررررندم امسررررررراسرررررررت الذي  

نيسررررررررراا )أبريط( التت قاد ا الفريق    6الجيش. وأ مية حركة 

ع د الرحم  سررررررررروار الد ب  ت أنها أوضرررررررررحت أا الجيش 
 ليس سندات م  دوا  حفظ للرئيس.

نيسرررررررررراا )أبريط(   6للو لة امولا قد ي دو أا انقالب  ●
 و مجرد أا مجموعة ضربا  قاموا بإ فاء حريق نارب ات 

مكانهم   نلاريق سرررررررررررررريعودوا م نال وأن  بعد ن فاء  ذا الح
الط يعت. ومنرراسرررررررررررررربررة  ررذا القول نا ال يررانررات امولا التت 
صررررررررررررررردرت ع   ؤتء اليرررررررررررررربرا  أكردت علا أا دور م ت 
لسررررررررتهدف أبعد م  ذلكل وأنهم ليسرررررررروا م  الحالمي  بأدوار 

 سياسية.
ر يراح ات  إنفراج و نم  المؤكرد أا الرذي أحردث حرالرة  ●

  أكثر م    المعنيتي  نفوس السررررررررررودانيي  وات نفوس الدولتي  
غير مرا باررررررررررررررؤوا السرررررررررررررروداال ونعنت بهمرا المملكرة العربيرة  

عتراف بالناام الجديد السررعودلة التت لم  تردد ات مسررألة اإل
ومصررررررررررررررر التت براركرت  ت امخرى بردور رال  ت أا الرذي  

 نلانقالب وجوم عسررررررررررركرية معرواة ت لحتاج أحد قاموا باإل
 نتمائها.نبذل ماقة لمعراة 

لك قد  كوا سرررررررررر   ؤتء وبالتحديد سرررررررررر  الفريق  ذ  إلاو 
ر ياحات كليات ات النفس علا نسنة( أحدثت   51سوار الد ب )

أسررراس أا  ذم السررر   ت سررر  النيررروج الكامطل بمعنا أا 
 رمز العهد الجديد ل  لكوا قابالت لركوب موجة المغامرات.

نيسررراا )أبريط(  و  6نطباع امولت ع  حركة نا اإل ●
كرروا بعد عاري  سنة عملية نسقا  السلطة   أا السودانيي 

حد ما. وبعد عملية اإلسررررررررقا  الثانية   نلابالطرق السررررررررلمية  
اإا امسرررررررررررلوب السرررررررررررودانت سررررررررررريدرج كنموذجل وبكثير م  

جرانرب نموذج غرانردي ات مواجهرة السررررررررررررررلطرة  نلاام ميرةل 
 والتع ير ع  الغيب والراض.

 - اللي ت - لقد حدث نوع م  السرررررررررررررباق المصرررررررررررررري  ●
عتراف بالناام الجديد. وإذا  صررررررررررررات  السرررررررررررعودي علا اإل

الدول الثالث بالحماسرررررة نفسرررررها نءاء  ذا الناام وحدث نوع 
قتصرررررررادي م  السرررررررباق بينها ات سررررررر يط ننعاش الوضرررررررع اإل

السررودانت ومد الناام الجديد بالمسرراعدات العادلة وم  دوا 
نفراجات  نأي شرررررررررو ل اإا م  شررررررررأا  ذا الناام أا لحقق 

يواج  بها المحاوتت التت ل   توقف والتت سرررررررررررررتلئ حقيقية 
ات السرروداال أي  جربة  عدد   1965ات سرر يط  كرار  جربة 

عتبار أا المقارنة  نا ليست امحزاب.  ذا مع امخذ ات اإل
دقيقرة  مرامراتل ذلرك أنر  ات أعقراب الثورة المردنيرة ضررررررررررررررد حكم  

لم لك  الجيش   1964ع ود والمعرواة برررررررررررررررررررررررررر "ثورة أكتوبر" 
يكات ايها وإا كاا سره ط باركط غير مباشرر عملية نسرقا   شرر 

رئيسرررر  الفريق نبراتيم ع ودل ات حي  أا الجيش  نا يتسررررلم  
 السلطة بالاكط المباشر.
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ات الوقت نفسرررر   نالك بدتية  قتيررررت امخذ بأ مية   ●
اسرتقرار. و ذم ال دتية  ت أا ماركلة  واار ا لكت يتحقق اإل

قوى السررياسررية ات السرروداا ناام الرئيس نميري كانت مع ال
ات الدرجة امولا ولم  ك  المارررررررررركلة اقا مارررررررررركلة رايف  
ومحروقات وسرلع غذائية. وم  المؤكد أن  لو كانت العالقة 
جيدة بي  ناام الرئيس نميري وبي   لك القوى السرياسرية لما 

ضررررررررررررررطراب أا لحرردثل وإذا حرردث لمررا كرراا لرر  أا كرراا لإ 
 فجر.لك رل وإذا ك ر لما كاا ل  أا ين

نيسرررررررراا   6لك  ات الوقت نفسرررررررر  أا الذي  قاموا بحركة 
)أبريط(  م م  العسرررركريي . والعسرررركريوا بط يعتهم حذروا 
م  المردنيي  وم  امحزاب برالرذات. وم  المؤكرد أنهم مثلمرا  
قررد لقولوا مررا معنررام الننار مرراذا اعررط عرردم  فررا م الرئيس  

ولوا نميري مع القوى السرررررياسرررررية ات السررررروداال اإنهم قد لق
 أليات الننار ما الذي اعل  حكم امحزاب بالسوداا؟

م   نا ت بد م  صرررررررررررريغة  قتيررررررررررررت مارررررررررررراركة القوى 
ك محلبة  نلاالسرررررررياسرررررررية م  دوا أا  نقط صرررررررراعا ها  ل الح 

وم  دوا أا لكوا للعسررررررركريي   موح يتجاوء الحدود التت 
ت  حقق التجانس. أي أا المطلوب بكثير م  الوضروح  و 

حتكارل لسرررررلطات لسرررررقا حالة الجموح نحو اإل وءيع عادل ل
وإدراك لخطورة الماررررررررررراكط وامءمات التت  واج  السررررررررررروداا 
كردولرة وكو   ات الوقرت الرا   كمرا ات الوقرت السرررررررررررررررابق 

 وكما ات اموقات الالحقة.
ثمة مأءق ت يدري المرء كيف سرتتجاوءم امحوال ات   ●

لمي " السرروداا. وخالصررة  ذا المأءق  و أا "اإلخواا المسرر 
سرررررررررررريقولوا نن  لوت  حريكهم الاررررررررررررارع السررررررررررررودانت لما كاا 
للعصررررررررررياا المدنت أا لحدث ولما كاا للناام أا لسررررررررررقا.  

ك موالاررررريوعيوا سررررريقولوا نن  لوت رايرررررهم مسرررررايرة  كما  الح 
ارعرررررررط "اإلخرواا الرمسررررررررررررررلرمروا" و رحرمرلرهرم وءر الررارض مر  

عتقررررراتت بينمرررررا "اإلخواا" ينعموا ات قطف  إ مطررررراردات و 
سرررررلطة لما كاا للوضرررررع أا يتأءم و تكوا نتيجة  مكاسرررررب ال

لذلك أرضررررررررررية مناسرررررررررربة للعصررررررررررياا المدنت. و"امنصررررررررررار" 
سرررررررريقولوا نن  لوت أشررررررررهر السررررررررج  الطويلة التت أميررررررررا ا 
الصررادق المهدي وأركاا الطائفة ات سررج  "كوبر" والناررا  
الذي بذل  أبناء "امنصررار" ات الداخط وات الخارج لما كاا 

يوا" اإل حادتصررررررردي للناام أا ينمو. و"ممط العصرررررررياا وال
سريقولوا ننهم رواد العصرياا المدنت منهم رايروا أا لفعلوا 

ختيرار م خا  إمرا اعلر  "امنصررررررررررررررار" ق رط سررررررررررررررنواتل وأنهم بر 
المعارضرررة م  الخارج ننما سررراعدوا علا  عقيد أمور الناام 

 حد بات ت حط سوى نسقا  الناام. نلابحيث وصلت 
 يرا سررررررررررررررتقول ننهرا لوت حربهرا وات الوقرت نفسررررررررررررررر  نا لي

المتعررددة الجوانررب علا ناررام الرئيس نميري لمررا كرراا لهررذا 
 الناام أا لسقا.

نا أ رااات كثيرة سرتدعتل بط ننها باشررت اتدعاءل بأنها  
 ت السررررررررر ب ات نسرررررررررقا  الناام. ومثط  ذا اممر سررررررررريعقد  
المسرررررررررررررررألرة وبرالترالت ال   كوا  نرالرك حلول مثراليرة كمرا  و 

ذا وضرررررع السرررررودانيوا ات لحاة  أمط بمصرررررير  مؤمطل نت ن
عتبررارات جررانبررات وار يرررررررررررررروا الحررد امدنا الو   كررط  ررذم اإل

 نفراج بنسبة معقولة.الممك  الذي لحقق اإل
ولا ي دو أا "صرررررررررررررريغة مبارك" التت خلفت  للو لة ام   ●

حكم الرئيس السرادات  ت التت سرتقوم ات السروداال بمعنا  
حررد مررا وذلررك م   نلا  م دلموقرا ت التوجرر ك  سررررررررررررررتنبررا  ح  ن

ر  خالل نعطاء ارصرررة لألحزاب السرررياسرررية لكت  نارررا و ع    
عما  ريدم. ولك  المارركلة  ت ات أا ما ير يرري  المصررري 

عتاد علا ن ات  ذا الارررأا ربما ت ير يررري  السرررودانت الذي  
 أا لعيش اللعبة السياسية كاملة أو ت شتء.

عهررد امحزاب كمررا كررانررت الحررال  نلا ررط  نررالررك عودة 
 ات الماضت؟

 رط سرررررررررررررريعود حزب "اممرة" مثلمرا عراد حزب "الوارد" ات  
 مصر؟

 رط سررررررررررررررتعود التصررررررررررررررنيفرات التقليردلرة   رذا ختمت وذاك 
 أنصاري؟

 ط سررتعود الليالت السررياسررية كما كانت ات الخمسررينات  
 والستينات؟
نقالب ءا رردة  المجموعررة الحرراليررة التت قررامررت برراإل  ررط أا

ك مباعالت   - الارررعب بعد سرررتة أشرررهر نلاوأنها سرررتسرررلم   الح 
 ؟-والاعب  نا  و المدنيوا 

و ط سرريكوا م  السررهط  رميم ال نية السررياسررية بعد سررتة  
عار عامات م  البعثرة للقوى السياسية التقليدلة ات السوداا 
خصرروصررات وأا السرراحة خلت م  قيادات سررياسررية كثيرة م  

 دوا وتدة جيط جديد مكانها؟
 نلاط سرريقوم برلماا لسررقا حكومة ويوج  مسرراءتت و 

   رئيس الجمهوريةل بط ويسحب الثقة من ؟وءير وينب   
 نلاو ررط سرررررررررررررريعود المررال العربت لررأ ت ولو بتواضررررررررررررررع 

اإليرانية سررريأخذ   - سرررتمرار الحرب العراقيةنالسررروداا أم أا 
 م   ريق أي مساعدات عربية خارج اإل ار الماار نلي ؟

موسررم الهجرة م  السرروداا سرريحط محل  موسررم   ط أاو 
  جام المعاكس؟ات اإل

أموال المغتربي  السرررررررررودانيي  م  عمال ورجال   ط أاو 
أعمال وموظفي  سرررررتصرررررب ات السررررروداال و ت مبالغ لو  م 

المصررررررررارف السررررررررودانية لكانت أنقذت ال لد م   نلا حويلها 
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 ويالت كثيرة؟
سررررررررررتبقت  حياة سررررررررررياسررررررررررية قائمة علا التعددلة   ط أاو 

العالقرررررات غير جيررررردة مع لي يرررررا وغير متواءنرررررة مع بعض  
 الجيراال وستبقت علا خطا التكامط قائمة مع مصر؟

ننها مجرد  سرررراؤتت لطرحها المرء و و يتمنا للسرررروداا 
 الخير وللسودانيي  الطمأنينة.

يبقا أا اممررررررط المعقود علا القيررررررادة الجررررررديرررررردة ات  
اممط الك ير ات  السررروداا  و بحجم ماررراكط السررروداا. نن 

سرررررررررتقرار. وكط اإللماءات نفراج واإلأا  حقق  ذم القيادة اإل
 والمؤشرات  وحت بذلك.

 1985نيسان )أبريل(  13 - مجلة "التضامن". لندن

     

 الجامعة الناضجة والمنظمة الصبية
  لفترض أا نعيش  ذم املام ذكرى  أسرررررررررررررريس منامتي  

أنهما    وق النجاة لها نت   كونا خاررررررربة الخال  لألمةل أو 
 ل اإا سرررررررتهانة م  بعض قيادات اممة بالمنامتي  نبسررررررر ب 

 الدور المطلوب ت يتحقق.
المنامتراا  مرا "جرامعرة الردول العربيرة"ل وات مثرط  رذم  
املام ق ط أربعي  سرررررررررنة  م  أسررررررررريسرررررررررهال و"منامة المؤ مر 
اإلسرررالمت" التت  م  أسررريسرررها ات مثط  ذم املام أليرررات ق ط 

 عارة سنة.ست 
وم  خالل نارة علا ميثراق الجرامعرة العربيرةل نجرد أا 
بنود  ذا الميثاق مناسرررررربة لمواجهة الوضررررررع الصررررررعب الذي 
 عيارررررررر  اممة منذ بيررررررررع سررررررررنوات. بط قد لجوء القول نا 
امولي  ونعنت بهم قرادة العرالم العربت ات امربعينرات كرانوا 

اء ات م  النوع البعيد النار ومدركي  بأا الدول امعيررررررررررررر 
الجامعة العربية ستزداد سنة بعد أخرى وأن   بعات لذلك ت بد  
م  وضررررررررررررررع الميثراق المسررررررررررررررتق لت الرذي ينام العالقرة بي   

 امشقاء.
و ذا الميثاق بمعزل ع  ضررررررورة  عديط بعض بنودم لم 

قتصادي يترك أمرات نت وصاا ل  ال ند المطلوب. للتعاوا اإل
وحلول وللتعررررراوا بنود وحلول وللتعررررراوا العسرررررررررررررركري بنود 

التربوي بنود وحلول. وات المقررررررابررررررط  نررررررالررررررك بنود  تعلق 
بالخالاات نذا ناررررررررر ت و ريقة حلها. وبنود خاصرررررررررة بنجدة  
الدولة التت  تعرض تعتداء وبنود خاصررررة بمسرررراعدة الدول 

 التت  حتاج... و كذا.

لقررد  يررررررررررررررم  ميثرراق الجررامعررة العربيررة كررط مررا لفترض  
ل امعيررررررررراء و تعاوا.  يرررررررررمين  م  أجط أا  تعالش الدو 

ولك  اتسرررررررررررررتهانة م  بعض الدول بهذم المنامة وبميثاقها  
 ت السرررررررررررررر رب ات أا الخالف نذا حردث ت ينتهت. وإت امرا 
معنا أا  خفق الجرررامعرررة العربيرررة حتا ات نلجررراد حررراتت  

  دنة علا امقط بي  ام راف المتخاصمة.
ومررررا لقررررال ع  الجررررامعررررة العربيررررةل لقررررال ع  منامررررة  

اإلسررررالمت. االميثاق الذي  م وضررررع  عند  أسرررريس  المؤ مر  
المنامة ق ط سرت عاررة سرنة  و م  النوع المناسرب والذي 
لصررررررلئ قاعدة للتعامط بي  الدول امعيرررررراء. كذلك نا  ذا 

سررررررررررررررتطرررراعترررر  أا لفض  نالميثرررراق  و م  النوع الررررذي ات 
الخالاات ويعزء أسرررررررررس التعاوا. لك  مع امسرررررررررف  نالك 

عيررررراء بهذا الميثاق وبسررررر ب  سرررررتهانة م  بعض الدول امن
سررتهانة نجد أا منامة  مثط مليار مسررلم ماررلولة ت  ذم اإل

قررردرة لهرررا علا ارض موقف علا أ راف  سررررررررررررررتهي  ب نود  
 ميثاق  ذم المنامة.

ونجد ات  ذا الصررررررردد أنفسرررررررنا نطرح بعض التسررررررراؤتت 
 ومنها علا س يط المثال ت الحصر.

ا عربت  نذا ما كانت منامة  مثط م ة وخمسرررررررررررررري  مليو 
ليست قادرة علا أا  واق بي  بعض ام راف العربية التت 
 عيش حالة م  الخصومةل أو علا امقط ليست قادرة علا 
 حقيق اترة  دنة بي   ذم ام رافل اكيف سررررررريكوا موقف 
 رذم المنامرة عنردمرا  طرق أبواب الردول امخرى  رالبرة منهرا  

 الحلول والتأييد؟
ر مسرررررررررررلم ليسرررررررررررت قادرة  وإذا ما كانت منامة  مثط مليا

علا أا  حقق ولو  دنة م  بيرررررررررررررعة أسرررررررررررررابيع بي  نيراا 
والعراقل وليسررررررررررررررررت قرررادرة علا أا  قنع نيراا بق ول وقف 
الحرب وعقد محادثات سررررررررررالم مع العراقل اكيف سرررررررررريكوا 
موقف  رررذم المنامرررة عنررردمرررا  طرق أبواب الررردول امخرى 

  البة منها الحلول والتأييد؟
 رى والرردول امخرى غير  لررك م  المؤكررد أا الرردول الك

الجامعة العربية ومنامة المؤ مر اإلسرررررالمت   نلاالمنتسررررربة 
 اررررررررررررررعر بررالحيرة عنرردمررا لقررال لهررا أا  ترردخررط لتحقيق وارراق  
عربت أو إلقناع نيراا بوقف الحرب. و ذا الاررررررعور ناشررررررئ  
ع  أن  نذا كانت منامة مثط منامة المؤ مر اإلسرررررررررررررالمت 

مم المتحدة وقادرة نذا  ت  مثط ثلث الدول امعيراء ات ام
نسرررررررررحاب م  اممم المتحدة أا  لغت وجود ا خذت قرارات باإل

 ررذم المنامررة الرردوليررةل ت قرردرة لهررا علا نقنرراع دولررة بق ول  
أبسررررررررررررا  لب لمك  أا  تقدم ب   ي ة أو منامة و و وقف 
الحربل اررأي  هيررب لمك  أا  حررا  برر   ررذم المنامررة وأي 
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ات العالم الذي   مثلهم  ذم  نارة سريحاا بها المليار مسرلم 
 المنامة؟

السررررررررررر ب ات عدم     ط أاويبقا م  الجائز التسررررررررررراؤل   
اعالية منامة المؤ مر اإلسرررررررالمت  و أا الخالاات العربية  

 ط عيرررررررويتهال و   نلانيرررررررمام الدول العربية إنتقلت نليها بن
عدم الفعالية سررررررررتبقا قائمة ما دامت الخالاات سررررررررتاط    أا

 العربية امعياء ات المنامة؟ مستحكمة بي  بعض الدول
اتراض أو ت  ؤكدم  سررررررررررررواء جاءت اإلجابة  ؤكد  ذا اإل

اررررإا مررررا يتمنررررام المرء  و أت لصرررررررررررررريررررب منامررررة المؤ مر 
اإلسرررررررالمت الصررررررر ية ما أصررررررراب الجامعة العربية بحيث ت 
ينقيرررت الزم  سرررنة بعد أخرى والهي ة التت ات اسرررتطاعتها  

امعياء عاجزة ع    أا  حقق التعالش والتعاوا بي  الدول
أا  حقق ولو اترات صررررررررررررررحو عرابرة ات سررررررررررررررمراء العالقرات 

 المل دة بغيوم داكنة م  الخالاات.
كذلك أن  سرررررررواء جاءت اإلجابة  ؤكد ذلك اتاتراض أو 
ت  ؤكررردم ارررإا مرررا يتمنرررام المرء  و أا  ررردب الفعررراليرررة ات 
أوصررررررال الجامعة العربية خصرررررروصررررررات وأنها با ت ات سرررررر  

 و س  النيوج والتعقط.امربعي  الذي  
يبقال أليررررررررررررررات أنر  نذا مرا كرانرت  لرك  ت أحوال العرب 
والمسررلمي  بينما عند م جامعة نيررجت ومنامة علا أ ب 
أا  صرررربئ شررررابة ولكط منهما ميثاق مثالت لتنايم العالقات 
و حقيق التعررراوا امرررا  ت أحوالهم نذا كرررانوا م  دوا  رررذم  

 الجامعة و لك المنامة؟
 1985نيسان )أبريل(  20 - لندن مجلة "التضامن".

     

 لكي ال تحدث "براءة الذمة"
سرررتمرت مذبحة دير لاسررري  لطخة ات ج ي  الصرررهاينة  ن
أا حدثت مذبحة مخيم صر را ومخيم شرا يال التت كانت    نلا

 مذبحة ك رى قياسات بمذبحة دير لاسي  وأكثر بااعة منها.
وبعد مذبحة صرررررررر را وشررررررررا يال لم لعد أحد يتذكر مذبحة  
دير لراسرررررررررررررري  كمرا كراا يترذكر را م  ق رط وذلرك عمالت بقراعردة  
المهم وام م أو الخطير وامكثر خطورة. ارإذا كرانرت مرذبحرة 

لاسرررري  مهمة وخطيرة اإا مذبحة صرررر را وشررررا يال أكثر  دير
 أ مية ات مدلوت ها وأكثر خطورة ات  فاصيلها الدقيقة.

 كيف؟
ن  عندما يذبئ رجال م  العصررابات الصررهيونية شرريوت  ن

وأ فال ونسررررررررررراء قرية السرررررررررررطينية اهذا ي دو   يعيات بمنطق  
غتصرررررراب ن العداوة ويتماشررررررا مع امسرررررراليب التت  عتمد ات 

الغير وأو انهم. أما عندما لقتحم مخيم صررررررر را ثم   أراضرررررررت
مخيم شرررررا يال رجال ميلياررررريات ل نانية متعاملة مع نسررررررائيط 
اهذا ت ي دو   يعيات علا اإل الق وذلك علا أسررررررررررررراس أا 
سرررررررررركاا المخيمي   م عرب م  السررررررررررطي  أو مولودوا ات 
ل ناا وم  أصررررررررط السررررررررطينتل وأا الذي  اقتحموا المخيمي  

 وقتالت ات الاررررريوت وام فال والنسررررراء  م عرب  وأمعنوا ذبحات 
 م  ل ناا وت يلغت أصلهم أنهم متعاونوا مع نسرائيط.

وإذات اررررإا  ررررذم الواقعررررة كفيلررررة بررررأا  زيررررط م  امذ رررراا 
نطباع البارع الموروث ع  مذبحة دير لاسري . وبدتت م  اإل

أا يتناقط جيط ع  جيط اااعة ما حدث ات دير لاسررررررررررري   
خر والك ير للصررررررررررررررغير   رررط  عرف مررراذا ويقول الواحرررد لآل 

حدث ذات يوم ات السرررطي ؟ لقد دخلت عصرررابة صرررهيونية  
قرية دير لاسي  وذبحت أ لها م  أجط أا  نار الرعب ات 
كط السررررررررررررطي ... نن  بدتت م  ذلك سرررررررررررريقول الواحد لآلخر 

  م  المعقول أا لقتحم شرباا عرب   ط أنوالك ير للصرغير 
سررررتطاعوا قتل  ن  اا ويقتلوا م    للفلسررررطينيي  ات ل نمخيمي  

ذلك قول    نلاشررررررريخات كاا أم  فالت أم امرأة. وربما ليررررررريف 
نا الذي حدث ات مخيم صر را وات مخيم شرا يال كاا أكثر 

 اااعة م  الذي حدث ات دير لاسي .
وما الصررررررررررررررهيونيررة قررائمررة علا التخطيا البعيررد المرردى  

الجائز رل اإن  م     ر شرررررأا  ذم أم ك  غ  ولكط المسرررررائطل صررررر  
اتاتراض أا  رردبير مررذبحررة مخيم صرررررررررررررر را ومررذبحررة مخيم  
شا يال أ ا ات ن ار التخطيا إلءالة اتنطباع الكثير السوء 
ع  مذبحة دير لاسرررررري . ويكفت أا لقال نا شرررررربانات ل نانيي   

  للفلسررررررررررررررطينيي  وذبحوا ايهمررررا أعرررردادات م  قتحموا مخيمي  ن
علا   السرررررركاا الكبار والصررررررغار لكت لكثر  سررررررليا اليرررررروء
 جام  نالمذبحة الجديدة ولكت ت  عود الذاكرة  ناررررا اقا ات 

 مذبحة دير لاسي .
نفيررررراح أمر  ور  القيادة اإلسررررررائيلية ات مذبحة  نولوت  

صرررررررررررر را وشررررررررررررا يال والعفوية التت سررررررررررررجلت بها مجلة " الم"  
امميركية الواقعة وكلفت أرييط شررراروا العقط المخطا لتلك 

ت مذبحة دير لاسرري  ات ءوالا سررتمر نالمذبحة الكثير لكانت 
النسررررياا ولكانت مذبحة صرررر را وشررررا يال  ت امكثر اااعة 

 ولكاا شاروا  و امكثر براعة ات سفك دماء امبرياء.
القول نا ما لحدث ات بيروت منذ    نلانصررررررط م  ذلك 

بيررررررررررررررعة ألام لحمط ات  يا   الخوف م  أا  كوا  نالك 
خطة خ ية وجهنمية  سررررررتهدف نءالة بارررررراعة مذبحة صرررررر را  
وشررررررا يال م  أذ اا الناس وبحيث  صرررررربئ حالها مثط حالة 
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أا   نلامذبحة دير لاسرررررررري  التت اسررررررررتمرت باررررررررعة وخطيرة 
لحردث ات  حردثرت مرذبحرة صرررررررررررررر را وشررررررررررررررا يال. كرذلرك أا مرا

بيروت منرذ بيررررررررررررررعرة ألرام لحمرط ات  يرا ر  الخوف م  أا 
نسررررررررررررررراقرت نليهرا أ راف  ن كوا  نرالرك خطرة خ يرة وجهنميرة 

عربية و داها  جميط وج  ذلك السررررررررررررررفاح شرررررررررررررراروا مقدمة  
لترؤسرر  بعد بيررعة أشررهر حكومة قمع للعرب م  محيطهم  

 خليجهم. نلا
ونقول ت سررررررررررررررمئ هللا حتا كترررابرررة  رررذم   - وإذا حررردث

قتحمرررررررت المخيمرررررررات نا ا - 21/4/1985يوم  امسررررررررررررررطر
الفلسررررررررررررررطينيرة ات بيروت عنراصررررررررررررررر م  حركرة "أمرط" وم  

شرررررررررررررتراكت واقترات داخط  ذم  ميلياررررررررررررريا الحزب التقدمت اإل
المخيمررات الخطررأ الررذي ت نتمنررامل وجرراء الخطررأ عبررارة ع  
مذبحة  ز ق ايها أرواح بعض الارررررررريوت وام فال والنسرررررررراء 

صررر را   د اااعة ما حدث لمخيمت  وامبرياء اإا أحدات ل  يرد
وشرررا يال وسررريتيررراءل الحديث ع  السرررفاح شررراروال أي أا 

عتقررراد لكوا حررردث مرررا يتم التخطيا لررر  علا مرررا لجوء اإل
 باليبا.

صررررررررر را   أما لماذا ل  يردد أحد اااعة ما حدث لمخيمت  
وشرررا يالل ولماذا سررريتيررراءل الحديث ع  السرررفاح شررراروال  

 حو اآل ت ال دتيات لمك   لخيصها علا الن
نذا اقتحم رجال العصرررررررررابات الصرررررررررهيونية قرية م  قرى  
السررررررررطي  وأمكنهم  نفيذ مذبحة ايها لناررررررررر الرعب ات بقية  
القرى اهذا ي دو   يعيات ومنسررررررررررررجمات مع بربرية الصررررررررررررهاينة 

غتصررررررررررررررراب أرض وحق  ن الرذي   سررررررررررررررهرط لهم الردول الك رى 
 غير مل أو علا أساس أا يهودات ذبحوا عربات.

جال ميلياريات ل نانيوا مخيمات السرطينيات ات  وإذا اقتحم ر 
ل ناا سركنوم ضرم   فا م و وااق الاررعية الل نانية وامكثرية 

  مذبحة اإا الارع ية الل نانيةل واقترف  ؤتء داخط المخيمي  
 لرك الهمجيرة التت حردثرت ات  نلاعتبرار" ذلرك "سرررررررررررررريعيرد اإل

دير لاسرررررررري  علا أسرررررررراس أا عربات ل نانيي  غير مسررررررررلمي  
حوا عربات السررطينيي  مسررلمي  ومسرريحيي  ات مخيم صرر را ذب

 ومخيم شا يال.
قتحم المخيمرررررررات رجرررررررال ن - ت قررررررردر هللا - أمرررررررا نذا

شررررتراكت واقتراوا نتيجة  ميليارررريات "أمط" والحزب التقدمت اإل
 سررتيريا القتط السررائدة والاررغف برؤية الدم ينزف م  الباررر 

ة"  كوا اررررإا "براءة الررررذمرررر  - ألررررات كرررراا حجمهررررا - مررررذبحررررة
أعطيت للصرررررررررررررهيونية علا  نفيذ ا للمذبحة امولا ات دير  
لاسرري  وعلا حمايتها و خطيطها ومسرراند ها للمذبحة الثانية  

 ات مخيم ص را ومخيم شا يال.
وأي "براءة ذمة" أكثر اعالية م  أا نسرررررررجط ات التاريخ  

الرذي ت  نقصرررررررررررررر  الصررررررررررررررفحرات الكثيرة ع  أعمرال مخجلرة 
ا كاا الذي  نفذوا المذبحة امولا للميررررررررير وللوجداا أن  نذ

ات دير لاسررري  يهودات صرررهاينة ضرررد السرررطينيي  عربل وإذا 
كراا الرذي  نفرذوا المرذبحرة الثرانيرة ات مخيم صرررررررررررررر را ومخيم  
شرا يال مسريحيي  عربات م  ل ناا ضرد السرطينيي  عرب اإا 
الذي  نفذوا المذبحة الجديدة مسرلموا م  الطائفتي  الاريعية 

ا المخيمات الذي  لهم رسررول واحد وق لة والدرءية ضررد سرركا
 واحدة.

نننا نصرررررررررررلت م  أجط لحاة  عقط... نت نذا كنا نعيش  
بالفعط عصررررررررر "الهولوكوسررررررررت العربت"ل أو "الهولوكوسررررررررت 

 اإلسالمت". و ذا أمر ت  نفع في  امدعية والصلوات.
 ... وت حول وت قوة نت با).

 1985ل( نيسان )أبري 27 - مجلة "التضامن". لندن

     

 اإلنحيازثالثون عدم  
لعيش العرالم الثرالرث  رذم املرام و ج ذكرى حردث عايم  
كتب لهذا العالم أا لعياررررررر  ونعنت ب  وتدة "كتلة دول عدم 

 "ل ق ط ثالثي  عامات.اإلنحياء
ومثلمرا أا لكرط شررررررررررررررعرب أا يتبرا ا بتراثر  وأمجرادم ارإا 

" الذي اإلنحياء با ت شرعوب دول العالم الثالث "بم دأ عدم 
نبع م  أرضرهم ي دو أمرات علا جانب م  ام مية. بط ننهم 
ات ذلك وعلا الرغم م  كط شررررررررررررررتء قادروا علا التبا ت  
بهرذا الحردثل أو اإلرث نذا مرا جراء القولل أكثر م   برا ت  

عوب أخرى بماضررريها علا الرغم م   فوقها ات مجاتت شررر 
 كثيرة.

وءيادة ات التوضررررريئ لمك  القول علا سررررر يط المثال ت 
سرررتطاعة شرررعوب دول العالم الثالث ومنها نالحصرررر أا ات 

الاررررررررررررررعرب العربتل أا ت لكوا حرالهرا مثرط حرال الاررررررررررررررعرب 
امميركت مثالتل أو الارررررررررعب السررررررررروفيا ت مثالت أو... بعض  

أي شرعوب  - وروبية الكثيرة امخرى. اهت مثالت الارعوب ام
سررررررررتعمار شررررررررعبل وت  ت نلم  اررررررررارك ات  - العالم الثالث

شنت حربات علا شعوب أخرىل وت  ت  ساند حكوما ها ات 
 سياسة نار الهيمنة والسيطرة... و كذا.

سررتطاع العالم نوقد لقال اآلا وبعد ثالثي  سررنة ما الذي  
التت انتهجتها دول  أا لحقق   ءاإلنحياالثالث بسرررياسرررة عدم 

 غير الكسب المعنوي الماار نلي  ات امسطر السابقة؟
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نن  بمقياس الربئ والخسررررررررررارة التقليدي اإا العالم الثالث 
" خسر كثيرات وربئ قليالت.  اإلنحياءنتهاج دول  سياسة "عدم إب

نت أن  ات الربئ القليط الذي حقق  أمكن  أا ي لور شخصية  
 أا  كوا م لورة. نلاحاجة  و ات أشد ال

والدول العربية نحدى الركائز  - لقد ااررررررررط العالم الثالث
أا لييق الفجوة بي  الفقراء وامغنياءل نت   - امساسية في 

أن  ات الوقت نفسرررررررررررر  اسررررررررررررتطاع أا لحدث بعض اإلءعاج 
أي ءعماء الغنا  - للدول الغنية بحيث نا ءعماء الارررررررررمال

لحسررررررررر وا حسرررررررررابات مهمة نسررررررررر يات لحال با وا  - ات العالم
 الجنوب الفقير.

والردول العربيرة نحردى الركرائز  - وااررررررررررررررط العرالم الثرالرث
ات أا لكسرب عسركرياتل نت أن  م  الجائز  - امسراسرية في 

القول ننررررر  كسررررررررررررررر بعض الاررررررررررررررتء م  حررررردة التنررررراقض  
سررررررررررررررترا يجيرات الردوليرةل أو أنر  علا امقرط أحردث بعض  لإ 

سررررررررررررررترا يجياتل و ت خدوش م  إلالخدوش ات ج ي   ذم ا
 الصعب نءالة ومحو معالمها ات أي حال.

والردول العربيرة نحردى الركرائز  - وااررررررررررررررط العرالم الثرالرث
ات أا لغير ولو بعض الاررتء ات سررالح   - امسرراسررية في 

"الفيتو"ل الذي  و مع امسررررررررررفل سررررررررررالح موج  ات الدرجة 
ت الوقت دول العالم الثالث ق ط سرروا ال نت أن  ا  نلاامولا  

ستطاع أا يتمدد وأا لك ر شأن  بحيث  صبئ رئاسة  ننفس  
مجلس امم  لرررررر  وبحيررررررث  تحول اممم المتحرررررردةل  ررررررذم  

من ر لع ر فير  العرالم  نلاالمنامرة الردوليرة الكثيرة ام ميرةل 
الثالث ع  قيررررررررالام كما لارررررررراء. ويكوا التع ير "مباشرررررررررة"  

 بعدما درج علا أا لكوا "بالوصالة".
والردول العربيرة نحردى الركرائز  - العرالم الثرالرثوااررررررررررررررط 
ات أا ينقط التكنولوجيال عسركرية كانت أم  - امسراسرية في 

 قنية انية ات ميداا التنميةل بالارررركط الذي  تمنام دول ل نت 
سرررررررررررتطاع بالثروات التت لدى بعض  نأن  ات الوقت نفسررررررررررر  

ر براك دولر ل وبرالرذات ثروة النفال أا لحردث حراتت م  اإل
 ت أسواق الدول الصناعية ذات الاأا.ا

ورب قرائرط  بعرد ثالثي  سررررررررررررررنرةل يترأمرط المرء ات أحوال 
بالصرررررررروت العالت  ألم لك    العالم الثالثل ويقول  مسررررررررات أو

أحرررررد  نلام  امجررررردى أا  نحررررراء دول العرررررالم الثرررررالرررررث 
درجة التحالفل وبذلك   إلاالمعسرررررررررركري  بارررررررررركط مباشررررررررررر و 

ي ل بدل أا  بقا  تأرجئ  ستفيد م  المعسكر الذي  نحاء نل
ات الهواء م  دوا أا  سرررررتفيد م  لعبة السرررررياسرررررة الحيادلة 

 نتهاجها.نالتت  م 
كررررراا  اإلنحيررررراءوالجواب ع  ذلرررررك  و أا مثرررررط  رررررذا 

وقوع خلرررط برررالغ  -  رررذا نذا مرررا أمك  حررردوثررر  - سرررررررررررررريعنت

الخطورة ات ميزاا القوىل وكاا معنام أا معسركرات سريحارب  
نام أليررررررررات أا الدول الصررررررررغرى المعسرررررررركر اآلخرل وكاا مع

 كانت ست دو ساحات قتال وحروب ت  نتهت.
عتبرررار أا رؤوس المحرررايررردي  لم  رررذا مع امخرررذ ات اإل

 سررلم م  سرريوف المعسرركري  الك يري ل بط نا  ذم السرريوف 
أمعنت ات مراحط معينة ات جسررررررررررررررم العالم العربت  قطيعات.  

ربت وم  خالل نارة عرررابرة علا مرررا لجري ات عرررالمنرررا الع
 - وبررررالررررذات مررررا لجري ات ل نرررراا وعلا الج هررررة العراقيررررة

 اإليرانية يت ي  لنا ذلك.
م     ط أاوبعد ثالثي  سنة م  حق المرء أا يتساءل  

ل أم أا اإلنحياءعتماد سررررررياسررررررة عدم ن المصررررررلحة مواصررررررلة  
 ختبار جدوى  ذم السياسة؟ جربة ربع قرا  كفت إل

  اإلنحياء  وقد لكوا الجواب ع  ذلك  و أا مبادئ عدم
نحيراء دول العرالم الثرالرث والردول العربيرة ق رط إ  ردو مثراليرةل و 

نهجات   اإلنحياءعتماد سررررياسررررة عدم إ عالم الحياد و   نلاغير ا 
 ثابتاتل ي دو الحط الذي ت حط غيرم.

 ت أن  يواج  منذ بيررررررررع   اإلنحياءولك  مارررررررركلة عدم 
ولال سرررررررررر  ها أا عالم سررررررررررنوات أءمة قيادات ات الدرجة ام  

د عمرالقتر ل واحردات بعرد اآلخرل وأنر  لو كراا قر  ا   اإلنحيراءم عرد
 نالك ع د الناصرررررررررررر آخر ونهرو آخر و يتو آخر.. لكانت 

 الحال علا غير ما آلت نلي .
لك  ات الوقت نفسرررررر ل نا اياب القادة التاريخيي  لعالم 

حرد مرا مع ايراب القيرادات  نلاجراء متالءمرات  اإلنحيراءعردم 
 كل  بما ات ذلك الدول الك رى.التاريخية ات العالم 

يبقا أا م  سرررررروء حظ شررررررعوب العالم الثالث والاررررررعب 
العربتل أنرر  ات الوقررت الررذي غرراب فيرر  عمررالقررة دول عرردم 

ل  عملقتل نذا جاء القولل ماررررررررراكط  ذا العالم م  اإلنحياء
نيكراراغوا مرورات بكرط دولرة م  دول  رذا العرالم  نلامصررررررررررررررر 

ر. وات  ذا وما دام السررررروداا  و أحد غ  ر شرررررأنها أم صررررر     ك  
أكثر دول العالم حدة بمارراكل ل وما دام أليررات حديث الناس 
بسررر ب حركة التغيير التت جرت في  م  أسرررابيع ثالثةل اإا 
المثط السرررررررررررررودانت الذي لقول  "غاب أبو شرررررررررررررنب لعب أبو 

  وءيررادة  اإلنحيرراءر خير  ع ير ع  حررال عرردم .. لع    دنررب".
ات التوضررررريئ اإا السرررررودانيي  لقصررررردوا "بابو شرررررنب" القا 

 و"أبو دنب" الفأر.
  دو   اإلنحياءيبقا أليررررررررررررراتل أا وتدة جديدة لكتلة عدم 

ضرررررررورية اليوم أكثر م  أي يوم ميررررررا. االمارررررراكط  زداد  
وم شررررررررعوب   راكماتل والتعقيدات  رااق حط كط مارررررررركلةل و م

 العالم أكثر م  أا  حصا.
ولقد ضررراعت علا دول العالم الثالث ق ط ثالث سرررنوات 
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" ات بغداد. ولو أن  اإلنحياء"قمة دول عدم  ننعقادارصررررررررررة 
كتب لهذم القمة أا  نعقد لكانت ربما سرررررررررررراعدت علا وتدة 

 نلارؤيرة لنهج جرديردل ولكرانرت أليررررررررررررررات أدخلرت بعض القوة 
 دمات جديدات ات شرايين .و  اإلنحياءذراع عالم عدم 

 ولعط ما ضاع لمك   عويي  ات القمة المق لة.
والرردول العربيررة   - أا يتم ذلررك ي رردو العررالم الثررالررث إلاو 

 نلاات أشررررررررررررد الحاجة   - نحدى الركائز امسرررررررررررراسررررررررررررية في 
 مبادئ  ذم الكتلة. إلاو  اإلنحياءستمرارية ا جام عدم ن

 5198أيار )مايو(  4 - مجلة "التضامن". لندن

     

 رؤية خليجية لمصير المنطقة
أي   سرررررررير امءمة   إلاما  و مصرررررررير المنطقة العربية و 

 الل نانيةل امكثر سخونة ات الوقت الحاضر.
وما  ت اإلسرررررقا ات التت  فرء ا الحرب الخليجية علا 

 الوضع العربت العام؟
 ذم امسرررررررر لة  ارررررررركط محور المناقاررررررررات السررررررررياسرررررررريةل  
المتداولة ات العواصم الخليجيةل والعربية ات الوقت الرا  . 
وات الريررراضل التت أكترررب منهرررا  رررذا الكالم ات ضرررررررررررررروء 

جردة   نلانتقرال الردولرة نمنراقاررررررررررررررات ولقراءات عردة عارررررررررررررريرة 
والطائفل اامحداث الماررررررررررررار نليها وما وصررررررررررررلت نلي  م  

نرد الرذي  يترابعوا خفرالرا التطورات   صررررررررررررررعيرد خطير أوجرد ع
ختالف  إالتت  عصف بها أجوبة  تناقض و ختلف بتناقض و 

موقع المجيب ع  التسراؤتت المطروحة. ولعط أ م امجوبة 
المتداولة علا كط المسررررررتوياتل  و أا الوضررررررع الرا   ات 

أحد أ م المفاصرررررط خطورةل وأا اليأس   نلال ناا قد وصرررررط 
ية حط امءمة الل نانية قد أصرررررررررربئ العربت والدولت م  نمكان

التعررررامررررط مع  ررررذم امءمررررة علا الطريقررررة   نلاات  ريقرررر  
 الل نانية أي اتستقالة منها.

االرؤية الخليجية لمسرررررار امءمة الل نانيةل كما لخصرررررتها 
 جام لقول  نا ما لجري ات نلت مصررررادر عدةل  صررررب ات 

ل نررراا اليوم خرج ع  ن رررار كرررط الصررررررررررررررراعرررات والنزاعرررات 
صررررراع  تحكم    نلااسرررريةل والعقائدلةل والو نيةل و حول السرررري

 ر با ات الخارجية.في  المصالئ الاخصية واإل
والصرررررررورة القا مة التت  رسرررررررمها  ذم المصرررررررادر للمحنة 
الل نانية دخلت ات حيز "نفض اليد" م  القيررررررررررررررية الل نانية  

الل نرانيي   نلابعردمرا برا رت ت  رأمرط ات نمكرانيرة عودة الواراق  

 م ات مجتمع و نت موحد.نصهار إو 
وقررد شرررررررررررررررح مرجع خليجت مطلع علا خل يررات امءمررة 
الل نانية ومسار ا  بأا المستجدات التت  رأت علا الساحة 

أا  ناك ثمة سررررباقات   نلاالل نانية مؤخرات  اررررير بكط وضرررروح  
قررائمررات بي  ام راف المحليررة علا رسررررررررررررررم حرردود كررانتونررا هررا  

خا "الالرجعرة"  نلاو ردوير النزاع فيمرا بينهرا لكت لصرررررررررررررررط 
الذي لج ر ا علا عدم خفض سرررررررررالحها ق ط معراة المكاا 

 الذي سيخصأل لها ات خريطة المستق ط الل نانت.
وبي  التحليررررط لمررررا لجري ات ل نرررراال والحيرة ات اررررك 
رموءمل  طرح المصرررادر ذا ها "مخارج"  صرررلئ لوضرررع نهالة  

 لهذم الحرب المستمرة منذ أكثر م  عار سنوات.
عتمرررراد "الفيرررردراليررررة" علا الطريقررررة  ن م   ررررذم المخررررارجل 

امميركيةل أو ننارررراء صرررريغة سررررياسررررية علا  ريقة "مجلس  
التعاوا"ل  صرررررررررررررلئ لجميع ام راف الل نانية  حت سرررررررررررررقف  
سررررياسررررت واحد يدور ات شرررركط أو آخر وبإلقاع أو آخر ات 

 الفلك السوري.
و ذا  و الحيز الوحيد المتاح لوضرررررع الحلم الل نانت ات 

عتبار أا التغنت ن بقاء الو   الواحد موضرررررررع التحقيق علا 
بأ زوجة ل ناا كسرررررويسررررررا الاررررررق أث تت الحرب أنها كانت  
نوعات م  الترف الفكري الذي  مئ الل نانيوا ات الوصرررررررول 

 نلي  ودا  ات "معج " امءمة الرا نة.
 نلاوخطورة ما ذكر    لك المصررررررررررررررادرل كون  لسررررررررررررررتند 

السررررررررررررعت مجددات   نلاج ت  ميط مواقف رسررررررررررررمية لدول الخلي
إل فاء الحريق الل نانتل بحكم قناعات سررررررررررررررابقة  ولدت م  

ااط الجهود العربية والدولية   نلاالتجارب الماضيةل نضااة  
ات نرسررراء أسرررس حط يرضرررت الل نانيي ل ويرضرررت ام راف 

 اإلقليمية المؤثرة في .
 تمامات وبقدر ما  سرررررررررتحوذ التطورات الل نانية علا اإل

ليجية لما لها م  خيو   تصرط بعواصرم صرنع القرار ات الخ
الدول الك رىل  سرررررررررتحوذ قيرررررررررية الحرب بي  العراق وإيراا 

 صرررراتت والمداوتت التت  جري علا القسررررا امك ر م  اإل
 بي  دول الخليج.

المصادر نفسهال أا جعبة التطورات    نلاستنادات  نوي دول  
ر م  التفاصرريط العاصررفة التت  اررهد ا المنطقةل حاالة بكثي

التت قد لصرررررررئ بعيرررررررهال وقد لخطئ بعيرررررررها اآلخرل وإا 
اليوم   نلاكانت  كمط ات مجموعها الصررورة التت ت  سرراعد 

 ستنزاف.علا  حديد مصير  ذا الصراع و ذا اإل
و قول  ذم المصرررررررررادر ات معرض  فسرررررررررير ا لتصرررررررررعيد  
الحرب الخليجيرررةل نا  رررذم الحرب التت  تجررراذبهرررا التيرررارات  

حتمررراتت لم  عرررد دول نوالررردوليرررةل  مر ات عررردة اإلقليميرررة 
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 الخليج بقادرة علا الوقوف منها موقف المتفرج.
ذلرك قرامرت بتكثيف جهود را إلقنراع نيراا بحرط   نلاو ت 

عتمراد القوة كم ردأ للحرطل ذلرك أا ن النزاع سررررررررررررررلميراتل و جنرب 
التصررررررعيدل علا حد قول  لك المصررررررادر )القريبة م  دوائر 

لعنت  دويط الصررررررراع وم  ثم  عقيد  صررررررنع القرار الخليجت( 
الموقف. ولك  راض نيراا الدائم لكط الوسرررا ات جعط م  

جانب  نلامسررررررررررررررألة الدعم المادي والوقوف بارررررررررررررركط علنت 
القناعة الخليجية القائلة    نلاستنادات نالعراقل ضرورة حتمية 

أو سرررياسررريات  قتصرررادلات نبأا أي ضرررغا علا نيراا سرررواء كاا 
سررررتمرار الحرب ات إسرررروف ليررررعف م  موقف المطال ي  ب

نيراا وسوف لقوي موقف الف ات التت  طالب بإنهاء الحرب 
 والق ول بالتفاوض.

وحول ارصررررررررررررررة  وقف الحرب ات المسررررررررررررررتق رط القريربل  
كاررررررفت المصررررررادر ذا هال بأا الرأي السررررررائد ات المنطقة ت 

ات للتعنرررررت  وقع حرررررط قريرررررب لهرررررذم الحربل نار  نلالميرررررط 
ط   ديط الناام اإليرانتل والارو  التت  يعها نيراا م  أج  

ات العراقل و ت شرررررررررررررررو  ليسرررررررررررررررت مق ولرة م  كرط الردول 
سرررررتمرار الخليجية منها  مس سررررريادة بلد شرررررقيقل كما أا اإل

حتمرررراتت كثيرة أقلهررررا نات  ررررذم الحرب لفتئ البرررراب أمررررام 
و و  انعكاس آثار  ذم الحرب علا الوضرررررررررررع العربت برمت 

أمر يرردركرر  العراقيوا جيرررداتل و م محقوا ات قنررراعتهم بررأا  
العرب علا موقف موحررد م   ررذم الحرب كرراا  ن فرراق عرردم 

 ستمرار ا.نعامالت رئيسيات ات 
شامالت بي  الدول الخليجية علا صحة   فاق وإذا كاا اإل

 -  ذم المعادلةل اإا أوسا ات أخرى  رى أا الحرب العراقية
   عميق الخالاات العربية وأبرءت صرررورة  اإليرانيةل ءادت م

التارررررررذم العربت بطريقة أوضررررررئل اممر الذي أصرررررربئ مع  
المناداة بالحد امدنا م  التيررررررررام  العربتل كما حدث ات 
قمة "ااس"ل المطلب الجو ري وامسراسرت لكط الدول العربية  

 لسد باب امخطار المارعة م  ج هة الحرب ات الخليج.
خليجيرررررة ات الفترة امخيرة علا وقرررررد عملرررررت الررررردول ال
عتبار أا نسررررررررقا ات الحرب بي   ن  حقيق  ذا المطلب علا 

العراق وإيراا لهرا  رأثير را المبراشررررررررررررررر علا  رذم الردولل لرذلرك 
أصررررربئ السرررررؤال المنطقت الذي لفرض نفسررررر  علا السررررراحة 

أي مرردى لمك  للرردول الخليجيررة  حمررط  نلاالخليجيررة  و  
 م الحرب؟لتزام المادي  جام  ذأعباء اإل

لقد أعدت م  جان ت  رح  ذا السرررررررررؤال علا مصررررررررردر  
خليجت مطلع اررأجرراب بقولرر   نا دول الخليج ت لمك  لهررا 

سرتعانة بقوات أجن يةل وعلا الخيار السرهطل كاإل  نلااللجوء  
العرررالم أا يررردرك مرة واحررردة وأخيرة أا دول الخليج العربت 

أي حمرالرةل و ت  راض امحالف  نلاليسرررررررررررررررت ات حراجرة 
سررررررركريةل ما ت أعداء لهال و ت  ريد العيش ات سرررررررالم  الع

 وات معزل ع  المجابهات الدولية.
و ابع المصررررررررررردر  صرررررررررررحيئ أا المؤامرة علا البحري ل  

نفجارات الكويت لصررباا ات خانة ما كاا يرسررم للمنطقةل  إو 
ولك  م  خالل التنسرررررررررررريق العسرررررررررررركري الذي  مثط ات عدة 

عتمراد علا  ح رذ اإلمنراوراتل أبرءت دول الخليج علا أنهرا 
 الذات.

وكاررررف المصرررردر بأا دول الخليج  عرضررررت ات بعض  
امحياا ليررررررغو  دولية وصررررررلت غلا حد التلويئ بإرسررررررال 
امسرررررا يط الحربية لحمالة الممرات المائية و أمي  وصرررررول 

 الدول الغربية. نلاالنفا 
سرررررررررتخدم المصررررررررردر كلمة "متطوعي " عند التحدث  نوقد 
يررةل للرردتلررة علا راض دول سررررررررررررررتعررانررة بقوات أجن ع  اإل

سررررررررررررررتعرانرة بمر زقرة.  الخليج لهرذا الم ردأل منر  لعنت حقيقرة اإل
و رذا يردل دتلرة واضررررررررررررررحرة لمراذا  طرالرب دول الخليج برإبعراد  

سرررررتقطاب الدولت ع  دول المنطقة من  ل  يؤدي سررررروى  اإل
 ءيادة التفرقة ات العالم العربت. نلا

لرررررة ات   رررررذم اللهجرررررة المترررررداو  نلاوام ميرررررة التت  عود 
العواصررررررررررررررم الخليجيرررة ات الوقرررت الرا  ل كونهرررا  ترااق مع 
معلومررات  تحرردث ع  قيررام لي يررا بتزويررد نيراا بصررررررررررررررواريخ  

أرضل و و أمر لاركط  اجسرات اعليات لدول "مجلس   - أرض
التعاوا" التت أصبحت الموانئ وآبار النفا وحتا المصاات 

 ايها  حت مرما  ذم الصواريخ.
ما  نلاة  تجاوء  ذا الموضرررررررررررررروع  نت أا الرؤية الخليجي
عتبار أا اآلثار التدميرية المتر بة  ن  و أخطر م  ذلك علا  

سررررررررتيعابهال وات حي  أا بروء  نع   ذم الصررررررررواريخ لمك  
 طور خطير ات الحرب بي  العراق وإيراا كعزل مرررردينررررة  

أمر ت لمك   - و ررذا مررا  حلم برر  نيراا - البصرررررررررررررررة مثالت 
نعكرراسرررررررررررررررا رر  الخطيرة علا  واءا نالتكه  بنتررائجرر ل و قرردير 

 نلااسررررررتنادات  - القوى ات المنطقةل لهذا  حاول دول الخليج
معالجة  طورات  ذم الحرب بالطرق   - المصرررررررررررردر نفسرررررررررررر 

السرررررياسررررريةل ما التنسررررريق العسررررركري القائم بي  دول الخليج 
ميرررررررررررررت  سرررررررررررررتيعاب  ذم التطورات نذا ما نغير قادر علا 

 اممور ات التأءم أكثر مما  ت حتا اآلا.
وحول الوضررررررع الفلسررررررطينتل يرى المصرررررردر نفسرررررر  بأا  
العمط الفلسرررطينت ات الوقت الرا   ت يرضرررت الفلسرررطينيي   

عتبار أا النسرررق الذي لسرررير علي   ذا العمط ن أنفسرررهم علا 
أا لصررربئ مقتصررررات علا  نلاسررريصرررط علا المدى المناور 

 امعمال الخيرية.
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لسررررررررررتبعد المصرررررررررردر نفسرررررررررر  بأا  صرررررررررربئ العمليات   ولم
العسرركرية الفلسررطينية مسررتق الت علا غرار العمليات امرمنية  
التت  جري ات أوروبا ضرررد المؤسرررسرررات التركية والتت لعتقد  

 ااعلو ا أنهم بذلك ي ر نوا أا القيية امرمنية لم  طو.
 ذم الرؤية لمك  اعتبار ا بأنها  مثط موقفات شب  رسمتل  

حرد مرال أو علا امقرط موقفررات لر   رابع امغل يررة. و رذم   نلا
الرؤيررررة أحيطررررت بهررررا علمررررات جهررررات عربيررررة بهرررردف التن يرررر   

 والتحذير.
سررررررررررتخدم  عابير رمادلة اللوال نذا نوإذا كاا المصرررررررررردر 

لتقا برألر  و قويمر   رذا مع وجهرة نار  نجراء القولل نت أنر  
ا لم مرجع سرعودي ك ير الارأا قال لرررررررررررررررر "التيرام "  "نن  م

 حررردث المعجزة ال   نعقرررد القمرررة العربيرررة المؤجلرررةل وكفرررانرررا 
لتقا أليررررات مع خالصررررة  إسررررتفسررررارات ع  موعد عقد ا"ل و ن

 حليط لمسرررؤول سرررعودي مرموق قال لررررررررررررررررر "التيرررام "  "نا 
المنطقة ليسررررررررت أمام ثالث حروب احسررررررررب وإنما  ت أمام 
ثالث حراب ات الوقت نفسرررر ... بط ننها أمام ثالث حروب  

 حراب ات الوقت نفس ".وثالث 
 لررررك  ت الرؤيررررة الخليجيررررة لواقع الحررررال ات المنطقررررة  

 ط العربيةل بط ولمصررررير  ذم المنطقة. ولك  يبقا سررررؤال   
 ذم الرؤية مرشررحة لتعديالت جذرية بعد شررهر رميرراا    أا

المق ط الذي  فصررلنا عن  ألام كحد أدنال وبعد موسررم الحج 
ك علا أسررراس  الذي  فصرررلنا عن  أسرررابيع كحد أقصرررال وذل

كما أبلغنت مصرررررررررررردر كثير    - ع د العزيز ب  أا الملك اهد
ات صردد عملية  قويم جذرية لحال   -  الع ات الرياضاإل

المنطقرة وماررررررررررررررراكلهرا التت  زداد  عقيردات يومرات بعرد آخرل برط 
 ولحاة بعد أخرى.

 1985أيار )مايو(  11 - مجلة "التضامن". لندن

     

 الخرطوم؟  هل تبدأ مصالحات العصر من 
مكثر م  سرر ب موضرروعت  نالك ضرررورة قصرروى لعقد  

 مؤ مر قمة للملوك والرؤساء العرب ات الخر وم.
ومكثر م  سر ب موضروعت  نالك ضررورة قصروى لعقد  
 رررذا المؤ مر بي  العيررردي   عيرررد الفطر وعيرررد امضررررررررررررررحا 

 المباركي .
 أما  ذم امسباب فيمك   سجيلها علا النحو اآل ت 

  لقد حدث  غيير ات السررررررررررررروداا. ولك   ذا التغيير  أوال  

حات حتا اآلا بالتأييد بينما القيادة الجديدة ات السررررررروداا 
مرا  و أكثر م  الترأييردل أو بمعنا آخر  حتراج   نلااج  حتر 
 رجمة عبارات التأييد التت صدرت ع  معام العواصم   نلا

 العربية.
عتبرررارم مرررأءقرررات بكرررط معنا  ن   نا  نرررالرررك مرررا لمك  ثااانيااا  

الكلمرررة و و مرررأءق القمرررة المتفق علا عقرررد رررا ات الريررراض  
نتقال  نوالتت ت  نعقد ما المسرررؤولي  السرررعوديي  ت يريدوا 

  ذم القمة. نلاالخالاات العربية 
وق ررط التغيير الررذي حرردث ات الخر وم كرراا عقررد مثررط 
 رذم القمرة خرارج الريراض أمرات ت  تسررررررررررررررا رط المملكرة العربيرة  
السررعودلة ات شررأن ل لكنها م  أجط  دعيم العهد الجديد ات 

ات الترحيررب  - اتراضنذا جرراء اإل - السرررررررررررررروداا ت  مررانع
 ذم القمة ات الخر وم سررررررواء جاءت  ذم   ننعقاد  نلابدعوة 

قتراح  إالردعوة بمبرادرة م  القيرادة السررررررررررررررودانيرة الجرديردةل أو بر 
  تقدم ب  نحدى الدول امعياء.

  ق ط التغيير الذي حدث ات السرروداا كانت  نالك ثالثا  
الملوك والرؤسررررررررررراء العرب علا  ن فاق شررررررررررركوك ات نمكانية 

تثناء للتغيير  سرررررررررررر نقيررررررررررررية ما. وجاء  أييد الجميع م  دوا 
. وم  نلجابيات  ذم  ن فاق الذي حدث ليؤكد نمكانية حدوث 

سرررررتطاعة القيادة الجديدة ات السررررروداا أا نالمسرررررألة أا ات 
 فعرط مرا ت لمك  أا  قردم علير  قيرادة كرالقيرادة السررررررررررررررعودلرة. 

ك موءيادة ات التوضرررررررررريئ لمك  القول نا  السررررررررررعودي ت   الح 
المملكة مهما صررررغر  يتحمط أي  عثر لقمة  نعقد ات رحاب 

حجم  ذا التعثر ات حي  أا القيادة الجديدة ات السرررررررررررروداا 
سرتكوا قانعة بأي ننجاء  حقق  القمة مهما صرغر حجم  ذا 

ك ماإلنجاء. كذلك أن  نذا كاا  السررررعودي ت يريد حدوث  الح 
مارررررررراكسررررررررات عربية ات قمة  نعقد ات رحاب المملكةل اإا 

ك م ط مثط  ذم المارررراكسررررات  الجديد ات السرررروداا قد يتق  الح 
برحابة صررررردر عمالت بقواعد اللعبة السرررررياسرررررية ات السررررروداا 

ك موالتت لمثلها  ذا   خير  مثيط. الح 
  قد لقال نا المأءق امسررررراسرررررت الذي  واجه  القمة رابعا  

اللي ت علا قيرادة لراسررررررررررررررر   - يتمثرط ات "الفيتو" السرررررررررررررروري 
    إليراا ضرررد العراق معراات م  جهة ومناصررررة الطراي  

 جهة أخرى.
ك موأغلرب الا  أنر  نذا برادر  الجرديرد ات السرررررررررررررروداا  الح 

سرررررررررررررتثنائية ات الخر وم اإن  قد لحقق  نعقد قمة عربية   نلا
ك مما اسررررررررتطاع  )الرئيسرررررررراا    1967السررررررررودانت صرررررررريف  الح 

الراحالا نسررررررررررررررمرررراعيررررط امء ري ومحمررررد أحمررررد محجوب(  
سرررررررررررررتطاعا بفيرررررررررررررط قوة ن حقيق . وإذا كاا  ذاا الزعيماا 

اإلرادة الارررررع ية السرررررودانية م  جهة ودي لوماسررررريتهما الذكية 
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م  جهة أخرى  حقيق مصررالحة بي  الملك فيصررط والرئيس  
ك مجمال ع د الناصررررررررررررررل اإا  الجديد ات السررررررررررررروداا ت   الح 

نقصررررر  الحنكة والقدرة الدي لوماسرررررية علا  حقيق مصرررررالحة   
 بي  ءعامات عربية متخاصمة.

سررررررتقباتت لجري ات الخر وم  ناتراض أا وم  الجائز اإل
ام حسري  ومعمر القذاات وياسرر للرؤسراء حااظ امسرد وصردَّ 

ستقبال الذي جرى للملك فيصط والرئيس  عراات م  نوع اإل
صرالحة   دو حتا نشرعار ع د الناصرر م  شرأن  أا لحقق م

 آخر مستحيلة.
والذي لجعط مثط  ذم المصررالحة ممكنة  و أا أ رااها  

  م   ررذم ام راف حريصرررررررررررررررراا علا يريرردونهررا وأا  راي  
مراعاة الموقف السررررودانت بط يعت  الجديدة مكثر م  سرررر ب  

ك مموضوعت. و ذاا الطرااا  ما    ك ماللي ت أوتت ثم   الح   الح 
 السوري.

و ت سرررررنوات   - السرررررنوات الخمس الماضرررررية وإذا كانت
 ميزت بأا أي  رف عربت   -  صررررررررررراعد الخالاات العربية

ك مت لحاول التوايق بي   السرررررودانت والدول العربية التت   الح 
 و علا خالف معهال بينما يتواجد أكثر م   رف لسرررررعا  
للتوايق بي  كررااررة المتخرراصررررررررررررررمي  اآلخري ل اررإا المرحلررة 

ت السرررررررررررررروداا بعرد التغيير أكدت جدارة  الجرديدة التت بدأت ا
ك م الجديد ات أا لقوم بدور  وفيقت بي  المتخاصررررررررررررمي    الح 

وذلك للسرررررعة التت أءال ايها اإلشرررركاتت العالقة والمارررراكط 
 الكثيرة التعقيد بي  السوداا وبعض الدول العربية.

سررررررتقرار  ن  نا  نالك حقيقة أسرررررراسررررررية و ت أا خامسااااا  
لم العربت. بط نا  ذم ال وابة السررررررررررررروداا م  اسرررررررررررررتقرار العا

سررررررتقرار  ل   نعم باإل - أي السرررررروداا - العربية - اماريقية
سررررررررررررررتقرار العربت. وعلا  رذا امسرررررررررررررراس ارإا ات ايراب اإل

ك ممطرررالبرررة  الجرررديرررد بررردور  وفيقت وبمسررررررررررررررعا لتحقيق   الح 
 - اللي يةل والسرررررررررررورية - العراقية - المصرررررررررررالحة السرررررررررررورية

الجزائريرررة   ررردو م   - يرررةالفلسررررررررررررررطينيرررةل والمغرب - اللي يرررة
اتراض أا مثط  ذم المصرررررررررررالحة ال دتياتل وم  الجائز اإل

قد  حقق بعد ذلك "مصرررررررالحة العصرررررررر" بي  العراق وإيراا. 
أمررا المصرررررررررررررررالحررات العربيررة امخرى المطلوبررة اررإنهررا  تحقق 
 لمجرد أا  حدث المصالحات ذات الحالة شب  المستعصية.

ايهرررا نا القرررادر علا  نرررا ت برررد م  وقفرررة لمك  القول 
 حقيق المصررررالحات  و نما الطرف الذي ت  حفظ م  أحد 
علي ل وإما الطرف الذي يريد  وظيف حر  المتخاصررررمي  

 علا أت  تأثر عالقتهم ب  ات س يط دعم دور لقوم ب .
وصررررحيئ أا السرررروداا بعد التغيير الذي حدث في  ليس  

خرى عليهرا الردولرة العربيرة الوحيردة التت ت  حفارات لردول أ  

ك منت أا  الجررديررد ات السرررررررررررررروداا يتميز ع  غيرم بررأنرر   الح 
سرررررررررررررتعدادات للمزيد م  إلمتلك قدرة ملحوظة علا الصررررررررررررر ر و 

المثرابرة ات سرررررررررررررر يرط  حقيق أمر مرا وإذا كراا  رذا اممر  و 
ك معقد مصررررالحات بي  دول شررررقيقة اإا   الجديد مسررررتعد   الح 

الصرروت ندااع وبأقصررا سرررعة بط وبسرررعة  فوق سرررعة لإ 
ط أا لحقق المصالحة أو المصالحات نذا جاء القول م  أج  

المنارررررررررررررودة م  دوا أا يتهيب التعثر أو لقلق  الصرررررررررررررد أو 
 يزعج  الفاط ات ال دالة.

سرتثنائية ضررورية م  أجط   نا القمة العربية اإلساادساا  
م رأكيرد بيررررررررررررررع حقرائق لعرط أ مهرا  و أا  ك  الجرديرد ات  الح 

تواء أو أن  ات أي حال غير حالسرررروداا ل  لكوا سررررهط اإل
حتواء م  جانب أحد سررررررواء كاا الحد امقصرررررا مرشررررررئ لإ 

حتواء حرالرة م  حراتت الوحردة أو كراا الحرد امدنا حرالة لإ 
التكامط مع مصرررررررررررر التت   ي  أنها كانت  كتيكات م  جانب  
مصرررررررررر أملت  ظروف عزلة مصرررررررررر العربية نتيجة صرررررررررفقة  

رورة أمنية ات كامب دلفيدل وكانت م  جانب السرررروداا ضرررر 
  ولا والرردرجررة مررا ق ررط امخيرة ومررا بي  الرردرجتي  الرردرجررة ام  

 م  درجات.
ات الحوار نتبرررام وللمنررراسرررررررررررررربرررة ارررإا الترررأنت الالارررت لإ 

ك مالسررررررررررودانت و ذم اإللماءات م  جانب  - المصررررررررررري   الح 
الجررديررد ات السرررررررررررررروداا والتت ت  عكس حرارة ات الود نحو 

ك م ات الماضررررررت.. نا  ذا ات مصررررررر كما كانت الحال   الح 
امسررررررررررررررباب  نلاالتأنت و لك اإللماءات  ارررررررررررررركط نضررررررررررررررااة  

سرررررررتثنائية ات الخر وم نقمة  ننعقادالموضررررررروعية التت  حتم 
ك مبمبادرة م    الجديد أو بطلب م   رف آخر. الح 

القيادة السررررررررررررودانية سررررررررررررتبادر أو أا  راات آخر   هط أاا
  سررررررررررريطلبل أم أا اممر لسرررررررررررتدعت مجرد دور للتوايق بي 

ك مالمواقف التت  سررررررت د بأصررررررحابها الخصررررررومة لقوم ب    الح 
الجديد ات السرروداا علا أسرراس أن   رف لم لسررتهلك بعدل  
ايررررررررررررررالت ع  أنررررررر  لمثرررررررط النموذج الحت لراض العنررررررراد 

 والمعاندي ؟
نا سررررررنتوقع   ط أنوءيادة ات التوضرررررريئ لمك  التسرررررراؤل   

عقرد قمرة الواراق  نلام  الفريق أول سرررررررررررررروار الرذ رب دعوة 
عربت ات الخر وم أم نسررمع أن  م  منطلق الحر  علا ال

نبقاء الرياض  ت مكاا قمة الوااق سرررريدشرررر  ن اللت  علا 
كط م  لي يا وسررررررررروريا والعراق لقوم   نلاالعالم العربت بزيارة 

مبعوثات ناجحات للوااق   بها ات الفترة بي  رميررراا وامضرررحا
 العربت وليس مدققات ات امسباب والتفاصيط؟

أما لماذا أ مية التحرك والمبادرة ات الفترة بي  رميرررراا  
وامضرررررحال اعلا أسررررراس أنهما مناسررررر تاا كريمتاا ايرررررالت  
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ع  أا و ج حركة التغيير ات السرررروداا ما ءال قائمات وكلما 
ار    نحسررررررررتإانقيرررررررا الزم   يررررررراءلت نسررررررربة الو ج و 

 ستفادة.اإل
و كرارات  لقررد اعلهررا السررررررررررررررودانيوا مرة ثررانيررة وكرروا ات  
نيسررررراا )أبريط( الماضرررررت ما سررررر ق أا قاموا ب  ات  ارررررري   

 عتزاء الجميع بهم.ن وكاا موضع  1964امول )أكتوبر( 
وعلا  ررذا امسررررررررررررررراسل المرراذا ت لكرروا مررا اعلوم ات 

 عندما حققوا مصررررالحة الملك الراحط فيصررررط 1967صرررريف 
ع د العزيز والرئيس الراحط جمال ع د الناصررررررررررر؟ لماذا  ب 

 1967ت  تكرر التجربة خصرروصررات أا ما حدث ات صرريف 
 ؟1964متدادات لما جرى ات  اري  امول )أكتوبر( نكاا 

... وما أشررب  بعض ظروف الليلة التت  وجب عقد قمة 
الوااق العربت و حقيق المصرررالحات ببعض ظروف البارحة 

ايها الخر وم أنها صرررالحت اللذي  كدنا نيأس  التت سرررجلت 
 م  أنهما ل  يتصالحا.

 1985أيار )مايو(  18 - مجلة "التضامن". لندن

     

 متى الضفة الغربية والجوالن؟ 
مع حلول الذكرى الثالثة للعدواا اإلسرررررررائيلت علا ل ناا 

 واجتياح نسرائيط للجنوب الل نانت...
اتنسررررررررررررحاب اإلسرررررررررررررائيلت م  نقطة  طا قتراب خ  نومع 
 النهالة...
سرررررررررررررتمرار  ذا التل د للغيوم ات سرررررررررررررماء العالقات نومع 

 العربية...
 نلامع  ذم المناسررررربات مجتمعة لجد المرء نفسررررر  لخلد 

 - خصررررروصرررررات وأننا ات شرررررهر رميررررراا الكريم - السررررركينة
ويترررأمرررط. وم  لحارررات السرررررررررررررركينرررة والترررأمرررط لخرج ببعض  

 لمك   سجيلها علا النحو اآل ت المالحاات التت 
لقد داعت اممة الكثير ثمنات لصفقة "كامب دلفيد"    - أوال  

التت أبرمها الرئيس )الراحط( أنور السررررررررررادات مع نسرررررررررررائيط  
لكنهررا اسررررررررررررررتفررادت الكثير. وإذا كررانررت محنررة ل نرراا  ت ات 

 نلابعض جوان ها ناررررررررررأت نتيجة  لك الصررررررررررفقةل نضررررررررررااة  
  لوت  لررك الصررررررررررررررفقررة لمررا كرراا  راكمررات محليررة متوارثررة اررإنرر 

للحس الو نت أا يتفجر برالارررررررررررررركرط الرذي  فجر فير ل ويولرد 
ستهانة مقاومة ألحقت بإسرائيط امذى علا الرغم م  كط اإل

 العربية والدولية بأ مية  ذم المقاومة.

نا المقرراومررة الل نررانيررة التت سررررررررررررررجلررت بطوتت  - ثاانياا  
حتالل عايمة أكدت حقيقة أسرررررررررراسررررررررررية و ت أا مقاومة اإل

 اإلسرائيلت ممكنة ومجدلة.
وم  ال ررد ت القول نا قوات اتحتالل اإلسرررررررررررررررائيلت لم 

نسرررررررحاب م  جنوب ل ناا منها ملت البقاء أو ما  قرر اإل
ماررراعر اإلنسرررانية حلت محط ماررراعر الكراتية لكط ما  و 
عربت وو نتل وإنما ما نسررررائيط  أكدت بأا الل نانت الذي 

قرر أا يتحررل وأا يواجرررررر   حتالل لعيش  حررررررت نير اإل
المحتلي  بامسررررررررررررلوب الذي لمارسررررررررررررون ل و و العي  بالعي  

 والس  بالس .
وم  المؤكرد أنر  لو كراا اإلسرررررررررررررررائيليوا لعيارررررررررررررروا ات 
جنوب ل ناال كما  ت معيارررررررتهم ات الجوتا وات اليرررررررفة 

نسررررحاب ولما كانوا رضررررخوا الغربية وغزة لما كانوا قرروا اإل
ح وا ما دام ليس  نالك م  مي شرررررررررو ل ولماذا سررررررررينسرررررررر 

اتل  نام بقرراء م  ن فرراقرر يتصرررررررررررررررردى لهم ومررا دامررت  نررالررك 
و يرررررررررم  لهم البقاء كقوات احتالل م  دوا أا  راق نقطة  
دم لجنود م أو لخراف  ؤتء م  الوقوع ات كمي  أو  نفجر  
بدبابت  أو بناقلة الجنود التت يتواجد ايها مع رااق  سرررررررررررررريارة  

اء محيدلت جوتنيةل أو لوت مألى بالديناميت و قود ا سررررررررررررررن
ع ود مقدسررررررريةل أو وااء نور الدي  غزاويةل أو بالل احأل  
دماررررررررررررررقت أو حل ت لعت ر الجوتا مثررررررط حمأل وحمررررررام 
والالذقيةل أو وجدي الصررررررالغ أردنت لعت ر الخليط مثط نربد  

 ومعاا ومثط عماا نفسها.
نا اإلسررررائيليي  ما كانوا لينسرررح وا م  جنوب ل ناا لوت 

أة التت أذ لتهمل والتت  قوم علا قراعردة العي  برالعي  المفراجر 
 والتت أاقد هم صوابهم.

سرررررررتكماتت للمالحاة السرررررررابقة لجد المرء نفسررررررر   ن - ثالثا  
يتسرررراءل  ما الذي لمنع أا لحدث ات الجوتا ما حدث ات 
جنوب ل نررراال بمعنا أا يناررررررررررررررا الفررردائيوال أم أا أرض 

غير صرررررالحة  الجوتا ليسرررررت مثط أرض جنوب ل ناا و ت
 للعمليات الفدائية؟

ويجد المرء نفسررررررر  أليرررررررات يتسررررررراءل  وما الذي لمنع أا 
لحردث ات مردا وقرى اليررررررررررررررفرة الغربيرة وغزة مرا حردث ات 
جنوب ل نرررراا بمعنا أا يناررررررررررررررا الفرررردائيوا ويكثر الررررذي  

 واللوا ت لحرروا امرض بأرواحهم.
نا المرء يتسرررررررررررراءل وت لجد الجواب المقنعل نت نذا كاا 

واب  و أا العمليررات الفرردائيررة حرردثررت ات جنوب ل نرراا الج
من  ليس  نالك دولة ات ل ناا لمك  أا لأسررررررررررررف الموا   
عليهررا م  جهررة ويمك  للناررام الررذي لحكم  ررذم الرردولررة أا 
لحسررررررب حسررررررابات كثيرة لرد اعط نسرررررررائيط علا عملية م  
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 العمليات الفدائية م  جهة أخرى.
نرررراال ومقرررراومررررة  نا الررررذي حرررردث ات جنوب ل  - رابعااا  

حتالل أكد مقولة للرئيس  واري بومدي .  السررررررركاا لقوات اإل
اقررررد كرررراا م  رأي الرئيس الجزائري )الراحررررط( أت  توقف  

 نلاوأا يتوغط اإلسررررررررررررائيليوا بحيث لصرررررررررررلوا    1967حرب 
ها الق لت والبحريل القا رة وبقية قرى مصررررررررررر ومدنها بوجهي  

كاا م  رأل  أا دمارق وبقية المدا والقرى السرورية. و   إلاو 
 ذا التوغط سررررررررياررررررررتت القوات اإلسرررررررررائيلية بط وربما ي يد ا  
علا أيدي رجال المقاومة المصرررررريي  والسررررروريي . وبسررررر ب  
حسراسرية جمال ع د الناصرر المفر ة نءاء امثر الذي لمك  
أا يتركر  مثررط  رذا اممر علا الناررام ارإنر  ضررررررررررررررراق ذرعرات  

ر ممت  ل  م  سررتمر حتا أواخر ألام  غيإبمقولة بومدي  و 
حكام سررروريال آنذاكل  نلادعو    لك. كذلك الحال بالنسررربة 

 نتصروا ما دامت دماق لم  سقا.نعت روا أنفسهم ن الذي  
ومارررررراعر ع د الناصررررررر وحكام سرررررروريا آنذاك  ت علا 
امرجئ م  نوع مارررررررررررراعر الرئيس حااظ امسررررررررررررد وم  نوع 

 مااعر الملك حسي  ات الزم  الرا  .
نا العمليرررات البطوليرررة لرجرررال المقررراومرررة  - خااامسااااااااااا  

الل نانية ولصربالا ا  ت الترجمة الحقيقية لارعار أا ما أخذ 
ات  فاقسرررررررررررررتعادة م  خالل اإلإلبالقوة لسرررررررررررررترد بالقوة. أما ا

والمعا دات علا الطريقة المصررررررررررررية اإنها  عيد امرض أو 
 خراذ نالقسررررررررررررررم امك ر منهرال لكنهرا ت  عيرد الحق. الحق ات 

رارات والحق ات التواجررد الحر علا  ررذم امرضل بعض الق
ايرررررررررررالت ع  أنها  ترك المسرررررررررررألة بمثابة شررررررررررروكة دائمة ات 

 الخاصرة.
نا مأسررررراة المقاومة الل نانية أنها حدثت ات    - ساااادساااا  

ءم    لد المااعر العربية. ولو أا  ذم المقاومة حدثت ات 
السررررررررررررتينات أو ات ظروف ماررررررررررررابهة لاروف  لك المرحلة 

حدثت  حوتت ات الحياة العربية. وللتذكير اإا عملية لكانت أ
وجداا   نلابطولية للمناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد دخلت  

كط عربت وعربية علا الرغم م  أا بطولة  لك المناضرررررررلة 
مر بة البطولة التت سررجلتها سررناء محيدلت أو   نلالم  صررط 

 لوت ع ود أو وااء نور الدي .
 ذا الت لد ات المارررررررررراعر العربية  أن  علا الرغم م   نت  

اإا عمليات المقاومة الل نانية   دو نقطة ميررررررررررري ة ات ليط 
عربت داك  الالمررررة. ولنتصررررررررررررررور أحوال اممررررة لوت  ررررذم 
الارررررررمعات التت  نير بي  الحي  واآلخر ونعنت بها امبطال 

 الذي  حرروا الو   بأرواحهم.
ما عتزاء يبقا أنر  ات الوقرت الرذي لاررررررررررررررعر المرء براإل

أبطال المقاومة الل نانية وضرررررررررررعوا امسررررررررررراس المتي  لقاعدة 

التحرير. وات الوقرت الرذي  نقيررررررررررررررت ثالث سررررررررررررررنوات م  
حتالل اإلسررررررررائيلت لجنوب ل ناا لت دأ السرررررررنة امولا ات اإل

عمر الجنوب المتحرر... ات  ذا الوقت لجد المرء نفسرررررررررر   
لقول  عقبررررال اليررررررررررررررفررررة الغربيررررة. وعقبررررال غزة. وعقبررررال 

 ا.الجوت
 متا  تحرر  ذم البقاع؟

سرررتفادة م  الدرس الذي كتب   نلعط وعسرررا  كوا  نالك 
رجال المقاومة الل نانية وصرررررربالا ا والذي أث ت أا المقاومة 
 ممكنة وأنها أليات مجدلة. ولعط وعسا ت لطول اتنتاار.

 1985أيار )مايو(  25 - مجلة "التضامن". لندن

     

 والمحرومينحرب المظلومين 
ق ط ألام عاش الموا   العربت المكسررررررور الخا ر حالة 

عتزاء بالنفس ناشررررررررر ة ع  نجبار نسررررررررررائيط علا اك م  اإل
أسر بيع م ات م  الفلسطينيي  كانوا لعياوا منذ سنوات  
ات السررررررررررجوا اإلسرررررررررررائيليةل وذلك مقابط اإلاراج ع  ثالثة 

يرة  جنود نسرررررررررررررررائيليي  كرانوا محتجزي  لردى الج هرة الاررررررررررررررع 
 القيادة العامة. - لتحرير السطي 

وعلا الرغم م  املم الرذي لحز ات النفس نتيجرة قراعردة 
المقاليررررررررة حيث نن  مقابط ثالثة جنود نسرررررررررائيليي  أسرررررررررى  

سررررجي  السررررطينت.. علا الرغم  1100أارجت نسرررررائيط ع   
عتزاء بررالنفس لرردى الموا   العربت م  ذلررك اررإا حررالررة اإل

 حدثت.
 عتزاء بالنفس؟لماذا اإل

برالنخوة لم يت ردد   والجواب ع  ذلرك  و  ما الاررررررررررررررعور
 نلاومرا ءالرت لر  جرذورل وما نعرادة ألف وم رة منراضرررررررررررررررط 

أ لهم وأوتد م وءوجرا هم وإخوانهم وأخوا هم  عزء قيرررررررررررررريرة  
ط الو  ل أو  ؤكد للذي  ط الحقوق وم  أج  النيررررال م  أج  

 ات امسر أا رااقهم ات الخارج يتذكرونهم دائمات.
التت وات الوقرت الرذي لحزا البعض بسرررررررررررررر رب القراعردة 

اعتمررردت ات المقررراليرررررررررررررررررة والتت  عكس أ ميرررة امسررررررررررررررير 
حكومت ل اإن  لفرح بط ويجب علي   نلااإلسررررائيلت بالنسررربة 

أا لفرح ما سررررررررررررررجوا نسرررررررررررررررائيرررط مألى برررالمنررراضررررررررررررررلي   
الفلسرررررررررررطينيي . و كذا وبدتت م  أا  سرررررررررررتوقفنا مسرررررررررررألة أا 
اإلسرررررررائيلت ل  قيمة  سرررررراوي ثالثم ة ضررررررعف قيمة العربتل  

لسرررررررررتوقفنا  و أا سررررررررراحة النيرررررررررال رحبة   اإا ما لجب أا



257 

والحمد هلل وأا  نالك بدل المناضرررط عاررررات مم   م علا 
 ستعداد لمواجهة المحتط اإلسرائيلت ألات كاا نوع المواجهة.ن

وات لحارة  رأمرط برالرذي لجري منرذ ثالث سررررررررررررررنوات ات  
ل نراا لجرد المرء نفسرررررررررررررر  يتسرررررررررررررراءل  لو أن  بدل  ذا الهردر 

ت م  القتال ت موجب لها وت للطاقات النيرررررررررالية ات جوت
اائدة منهال جرى نوع م  التركيز علا أسررر بيررع عارررات 
م  الجنود اإلسرررررررررررررررائيليي  أمررا كرراا ذلررك أجرردىل وأمررا كرراا 
مقرررابرررط امسرررررررررررررررى  ؤتء أمك   حرير بيررررررررررررررع م رررات م  
المناضررررررررلي  الفلسررررررررطينيي  ما ءالوا لقاسرررررررروا الويالت داخط 

 سجوا نسرائيط؟
أا أسررررررررررررررر خمسررررررررررررررم رة جنردي  اتراض بر برط قرد لجوء اإل

واق قاعدة المقاليررررررررة التت  م   - نسرررررررررائيلت كاا سرررررررريجعط
سررررررررجوا نسرررررررررائيط ومعسرررررررركرات   - العمط بموج ها ق ط ألام

عتقرال ايهرا خراليرة م  المنراضررررررررررررررلي  الفلسررررررررررررررطينيي  وم  اإل
الحلفاء والمناصرررري  العرب والعالميي  للقيرررية الفلسرررطينيةل 

سرتعيد النار ايرالت ع  أا السرطينيي ل علا أسرر جنود ا 
ات مواقف كثيرةل كما أا  ذم القدرة كانت سررررررررتعزء باررررررررأا  
ام راف الدولية التت  رغب ات اليررررررررررررغا علا نسرررررررررررررائيط 
لكنها  تذرع بأا أصرررحاب القيرررية ت لسررراعدوا ات  حقيق  

  ذا اليغا.
لقد عاش الموا   العربت المكسررررررررررررررور الخا ر ق ط ألام  

ليررررة ألف وم ة عتزاء بالنفس نتيجة مقابالفعط حالة م  اإل
مناضرررط السرررطينت بثالثة جنود نسررررائيليي  أسررررىل لك   ذم  
الحالة التت عاشرررررررها كانت مع امسرررررررف قصررررررريرة العمر وما 

 ل ثت أا بر د ها حرب المخيمات ات بيروت.
وت برد أا  رذا الموا    سررررررررررررررراءل و و يترابع مرا لحردث  
للمخيمرررات ومرررا لجري حولهرررا وايهرررا  مرررا  ت الفرررائررردة التت 

لقيرررررررررررية نذا كاا يتم  حرير بيرررررررررررع م ات م  سرررررررررررتجنيها ا
الفلسرررررطينيي  م  امسرررررر اإلسررررررائيلت وات الوقت نفسررررر  يتم  
قتط وجرح و اررررررررررررريد و دمير معنويات بيررررررررررررعة ألوف علا 
أيدي الذي  لفترض أنهم م  أصررررررررررررررحاب القيررررررررررررررية أو م  

 مناصريها؟
نا نسرررررررررررررررائيررط ارحررت ما امردنت لقتررط الفلسررررررررررررررطينت  

داد ارحها ما السررررررروري لقتط  ء إوالفلسرررررررطينت لقتط امردنت و 
ءداد ارحهررررا ما السرررررررررررررروري لقتررررط الفلسررررررررررررررطينت  إامردنت و 

والفلسرررررررطينت لقتط السررررررروري وما الل نانت لقتط الفلسرررررررطينت  
قتتال والفلسرررررررررطينت لقتط الل نانت. وسررررررررر ب ارحها  و أا اإل

قتتررررررال الفلسررررررررررررررطينت أغلق ج هررررررة امردال واإل - امردنت
قتتال ريال واإلالفلسرررررررررررررطينت أغلق ج هة سرررررررررررررو  - السررررررررررررروري 

 الفلسطينت أغلق ج هة ل ناا. - الل نانت

قتتال لقوم علا منطلقات  نلك  ارحها ليس شرررررررررررري ات أمام 
لفتئ ج هرة  ت بمثرابررة   قتترالمرذ  يرةل ذلرك أا مثرط  رذا اإل

الجرح الذي لمك  أا يبقا مفتوحات وينزف بيرررررع م ات م  
 السني .

ط وقفرة  رأمرط لطرح ايهرا  ويبقا أنر  قرد آا امواا م  أجر  
 المرء بعض التساؤتت ومنها 

متا سرررررررتبقا مخيمات الفلسرررررررطينيي  ات ل ناا  داات   نلا
 يتسررلا ب  الحائروا ات أمر ما يريدوا والمعبأوا ضررد  ذا

 الاعب الذي قاسا الويالت؟
متا سرررررتبقا المخيمات ق لة الذي  يريدوا ناراا ما   إلاو 

 ات أسلحتهم م  ذخيرة حصلوا عليها ات ظروف سهلة؟
ولماذا يتحول المحروموا والمالوموا والمسررررررتيررررررعفوا 

حارمي  وظالمي  ومسررررررتيررررررعفي  )بكسررررررر   نلا)بفتئ التاء( 
ا با ت شررررررررب   العي (؟ ولماذا  ذا التصرررررررردي للمخيمات بعدم

 خالية م  المقا لي  الذي  كانوا الحماة لها؟
وما  و  ذا المجد الذي سررررررررررريتم  سرررررررررررطيرم نذا حدث أا 

 سقطت المخيمات علا أيدي مقا لي  م  حركة "أمط"؟
نن  ل  لكوا مجدات ات أي حالل وإنما سيكوا اإلسفنجة 

المخيمات وضرربوا  نلاالتت  متأل كط جرائم الذي  أسراءوا  
سرريكوا نسررفنجة إلسرررائيط التت قصررفت المخيمات م  ايها. 

م  الجول وسرررررررريكوا نسررررررررفنجة لحلفائها الذي  نفذوا المذبحة 
 الاهيرة ات ص را وشا يال.

ولنتذكر ذات يومل ولنتبادل بعيررررررنا مع بعض التذكير   
نسررررررررال  نا كط ما اعلت  نسرررررررررائيط وما اعل  الحلفاء لها سرررررررري  

حركة "أمط" وجهوا  وسيبقا اقا عالقات ات الذاكرة أا مقا لت
المخيمات الفلسررررررررررررررطينية ات شررررررررررررررهر   نلانيراا أسررررررررررررررلحتهم 

 رمياا.
نا الذاكرة سررررررررتحفظ  ذم الواقعة بعنالة وسرررررررريتم نوع م  

ط ذلك. م  أجط  فويت الفرصرة علا المتاجرة بها. وم  أج  
كتمال  ذم المأسررررراة لتكوا "قميأل عثماا" نالذي  ينتاروا 

 - حركة "أمط" سرالحهمالجديد اإننا نتمنا أا ليرع مقا لو 
 - نذا كانوا حتا صررردور  ذا العدد لم ليرررعوا السرررالح بعد

ويعالجوا جرحات السررطينيات  سرر  وا ب  وليس م  المصررلحة أا 
 ينزف.

 ولعط وعسا لكوا  نالك م  لقول 
صررحيئ.. ما الذي بيننا وبي  أ ط المخيمات حتا نفعط  

 بهم ذلك؟
 ولماذا ت نفكر ات الحياة اآل ية؟

ا نجعرررط م  كرررط اب  م  أبنرررائنرررا  ررردارررات لثرررأر ت ولمررراذ
 ينتهت؟
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وام م م   رذا كلر  لمراذا  رذم المواجهرة مرا دمنرا جميعرات 
 مالومي  ومحرومي ؟

لعرررررررط وعسررررررررررررررا يردد المفروض ايهم الترديررررررردل  رررررررذم 
 التساؤتتل وإذا  م رددوا يتوقف كط شتء.

و كرارات  لكفت المخيمرات الحرال التت  ت عليهرال ويكفت  
 التالعب أو بامحرى اللعب بها...القيية 

 ... ويكفت بطوتت ات غير مكانها وغير ءمانها.
 1985حزيران )يونيو(  1 - مجلة "التضامن". لندن

     

 ثمن المرونة
الارررررررررررررريخ جرابر امحمرد الصرررررررررررررربراح أمير  غتيرالن محراولرة 

الكويرت يوم السرررررررررررررر رت المراضررررررررررررررت أثرارت ردود اعرط نقليميرة 
ودوليرررة كثيرةل لك  ام م  و أنهرررا أثرررارت حرررالرررة م  التنبررر   
الارررررديد لجهة امم  الخليجت ككط. "التيرررررام " و ت ماثلة 
للطبع عرالجرت الحردث برالتقرير الترالت الرذي بعرث بر  رئيس  

 التحرير م  جدة.
ق يط المصررررررررررررراداة أا  حدث محاولة قتط أمير ليس م  

دولة الكويت الاررريخ جابر امحمد الصرررباح ات ذكرى مرور  
أربع سرررررنوات علا نناررررراء مجلس التعاوا لدول الخليج. بط 

اتراض بأا  وقيت العملية مدروس بحيث  نن  م  الجائز اإل
ننررر  ات اليوم الرررذي لكوا فيررر  حكرررام دول الخليج م تهجي  

  بتماسرررررررررركهمل لفاج هم ومنذ سرررررررررراعات  بمجلسررررررررررهمل متبا ي
الصباح امولا حادث لعكر عليهم صفو م وينقلهم وبسرعة  

 حالة م  التنب  القصوى. نلا كاد  س ق سرعة الصوت 
وصحيئ أا حكام دول مجلس التعاوا كانوا ات امصط 

نفجرار الرذي حردث ات الريراض ق رط حرادثرة  متن هي  بعرد اإل
حد  نلانب  بالتأكيد لم لصررررررررط الكويت بألام قليلةل نت أا الت

ستهانة بامم  الخليجت التوقع بأن  م  الممك  أا  صط اإل
حررد محرراولررة قتررط أمير الكويررت بررالطريقررة التت  م ايهررا   نلا

قتررررط كثيري  ات بيروتل و ت القتررررط  فخيخرررراتل و ارررررررررررررررررراء 
المصرررررررراداات أليررررررررات أا الحادثة وقعت ات "شررررررررارع الخليج 

ارع آخر م  منرا ق  العربت" وليس ات أي منطقرة أو شررررررررررررررر 
 وشوارع العاصمة الكويتية.

ومع أا المرء سرررررررريحزا ما ظا رة المرونة التت  تسررررررررم  
بها السرررررياسرررررة الكويتية سرررررتخسرررررر قليالتل وربما كثيراتل نت أا 
التاردد سريكتسرب مارروعية ويأخذ الكثير م   ريق المرونة 

التت كانت قائمة ات كط نواحت سررررررررررررياسررررررررررررة الكويت داخليات 
 وخارجيات.

عندما لصحو الكويتت اجأة علا حادثة أشب  بالكارثةل  و 
ويجررد أنر  كراا م  الممك  قتررط حراكمرر  وليس مجرد  عكير  
صررررفو امم  م  خالل متفجرة أو حتا  ائرةل اإن  سرررري دو  
أكثر ميالت نحو أا  عتمد دولت  التارردد مخااة أا يتناثر كط 

 شتء ات لحاة وت  نفع المرونة عندئذ ات شتء.
ها  ة كانت سرررررمة السرررررياسرررررة الكويتية ات مجالي  نا المرون

الداخلت والخارجت. مرونة ات مسررررررألة الحرية والدلمقرا ية.  
مرونة ات مسرألة اليمي  واليسرار. مرونة ات مسرألة التعامط 
مع الثوريي  والتقليديي  ات العالم العربت. مرونة ات سياسة  

لة متواءنة  ميط بعوا فها ومصالحها نحو الغرب و ترك للكت
الارررقية حيزات بسرريطات ات خار ة المصررالئ المتبادلة و اماررات 
ي رردو رحبرراتل علا الرغم م  ضرررررررررررررريقرر ل  سرررررررررررررررح و مرح فيرر   

سرررررررررررترا يجيات الدول نسرررررررررررترا يجية السررررررررررروفيا ية وحليفا ها اإل
اتشرتراكية م  دوا أا ليريق الصردر امميركت واموروبت 

 ا.  بذلك. مرونة مع الفلسررررطينيي  باررررتا اصررررائلهم وما أكثر 
شرررررب  مرونة مع نيراا م  دوا أا يتأثر بذلك موقف التأييد  
والمساندة للعراق. مرونة حتا مع سجناء صدرت ات حقهم  

ك مأحكام باإلعدام وأراد   الكويتت أا ليرررررررررررررعها مؤقتات ات  الح 
أا لفرجهرا المولا عز وجرطل وبهرذا  كوا  نلابراد المرونرة 

الرذي  ءرعوا  نرالرك نارة مرنرة م  جرانرب الكويرت حتا نءاء 
 ال لد متفجرات.

ط أت  صررررررررررررررط  مرونرةل مرونرةل مرونرة. وكرط ذلرك م  أجر  
درجرة  هرديرد أمنهرا وسرررررررررررررريراد هرال وعلا  نلاالحرال برالكويرت 

 أساس أا قوة الكويت ات مرونتها.
ولك  علا الرغم م  كط ذلك اإا رد امذى مسرررررررتحيط. 

اتراض بأن  ات ضررررررررروء ما جرى سررررررررريحدث نوع وم   نا اإل
جزر ات الكويرت بعرد اآلا. مرد علا صررررررررررررررعيرد  م  المرد وال

 التادد وجزر علا صعيد المرونة.
و بقا خمس حقرررائق برررارءة ات اماق بعرررد حرررادثرررة يوم  

 ( ات الكويت 25/5/1985الس ت )
الحميمة األولا  ي أنق مثلما أن للمرونة سيلبيات ا فنن  ●

جزش   ت الال ا حسيييينات ا. ويبدو أن ح سييييبحانق و

الكوييي  والكويتيين خيراً انييدمييا انت يي  الحييادثيية 

الف ي ية بنجياة أمير البثد. واوضييييي   بيذلي  ان 

 من صا  المرونة.
 الكويرت حرادثرة علا الفعرط رد أا  ت الثرانيرة الحقيقرة ●

 غير مغامرة بالكويت سرتهانةاإل أا أث ت  ودوليات  عربيات 
  راي   نررررالررررك أا المؤكررررد وم . العواقررررب مررررأمونررررة
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  م  خارج  جمع دول الخليجل شررررررررعرا بعد  ذم  يعربي
الحادثة بأا رد امذى ع  الكويت لاررررررررررررركط قيرررررررررررررية  
مركزيرررة لكرررط منهمرررا. و رررذاا الطراررراا  مرررا  الطرف  

 الفلسطينتل ثم الطرف العراقت.
 أول  و الكويرررت دولرررة أمير أا  ت الثرررالثرررة الحقيقرررة ●

 و ذا. التفخيخ بأسررررررلوب مع  التعامط يتم عربت حاكم
عتمادم وبارمولية أكثر ن ا  ذا امسرلوب قد يتم أ معنام

مرررا دامرررت ل   هررردأ امحوال ات ل نررراال ومرررا دام م  
"يتخرج" يوميات أكثر م  عنصرررررررررررر جا ز   هط أاالسررررررررررر 

 نتحارية ليس مفهومات الدااع لها.نلعملية 
 دول لحكررررام المق لررررة القمررررة أا  ت الرابعررررة الحقيقررررة ●

نة  سررررررلط  ات  الصرررررريف أواخر سررررررتنعقد  التعاوا  مجلس
سرررتثنائية  نعماا. ولك  ليس معنا ذلك أت  نعقد قمة 

ق ط  ذا المود لهؤتء الحكامل أو لحدث  ارررراور لكوا 
بمسررررررررررتوى الحدث الذي شررررررررررهد   الكويتل والذي كاا 

الكويت اقال أو... قد  نلاالجميع وليس   نلارسرررررررالة 
 حدث المعجزة و نعقد قمة عربية باررررررررررو  سرررررررررعودلة 

 كانت م  ق ط. أقط م  الارو  التت
 25/5/1985 السرررررررررر ت يوم  أا  ت الخامسررررررررررة الحقيقة ●

   عت رم  أا الكويت حق  وم  مارررهوداتل عربيات  يومات  كاا
   أكيدات  سرررررنويات  ب  حتفالاإل يتم" الو نية السرررررالمة يوم"

 ادات.جه ليس وأن ... مراوض اإلر اب أا علا
 1985حزيران )يونيو(  1 - مجلة "التضامن". لندن

     

 براءة من العرب لتقصير مجلس األمن 
عتداءات ن مجلس امم  شرركاوانا م   نلاعتدنا أا نراع ن 

نسرررررررائيط علينال وات السررررررنوات العاررررررري  الماضررررررية  قدمت  
بعض الرررردول العربيررررة بررررأكثر م  شرررررررررررررركوىل وكلهررررا  تعلق  

 عتداءات  انها نسرائيط علا  ذم الدول.إب
كانت كط شرركوى م   لك الارركاوى مهددة   سررتمرارنوات 

بالفيتو امميركتل حيث نن  لمجرد أا  أخذ الاركوى  ريقها  
نحو الربئ الميررررررررررررررموا ارررررإا المنررررردوب امميركت لحارررررة 
التصررويت لجهض كط شررتء بسرر ب حق الفيتو الذي  ملك  

 بالدم.
وعلا الرغم م  خيبات اممط بمجلس امم ل وبالقرارات 

عند الاررررررررردة كنا ت نجد غير باب   التت  صررررررررردر عن ل اإننا

مجلس امم  الرررردولت بررررابررررات لمك   رقرررر . وكررررانررررت معام  
قتنراعهرا  نام راف العربيرة  طرق  رذا البراب علا الرغم م  

 سلفات بأنها ل   ستفيد شي ات.
مجلس امم  بررردا  رررذا   نلاولكثرة الارررررررررررررركررراوى العربيرررة 

المجلس وكأنما أنائ خصيصات لكت يتلقا الاكاوى العربية  
 م  الباب وليقذف بها م  الاباك.

وإذا كاا أكثر م  جيط عربت عاش ظا رة راع الاكوى 
أا لعدل أو ينصرررررررررررررفل اإا  سرررررررررررررتطاعت نم  ليس ات   نلا

الجيط الحالت لعيش أكثر الارررركاوى غرابة. ولقد كاا محزنات  
عتاد  وال أكثر م  عاررررررررررررري  ن جدات أا مجلس امم  الذي 

تداءات  اررنها  نعسررنة علا أا يناقش الارركاوى العربية ضررد 
نسرررررررررررررائيط قد اجتمع لمناقاررررررررررررة الحرب التت دارت و نوعت  

ها بي  حركة "أمط" م  ج ها ها وامسررررراليب التت اعتمدت اي
 جهة والمخيمات الفلسطينية م  جهة أخرى.

  ننعقرادوم  المؤكرد أا أ راارات دوليرة كثيرة سررررررررررررررهلرت أمر 
ط أا  نتهت  مجلس امم  وناررررررررررررررطت وراء الكواليس م  أج  

تهرت نليهرال ليس حبرات برأي  ننالنتيجرة التت  نلاالمنراقاررررررررررررررات 
ط نظهررررررار العرب بررررررالماهر   رف عربت وإنمررررررا م  أجرررررر  

يرطرب الحااط بالتناقيرات. وءيادة ات التوضريئ لمك  الم
القول ننرر  عنرردمررا  جررد ام راف الرردوليررة التت ت  حمررط الود 
للعرب أا مجلس امم  الدولت لجتمع لمناقاررررررررررررة شرررررررررررركوى  

عتررداء  رف عربت علا  رف عربت آخر اررإنهررا إ تعلق برر 
ط نبراء معالم  ذم الاررررركوى. سرررررتفعط ما ات وسرررررعها م  أج  

ط أا  قول للرأي العام عت ر   ارصرة م  أج  إ و  و ذا ما اعلت 
العالمت ما خالصرررررررررررررت   اناروا  ؤتء الذي  درجوا علا أا 
لعترضررررررررررروا علا مجلس امم  وعلا راع شررررررررررركاوى ضرررررررررررد 

عتداءات ن المجلس شرررررررركوى م    نلانهم يراعوا انسرررررررررائيطل 
 بي  بعيهم البعض.

لقررد كرراا اممر محزنررات بررالفعررط أا لجتمع مجلس امم  
ليناقش حالة الحرب بي  ميلياررريات حركة "أمط" والمخيمات 
الفلسررررررررطينية ات بيروت. ومع الحزا كاا  نالك الكثير م  

سرررررتغرابل ذلك أا اممور سرررررارت وكأنما ميلياررررريا حركة  اإل
"أمط"  ت عيو ات اممم المتحدةل وليست مجرد "ميليايا"  

نتهاء عصررررر الميليارررريات ات ل ناال أو كأنما  نتهت مع سررررتن
المخيمات  ت امخرى عيرررو ات اممم المتحدةل علمات بأا 

عتراف بدولة لهذم المخيماتل المطلوب منذ ربع قرا  و اإل
ضررررررررطرابات ات منطقة الارررررررررق اموسررررررررا وعلمات بأا كط اإل

  حدث منذ ربع قرا نتيجة لهذا التجا ط.
عنردمرا بردأت حرب المخيمرات  و نا الرذي  وقعر  المرء 

 نلاأا  بادر دولة عربية أو أكثرل و ت  سررررتنكر ما لحدث 
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جتماع ينعقد ات ضريااتها م  أجط البحث ات ن  نلاالدعوةل 
 رات الحرب  نلا ذم الحربل وإرسرال واد ع  المجتمعي  

تتررررالل أو أا ينعقررررد مجلس قط نقنرررراعهمررررا بعرررردم اإلم  أجرررر  
ترض أا لحرردث  جرراوبررات مع الجررامعررة العربيررة كمررا كرراا لف

 الطلب الذي جرى التقدم ب .
كذلك نا الذي  وقع  المرء عندما بدأت حرب المخيمات 

 جام  ن و أا يبادر مجلس التعاوا لدول الخليج ويناررا ات 
 دنة ما لعق ها حط. لك  شرررررررررررررري ات م  ذلك لم لحدث. وبدتت 
م  أا  كوا  نرررالرررك مبرررادرة عربيرررة ارررإا الرررذي حررردث  و 

جلس امم ل الذي اجتمع بحماسررررررة ما الارررررركوى جتماع من
 عربية. -  ذم المرة  دور حول حرب عربية

الحزا الممزوج  نلاوات ضررروء  ذم السرررابقة التت  دعو 
جتماعات سرررتغراب اإننا قد نارررهد مسرررتق الت المزيد م  اإلباإل

ط مناقاررررة شرررركاوى  دور حول حروب  لمجلس امم  م  أج  
أا  رذم الحروب ات  عربيرةل وذلرك علا أسرررررررررررررراس - عربيرة

ضرررررررررروء ما  عيارررررررررر  اممة م  ظروف و طورات سررررررررررتتكرر  
وسررررررررتتزايد وسرررررررريكوا  نالك  اررررررررجيع عليها م  ق ط أ راف  

 دولية كثيرة.
ويبقا أا اجتماع مجلس امم  وصررررررردور القرارات التت 
صررررررررررررررردرت عنرر  لم  قرردمل ولم  ؤخرل ذلررك أا النهررالررة التت 

يو المرسروم انتهت نليها حرب المخيمات حدثت واق السرينار 
بدقة لها. والسرررررررريناريو الخا  بحرب ميليارررررررريا حركة "أمط" 
مع المخيمات الفلسرررررطينية  و حلقة صرررررغيرة ات السررررريناريو  
الك ير الذي بدأ مع صررررررررررررررفقة كامب دلفيد ثم راح يتفرعل أو 
نذا جاءت المقارنةل أا بحيرة "كامب دلفيد" ا سررررعت بفيررررط  

ل 1973العام  السررواقت والجداول التت كانت  صررب ايها منذ 
وحرب المخيمات البارررررعة  ت سررررراقية م   لك السرررررواقت أو 
جررردول م   لرررك الجرررداول ومرررا ءالرررت  نرررالرررك علا مرررا ي ررردو 
جداول وسرررررررواق  عربية وإسرررررررالمية كثيرة سرررررررتصرررررررب ات  لك 
البحيرة المسرررررررررررررركونررة بحيترراا  عيش علا الرردم العربت والرردم 

 اإلسالمت الذي لصب ات  لك البحيرة.
معالجة العرب لحرب المخيماتل  يبقا أليرررررررررررات أا عدم 

 - و رك  رررذم المسرررررررررررررررررألرررة  توجررر  نحو مجلس امم  كررراا
  رئة لمجلس   - نتهت نلي  القراراتنخصوصات ات ضوء ما 

امم  الردولت م  التقصررررررررررررررير الترراريخت والردائم لر  ات حق  
 العرب وقيالا م العادلة.

 1985حزيران )يونيو(  8 - مجلة "التضامن". لندن

     

 إمهال أم إهمال 
جتمراع الطرارئ لمجلس الجرامعرة العربيرة  عنردمرا لمهرط اإل

منررر (   9امحرررد  نلايونيو الجررراري /حزيراا 7)م  الجمعرررة 
الحرب الرررردائرة ات بيروت وبعض المنررررا ق الل نررررانيررررة بي   
ميليارررررررررررريا حركة "أمط" والفلسررررررررررررطينيي  ات المخيمات والتت 

كت اصرررررررطلئ علا  سرررررررميتها "حرب المخيمات" أسررررررر وعي  ل
    نلجاد حط اهذا معنام أحد أمري   نلايتوصرط  راا الحرب 

نما أا الذي  اجتمعوا ات  ونس وجدوا أنفسررهم عاجزي  ع  
أا يتخذوا نجراءات م  شررررأنها أا  وقف  لك الحرب اتركوا 
اممر لألسرررلوب التقليدي و و التأجيطل وإما أا  ذم الحرب 

علا  ذا ليسرررررت بالخطورة التت  حدث عنها الفلسرررررطينيوا و 
نقيرا نامسراس اإن  ت داعت للعجلة وأا  ذم الحرب التت 

عليها أسررررر وعاا ولم  توقف لمكنها أا  سرررررتمر بيرررررعة ألام 
 أخرى.

وحول  ذا اتجتماع الذي شررررررهد   العاصررررررمة التونسررررررية  
 لمك  مالحاة اآل ت 

نطباع الذي سررررراد ات أعقاب  وجي  الدعوة نا اإل  - أوال  
جتماع لا  ذم الدعوة  و أا  ذا اإلوالموااقة ع  نعقاداإل  نلا

نتها نليها نالطارئ سررررررررررررررينتهت بنتيجة م  نوع النتيجة التت  
مؤ مر القمرة المصررررررررررررررغرل الرذي دعرا نلير  الرئيس )الراحرط( 

ات  1970جمال ع د الناصرررررررر ات أواخر أيلول )سررررررر تم ر( 
الفلسرررطينية. وللتذكير  - القا رة إللجاد حط للحرب امردنية

ثالث شررخصرريات عربية )الرئيس   نلاكلت  اإا  لك القمة أو 
عهد الكويت الاررررريخ  السرررررودانت السرررررابق جعفر نميري وولت  

والسررررريد البا ت امدغم المبعوث الارررررخصرررررت  هللا ع دسرررررعد ال
قادة  صررطحابإعماا و   نلاللرئيس الح يب بورقيبة( التوج  

المقاومة الفلسررررررررطينية المحاصررررررررري . وقد نجحت البعثة ات 
مهمتهرا. وبتخليأل لراسررررررررررررررر عرارات وبعض راراقر  م  قرادة 

القا رة  نلاالمقاومة م  الحصررررررررررررررار امردنت وإحيررررررررررررررار م 
حدثت الخطوة امكثر أ مية علا صررررعيد نلجاد حط للحرب 

 الفلسطينية. - امردنية
ة م  الجائز القول سرررررررتكماتت للمالحاة السرررررررابقن - ثانيا  

برررة  و  واار نا الرررذي جعرررط قمرررة القرررا رة  حقق نتيجرررة  ي   
بعض العوامط الموضرررروعيةل ومنها أا  نالك ع د الناصررررر 

سررررررررررتنزاف أعادت لزعامت  نتصررررررررررارات حرب اإلنالذي كانت 
الكثير م  التمراسرررررررررررررركل ومنهرا أا امءمرة ءمنرذاك كرانرت بي   

خيمات بي     ات حي  أنها ات حرب الم  عربيتي  شررررررررررررررعيتي  
ميلياررررررريا ت شررررررررعية عربية لها ومخيمات السرررررررطينية  تمتع  

 بارعية العيش داخط أسوار المخيمات.
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اتراض أا المجتمعي  ات  ونس وجرردوا وم  الجررائز اإل
أنفسرررررررررهم ات حيرة. اهم ت يدروا كيف لخا  وا ميلياررررررررريا  
حركة "أمط"ل و م نذا أقروا رسررررررررررررررميات بأنها  رف ات امءمة 

جتماع إلا  نلاسرررررررررتدعاء  ذا الطرف نعليهم امعنا ذلك أا 
 والتباحث مع .

ولعط الصريغة المثالية والمجدلة التت كاا م  شرأنها أا 
 حقق نتيجة مال  ت التاررراور مسررربقات مع الدولة الل نانية ات 
أمر اتجتماع كت ت  حدث مقا عة ل ل وإرسرررال واد ليرررم  

ذا ات عيررررويت  ءعيم حركة "أمط" السرررريد ن ي  بري. ومثط  
اممر كاا سرررررررري دو   يعيات علا أسرررررررراس أا ن ي  بري وءير  

 ات الحكومة.
وم  المؤكد أن  لو كاا  نالك واد ل نانت لارررررررررررررارك ات  

جتمرراع الطررارئ لمجلس الجررامعررة وكرراا الوءير ن يرر  بري  اإل
عيررررررررروات ات  ذا الواد لكانت علا امقط حدثت مصرررررررررالحة 

وياسررررر  كتلك التت حدثت ات قمة القا رة بي  الملك حسرررري  
 عراات.

ولك  الذي حدث  و أا ل ناا قا ع وحيرررررررت سرررررروريا  
جتماع منها قوية ولوت ذلك نيابة عن . و ت شرراركت ات اإل
جتمراعرات  م عقردم بردعوة م  نلكرانرت م  الط يعت أا  قرا ع 

منامة التحرير الفلسرطينية التت ت  عترف باررعيتها ما دام 
 ت ات أنها رئيسررررها  و السرررريد لاسررررر عراات. وقوة سرررروريا 

حج ت مارررررررررررراركة ل ناا ايررررررررررررالت ع  أنها كانت  دااع ع  
 موقف حركة "أمط".

اترضرنا أا سروريا شراركت م  موقع القوة نوقد لقال  نذا 
هرا هرط أنجتمراع الطرارئ لمجلس الجرامعرة ات  ونس اات اإل

 حققت ما  ريدم؟
والجواب ع  ذلررك  و أنهررا عمليررات حققررت الررذي  ريرردمل 

لعربية أمام خيار التأجيط وإا كاا اهت وضرررررررعت امكثرية ا
 م ذلك  حت  سررمية اإلمهال. و ت أكدت أا أي صرريغة ت 

  رضا عنها ل   مر ولو وااق اآلخروا.
أسررررر وعي  ما الذي لمك  أا لحدث؟  ط  نلاوم  اآلا  

 سرررررررررقا المخيمات نهائيات و يرررررررررع سررررررررروريا يد ا نهائيات علا 
 ل ناا؟

ط ذلك سرررررررررررروريا وم  أج  قد لكوا  ذا ما لخطر ات بال 
 جتماع الطارئ لمجلس الجامعة.شاركت ات اإل

جتمراع الطرارئ لمجلس م  اآلثرار السررررررررررررررل يرة لإ  - ثاالثاا  
حركررة "أمررط"  و أا  ررذا  نلاالجررامعررة العربيررة بررالنسرررررررررررررربررة 

جتماع أكد باركط قا ع ورسرمت أا حرب المخيمات  ت اإل
حرب حركرة "أمرط" بتكليف م  سرررررررررررررروريرا ودعم مطلق منهرال  

 ذا اممر لفقد حركة "أمط" أي موضرررروعية بخوضررررها  ومثط

  ذم الحرب ضد المخيمات.
حركة "أمط"  و أكثر م    نلاوما  و سررررررررل ت بالنسرررررررربة 

منامة التحرير الفلسرررطينية التت  حقق   نلانلجابت بالنسررربة 
جتماع الطارئ لمجلس الجامعة  أكيد لمصرررداقية  لها بعد اإل

لثالثة الماضررية م  أا  هاما ها التت سرراقتها ات امسررابيع ان
الحرب التت  خوضرررررها ميلياررررريا حركة "أمط" ننما  ت حرب  

 بتخطيا و دبير م  سوريا.
الطارئ    جتماع  دو مارررررررررررررراركة سرررررررررررررروريا ات اإل - رابعا  

لمجلس الجامعة العربية وما  ال ذلك م  نارررا ات ومواقف 
سررررررجلها الواد السرررررروري الذي  رأسرررررر  وءير الخارجية السرررررريد 
ااروق الاررررع شررر يهة ات بعض جوان ها بماررراركتها ات قمة 

وما رااق  لك المارررراركة م  ناررررا ات   1967الخر وم عام 
راتيم  ومواقف سرجلها رئيس الواد السروري ءمنذاك الدكتور نب

أا المتتبع لألسرلوب الذي  نلاماخوس. و جدر اإلشرارة  نا 
ك ملعتمدم  السرررروري ات التعامط مع امكثرية العربية يرى    الح 

 أا الخا ال يانت لهذا امسلوب واحد.
جتمررراع الطرررارئ  نا كالمرررات كثيرات لمك  أا لقرررال ع  اإل

لمجلس الجررامعررة العربيررة وكلرر  ينرردرج  حررت بنررد العجز ع  
 قرار حاسم. خاذ ن

وبرالنترائج التت  نعقرادولك   بقا برالرغم م  ذلرك ارائردة لإ 
جتمرررراع جتمرررراع. و ررررذم الفررررائرررردة  ت أا اإلنتها نليهررررا اإلن

الطرارئ حرك بحيرة القمرة العربيرة السررررررررررررررراكنرةل ذلرك أنر  ات 
الوقررت الررذي كرراا المجتمعوا حررائري  ات أمر مررا سرررررررررررررريتم  

الثانت  خاذم ات شررررأا حرب المخيمات كاا الملك الحسرررر   ن
قمة  ارئة ات   نلالعتمد أسرررررررررررلوبات غير مطروق ات الدعوة 

اراس. ويتمثرط امسررررررررررررررلوب غير المطروق ات  وجير  الردعوة 
 ط عقد قمة  ارئة.مجلس الجامعة المجتمع م  أج   نلا

وأغلرررب الا  أا  رررذم القمرررة سررررررررررررررتنعقررردل وات القريرررب  
عتبرررارات م  بينهرررا أا امسررررررررررررررلوب ن العررراجرررطل وذلرررك لعررردة 

المغربت ات عقررد القمم العربيررة نرراجئ عمومررات. والررذي لررأملرر  
المرء  و أا  عوض القمررررة الطررررارئررررة المقترح عقررررد ررررا ات 

جتمراع الطرارئ لمجلس الجرامعرة الذي "ااس" ما لم لحققر  اإل
. وقد لكوا  حديد مهلة امسرررر وعي  ليس م  عقد ات  ونس

ط التحيررررررير للقمة ط ننهاء حرب المخيمات وإنما م  أج  أج  
العربيررة الطررارئررة التت سررررررررررررررتفتئ الطريق أمررام القمررة الرردوريررة  

 ا ءيادة عما ننعقاد ا ات الرياض والتت  أجط ننعقادالمقرر  
  فرض  ظروف المرحلة.
الطررارئ جتمرراع حتمرراتت اررإا اإلإلوات ضرررررررررررررروء  ررذم ا

لمجلس الجرررامعرررة ات  ونس لكوا بررراإلمهرررال أنجز... ولم 
مرا  نلانتارار يهمرط. ومرا علا المرء لكت يترأكرد سرررررررررررررروى اإل
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نتهرراء نجرراءة عيررد الفطر التت  نتهت المهلررة بهررا والتت نبعررد 
 نتهاء  لك اإلجاءة.إأليات   دأ القمة الطارئة ب

وكط عيد رميررررررررررراا والموا   العربت علا ما  و علي  
 رة علا الص ر.م  قد

 1985حزيران )يونيو(  15 - مجلة "التضامن". لندن

     

 العد العكسي للقمة الطارئة
ي أعلا  ات جاءة عيد الفطرل الذي لم لحط سرررررعيدننتهت ن

رة مررا حفررط برر  بررالررذات  ررذا العررام م  ثو مسررررررررررررررلم لكأعربت 
بناء أقتتال بي  إو  غتيالل ومنغصراتلن  صر ياتل ومحاوتت 

جتمراع  فراق علير  ات اإللمرا  م اإل ات قر بو   .الصررررررررررررررف الواحرد
يونيو  /حزيراا 7الطرررارىء لمجلس الجرررامعرررة العربيرررةل )م  

نف  أا مجلس الجامعة سيستإمن  ات  ونس ا  9  نلا  1985
( وبما 1985يونيو /حزيراا 24ني  ثعمال  لعد يومي ل )اإلأ 
ا أا التطورات ات السرررررررررياسرررررررررةل والعالقات العربيةل  جيز أ

  ات حيررانرر أتل  كوا آفرراجرر مسررررررررررررررتمرار حرردوث نيتوقع المرء ات 
ا  ذا أ نلاشرارة ا م  اليرروري اإلإليسرت ات الحسرباال ا

ل وات 1985يونيو /حزيراا 17ني  ثب يوم اإلترررر  المقررررال ك  
قول  ات شرأا  ذا المجلسل حتا لمك   ا ماإضروء ذلكل ا
سرررررررررررر وع م  الموعد المتفق علي  أسررررررررررررطر ق ط كتابة  ذم ام

  ت عمال المجلسل  و اآل أ نعقاد إل

  تع سيااركوا ايل اا الجم دأم  حيث الم - أوال  

 جتماعل وذلك منهم ات الجزء الجزء التانت م  اإل

  .ذلك علا فقوا نول ام

جتمررررراع ات ايررررراب  الجزء الثرررررانت م  اإل نعقرررررادنولك  
جتماع السررابقل ربما ت لحقق الغرض ل ناال الذي قا ع اإل

ا اتمي  العررام للجررامعررة العربيررةل أغلررب الا  أ المطلوب و 
ط ج  أ صررررات   مع المسررررؤولي  الل نانيي  م  نالذي لم يوقف 

ول م  رايررررررررررررررراض الجزء امن فررادي المقررا عررةل كرراا منررذ 
ط  هي ررة  جرر  أبيروت م   نلانتقررال ة اإلتبرر أ  اجتمرراعل علاإل

خطف    «ا »مهرجااأالاروف المناسبة لمااركة ل ناا لوت  
بالتالت  ات صرررررررربئ متعذر أل و اررررررررع ت اصررررررررول ل و أالطائرات بد

بيروت ولم لحدث    نلاالسررررريد الاررررراذلت القلي ت السرررررفر  اعل
ي  العام للجامعة العربية نفسررررر  ات موضرررررع ما وضرررررع امأ

لما وضررررررع نفسرررررر   ثي لحاة للسررررررفر مأالمتأ ب الجا ز ات 
ر مي  العام ت لع    ا امأبيروت ومع   نلامر السرررررررررررفر أءاء ن

عمررال أ نتهرراء نا أنرر  لعتقررد أت نعمررا لحتبس ات صررررررررررررررردرمل 
جتمرراع مجلس الجررامعررة بتارررررررررررررركيررط لجنررة  نالجزء اتول م  

ا يدعم  أالخليجت(ل كاا م  شررررررررأن  برئاسررررررررة رئيس الدورة )
ا يبادروا بتنفيذ  ذم  أجهودم. ولك  الذي  كاا لفترض ايهم 

شرررررررررررررركرررراتت لإ  لررررات الفكرة لم لحققوا لرررر  مررررا يريررررد ربمررررا  فرررراد
 نلا ات ة نفسرر  ميررطر جنوالحسرراسرريات ولكت ت لجد رئيس الل

يرر  بري و و تيريررد   مررط« السرررررررررررررريررد نأءيررارة رئيس حركررة »
   .الزيارة

أة  جمفاا  حدث أمي  العامل  و  ثر مالقلق امكأ  - ا  ثاني
جتماع مجلس الجامعة نت  عطيط الجزء الثانت م   ا تس ب 

ك مو ذم المفراجأة قد  كوا نجراح  السرررررررررررررروري ات  نفيرذ ما   الح 
ا برردأت »حرب المخيمررات« ات ألعمررط ات سرررررررررررررر يلرر  منررذ 

 ل ويتلخأل ات  ز  1985ار )مرررررايو( ألررررر  19بيروت يوم 
ردنت  فاق ام سرررررررررررررس الزعامة الفلسرررررررررررررطينيةل وضررررررررررررررب اإلأ  

كثر م  سرررررررررر ب موضرررررررررروعتل اا مثط  ذم  الفلسررررررررررطينت وم
ك ما  إالخطوةل لم  عد ممكنة و  السرررررررررروري نتيجة لذلك بدأ   الح 

نقاذ« ا  كوا »ج هة اإلأام يناررررا ات سرررر يط ألمنذ بيررررعة 
 ت الطرف الفلسررررررررررررررطينت الذي يتم التفا م العربت مع  م  

ك متقراد  رذا نعالمخيمرات«. وات ط وقف »حرب جر  أ ل برط الح 
سررررررررررررررتمرار »حرب  نيتحملوا  وات  خطيطررر ل اا العرب ت

التفرا م   ت  ننهم ات ضرررررررررررررروء ذلك ت خيرار لهم أالمخيمرات« و 
سررررررررررررقا   نم الج هة لعنت ذنقاذ« والتفا م مع  مع »ج هة اإل

 .ءعامة لاسر عراات
.  ولك  التخطيا شرررررررررررتء وما لمك  حدوث  شرررررررررررتء آخر

م عمليررة ثردنيررةل ا عمليررة خطف الطررائرة امأ غلررب الا وأ 
ف الطائرة اتميركيةل جاء ا ضررررررررم  التخطيا الماررررررررار خط  

ا أاتراض  ررار الا  م  الجررائز اإلنليرر . كررذلررك انرر  ات ن
جتمرراع الطررارىء لمجلس الجررامعررة العربيررة   ررأجيررط  عليق اإل

نتهاء  ننتاار نن  ات ألام بدا كما لو  أعطاء مهلة العاررررررررة إ و 
صرررررررررط لخطفها  ميركية المعد ات امالطائرة ام عملية خطف

الفلسرررررررررطينت م  جهة  -ردنت  فاق امب اإلط ضرررررررررر  ج  أم  
   أ خرى.ناار ع  »حرب المخيمات« م  جهة ولتحويط ام
جتمررراع اإلنعقررراد الجزء الثرررانت م  نذا مرررا  م ن - ا  ثااالثاا 

ا  كوا »حرب أالطارىء لمجلس الجامعة العربية م  دوا  
ا لارررررررررررررررارك لردنراا اهرذا أفرت وم  دوا قالمخيمرات« قرد  و 

مر نفسررررررهم لقرروا  رك امأمعنام اا المجتمعي  سرررررريجدوا 
ات  ات نها سررررررررتنعقد قريبأللقمة الطارئة التت بات شررررررررب  مؤكد 

 ذم الحال اا الرئيس حااظ اتسررررد سررررياررررارك  اتالمغرب و 
وم   ات مفرراج رر  ات  خررذ مجلس الجررامعررة قرار نذا مررا نمررا أايهررا. 

ك منوع الذي ت يرضرررررررررررررت ال ا لكوا أالسررررررررررررروريل بمعنا  الح 
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 نالك  نديد ما بالموقف السررررررررررروري قريب ات صررررررررررريغت  م  
ا الرئيس  إالتنديد الذي صرررررررررررررردر ع  العقيد معمر القذاات ا

اتسررررررررررررد ل  لقا ع القمة الطارئة التت دعا الملك الحسرررررررررررر  
ويتكرر ما  ات حيررررررررر شررررررررخصرررررررريلعقد ا لكن  ل   نلاالثانت 

عندما مثط سررررررروريا   1967ر وم صررررررريف حدث ات قمة الخ
الررردكتور ابراتيم مررراخوس وءير الخرررارجيرررة ءمنرررذاك لك  ات 

ا لاررارك الرئيس اتسررد أحتمال ثالث بنالوقت نفسرر   نالك 
ا كرط الملوك أذا مرا وجرد نات القمرة الطرارئرة  ات شررررررررررررررخصررررررررررررررير 

ذا كاا الجزء نالرؤسرررررراء سرررررريارررررراركوا بصرررررررف النار عما 
 و ات محصررررررررررررررلرررة  امعرررة لجررر جتمررراع مجلس انالثرررانت م  

مناقاررررا   مناقاررررات اقا وت مقررات لمصررررلحة قيادة لاسررررر  
 عراات.  

سرررد ما سررر ب الماررراركة  نا اهو لكت تيترك الرئيس امأ
 اآلخري  لحاصرون  ات اياب .  

نعقاد القمة ن ريد  ا سرررررروريا تأ نلاشررررررارة  نا و جدر اإل
ا وءير الخارجية السرررورية السررريد ااروق الاررررعل كاا عند  إو 

جتماع الطارىء لمجلس ول م  اإلمارررررررررررراركت  ات الجزء ام
جتماع إلا  ذا اأبموقف الراض. ولو   ات سرررلف ات الجامعة مزود

للخارجية لكاا  ات لام كاا السررررريد ع د الحليم خدام وءير أنعقد ن
سررررررررتطاع  وظيف بعض المواقف التت  تسررررررررم باررررررررتء م  ن

 التردد لمصلحة نسف الفكرة.  
صرررررراحب باع املالحليم خد   ا ع دأاتراضل ومرد  ذا اإل

ات المناورات التقوييرررررررررية بينما السررررررررريد ااروق الاررررررررررع م  
 مدرسة دي لوماسية مختلفة.  

ا سرررررررررروريا وجدت ات الجزء أ  نلاشررررررررررارة كذلك  جدر اإل
جتمراع الطرارىء لمجلس الجرامعرة اا حلفراء را ول م  اإلام

ات ج هة الصررررررررررمود والتصرررررررررردي يتخذوا مواقف بعيدة ع  
رية اللي يةل وااقت علا القمة الطارئة التت موقفها. االجما ي

ليهررا بينمررا الوءراء مجتمعوا. واليم  ن  المغرب الرردعوة وجرر  
ا مثرط  رذم  أسرررررررررررررراس أ لاخرى عالردلمقرا يرة وااقرت  ت ام  

ذى ع  الحليف الفلسطينت ومخيما   ا  رد امأالقمة لمك   
مرررط« أالتت  تعرض لحرب م  جرررانرررب ميليارررررررررررررريرررا حركرررة »

م   ات وعسرركري ات وسررياسرري ات قصررا الحدود معنويأ  نلاالمدعومة  
سررررررررررررروريا والجزائر  سررررررررررررراءلت ات معرض الموااقة ولماذا ت 

ا  كوا  ررارئررةل ولمرراذا ت  نعقررد  أ كوا القمررة عررادلررة برردل 
 جماع علا م دأ عقد القمة؟ نقمة الرياض ما دام  نالك 

دة الغيوم بي  سرررررررررررررروريررا   رر جواء الملبررالرغم م  ام -ا  رابعا 
ك ماا    ت  نوحلفائها  ا أسررتطاعت  نا ات أالسرروري لاررعر  الح 

 نعقاد القمة الطارئة.  نيناور خالل 
ا لعزف علا و ر أسرررررررررر يط المثال لسررررررررررتطيع  ااهو عل

سررتعادة مصررر  نالفلسررطينت وو ر محاولة   - فاق اتردنت اإل
  عيرررررويتها ات الجامعة العربية و ذاا الو راا لعنياا وحتا

ا أ ات لي يا بالذاتل خصرروصرر  نلاخر الكثير بالنسرربة آشررعار ن
ك م نتقررادم  ن اط موقف متواءا يرد برر  علجرر  أاللي ت وم   الح 

م السرررررروري وللدور السرررررروري ات حرب المخيمات ك  الحاد للح  
قد يؤيد سرررررررررررروريا ات موقفها م  قيادة لاسررررررررررررر عراات وم  

ر  سررررتعادة مصرررر نردنت الفلسررررطينت وم  محاوتت  فاق اماإل
 عيويتها ات الجامعة العربية. 

ا  فجر اكرة القمة أسررراسرررية لمك  أا ثمة مسرررألة أيبقا 
رة حول القمرة العرادلرة ثشررررررررررررررارالرا متنرا نلاالطرارئرة و حولهرا 

 نعقرد ذلرك انر    فراق تنعقراد را والتت برغم اإلن االمتفق عل
لمجلس  جتمررراع الطرررارىءلفترض ات الجزء الثرررانت م  اإل

عمررال القمررة الطررارئررة و ررط انهررا أ ا لحرردد جرردول أالجررامعررة 
سرتنحصرر ات موضروع حرب المخيمات والوجود الفلسرطينت  

خرى والقيرالا أ  نها سرتارمط قيرالا أم أباركط عام ات ل ناا 
الفلسرطينت ومسرألة عيروية  -ردنت  فاق امخرى  ت اإلام

   .يرانيةمصر والحرب العراقية اإل
مور ليسررررت كط  ذم امأفسرررر  يتسرررراءل  و نا لجد المرء ن

 عبارة ع  حلقات متصلة ببعيها البعض؟ 
ام العد العكسررررررت للقمة ألننا ونح  نعيش أ ات ليرررررر أويبقا 

ا  ذم القمرة  ت خير معرايدة  أنفسررررررررررررررنرا نعت ر أالطرارئة نجرد 
م  جرانرب الحكرام العرب لاررررررررررررررعوبهم ات  رذم السررررررررررررررراعرات 

 الحالكة السواد م   ذا الليط المالم. 
حدى الدول نت  تقردم أا ينتهت العردل يتمنا المرء أ  إلاو 

جتمررراع العربيرررة اجرررأة بطلرررب  رررأجيرررط الجزء الثرررانت م  اإل
 نلايؤدي ذلرك  أت  الطرارىء لمجلس الجرامعرة العربيرة مخراارة  

الرغم م  الموااقة عط عقد ا   اف اكرة القمة الطارئة علنس  
 سف.وكط شتء جائز مع ام

 1985زيران )يونيو( ح 22 - مجلة "التضامن". لندن

     

 هل تكون فرصة ضائعة؟
ق رررررط أا لقوم وءير الخرررررارجيرررررة اللي يرررررة الررررردكتور علت 

بغداد امسرررررررر وع الماضررررررررت كاا السررررررررؤال   نلاالتريكت بزيارة 
 الذي لطرح  المرء بين  وبي  نفس   و 

والجما يرية   متا سررتسررتمر  ذم القطيعة بي  العراق   نلا
متا سرتسرتمر الجما يرية اللي ية  فيرط مؤاءرة   إلااللي يةل و 
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حد  قدلم صرررررواريخ  نلانيراا ضرررررد العراق و صرررررط المؤاءرة  
 نلاسررررررررتعملتها ضررررررررد العراق وأرسررررررررلت بعيررررررررها ننيراا   نلا

 العاصمة بغداد؟
خرى كثيرة  وكانت  تفرع ع  السررررؤال امسرررراسررررت أسرررر لة أ  

 م  نوع مررا الررذي يربا اللي ت برراإليرانت ومررا الررذي ت يربا 
م  ك  اللي ت برررالعراقت لكت  حررردث  لرررك المؤاءرة م  جرررانرررب ح  

م ات نيراا؟ و ررررط  نررررالررررك اهم ك  العقيررررد معمر القررررذاات للح  
الفارسررررت بارررركط عام   - موضرررروعت لط يعة الصررررراع العربت

 اإليرانت باكط خا ؟ - والصراع العراقت
لردكتور التريكت برالزيرارة  رأ بعض التعرديرط اوبعردمرا قرام 

بررات علا النحو اآل ت  مررا دام م   علا السررررررررررررررؤال بحيررث
الممك  كسرر  وق القطيعة وقيام مسرؤول لي ت بزيارة بغداد  
برررررالرغم م  امثر الكثير المرارة الرررررذي أحررررردثررررر  ات نفوس  

ك مالعراقيي  وقوف  حررررد   إلاجررررانررررب نيراا و  نلااللي ت  الح 
 زويد اإليرانيي  بصرررررواريخ ضرررررربت العاصرررررمة العراقيةل اما 

لقراء مكراشررررررررررررررفرة ثم   نلاويرط  رذم الزيرارة الرذي لحول دوا  ح
مصررررررارحة لعقب  وضررررررع النقا  علا الحروف وارء اممور 

 المتفق عليها م  بقية اممور؟
نتهت ءيارة التريكت م  دوا أا لستق ل  الرئيس  نوعندما  

 ان ط  ام حسري  اإا السرؤال الذي خطر ات البال  و  صرد  
  العراقت باب المكاشرررررررررفة والمصرررررررررارحة لم لفتئ بي  الجان ي  

ط  سررررررررررررررويرررة العالقرررات ارصررررررررررررررررة م  أجررر    رررط أاواللي تل و 
 اللي ية قد ضاعت؟ - العراقية

  نا الجواب ع  ذلك ليس باممر السرررررررررهط ما الجان ي  
أحا ا ما جرى م  مناقاررررررررات خالل اللقاء الذي  م بالكثير  
م  التكتم بحيث بات م  الصررررررررررعب معراة ما حدث خالل  

نتهرت  رذم  نبغرداد ومرا سرررررررررررررريحردث بعردمرا  نلاءيرارة التريكت 
الزيارة. وات ضررررررروء ذلك ت  بقا سررررررروى بعض المالحاات  
التت لمك  للمرء أا لسرررررررجلها ويتأمط ايهال وبعد ذلك لخرج 

 لنتائج.ببعض ا
 والمالحاات  ت 

لتقا التريكت خالل ءيرررار ررر  بطرررارق عزيز  نلقرررد  - أوال  
سررررررررررررررتغرق اللقراء ننرائرب رئيس الوءراء ووءير الخرارجيرة. وقرد 

بيرررررع سررررراعات بحيث نن  لم لعد لقاء محادثات. وبالنسررررربة  
المسرررررررررررؤولي  م  نوعية  ارق عزيز اإا  ول الحديث   نلا

اع الطرف اآلخر مهم لكوا نما للجهد الاررررررررراق م  أجط نقن
وإما ما حديث  ؤتء م  النوع الارررررررريق و حليلهم لقيررررررررالا 

 المنطقة ت يبعث علا اليجر.
سرررررررتمع أكثر مما  حدث. و و نوأغلب الا  أا التريكت 

الكالم الرذي لمثرط وجهرة نار القيرادة العراقيرة  نلاسررررررررررررررتمع ن

ام حسرررري  لو والذي كاا لمك  أا لسررررمع  م  الرئيس صرررردَّ 
 جتمع نلي .ن

نطلق ات حرديثر  خالل لقرائر  بطرارق  نذا كراا التريكت وإ
ك معزيز م  القناعة السرررررررررررائدة ات أوسرررررررررررا   اللي ت ام    الح 

الط يعت أا لطول اللقاء. وخالصرة  ذم القناعة أا الصرراع 
اإليرانت  و صرررراع مذ  ت أي بي  سرررنة وشررريعة  - العراقت

  .وليس صراعات بي  قوميتي  
ام حسرررري   أا الرئيس صررررد  م  الجائز اتاتراض  - ثانيا  

لعرف رد اعرط  نتارار أانسررررررررررررررتقبرال التريكت ات نآثر عردم 
القيرادة اللي يرة علا المنراقاررررررررررررررة التت  مرت بي   رارق عزيز  

بعض الت دل ات  نلاوالتريكت. اإذا صردرت نلماءات  ارير 
النارة اللي يرة اهرذا معنرام أا  نرالرك نمكرانيرة لعالقرات جرديردة  

 ئمة م  ق ط.أايط بكثير م  التت كانت قا
العقيد    نلاوليس واضررررررررررحات ما نذا كاا التريكت سررررررررررينقط 

القرررذاات المنررراقاررررررررررررررررة بينررر  وبي   رررارق عزيز كنأل وليس 
كفحوى. افت النأل لكوا اممر ات غالة الوضرررررررررررررروح حتا  
وإا كانت  نالك بعض القسرررراوة ات الكالمل أما ات الفحوى 
اإا الصرررررررررررورة التت لعرضرررررررررررها مسرررررررررررؤولوا ومبعوثوا علا 
قياد هم  كوا وردلة بعض الاررررررررررررررتء لكثرة نسررررررررررررررقا  بعض  

 ام مية منها. المواقف الكثيرة
اللي ية   - والذي لمك  قول   نا  و أا العالقات العراقية

ل   سرررير ات ا جام التصرررحيئ نت نذا حدثت المصرررارحة ألات 
 كانت صيغة التع ير عنها.

ات اإل ار نفسررررررر  م  الجائز اتاتراض أليرررررررات   - ثالثا  
أا الرئيس صرررررردام حسرررررري  لم لسررررررتق ط التريكت مع أن  أ ا 

وءير خارجية أو كعيررررررو ات واد لاررررررارك  كمبعوث وليس ك
سررررررتقبال  سرررررري دو كما لو كاا نات مؤ مرل علا أسرررررراس أا 

 لسررررتق ط وءير خارجية نيراا. ومثط  ذا اممر ل  لحدث نت  
 ات أعقاب ناوء موقف جديد.

أا  عتبارام حسرررررررري  أخذ ات اإلوقد لكوا الرئيس صرررررررردَّ 
الموا   العراقت سررررررررريقول بين  وبي  نفسررررررررر  نذا  و شرررررررررا د 
رئيسررررررررررررر  لسرررررررررررررتق ط وءير الخارجية اللي ية أا كط الخالاات 
سررررررررررررررقطررت وأا الموقف اللي ت بررات محررايرردات ات الصررررررررررررررراع 

اإليرانت علا أمط أا لصررررربئ مسرررررانداتل ات حي    - العراقت
أا  ذا الموا   ل  لقول ذلك نذا  و سررررمع بلقاء بي  وءير 

رجية اللي ية ووءير الخارجية العراقية وشرا د صرورات لهذا الخا
 اللقاء.

ام حسررررررررري  ي دي  أا الرئيس صرررررررررد   نلاو جدر اإلشرررررررررارة 
حرصات ك يرات علا ءوار العراق م  الرسميي  ويجد حتا ات 

سررررتقبال  ؤتء الزوار. ولك  مثط السرررراعات الصررررعبة وقتات إل
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هر   رذا الحر  لم لاهر خالل ءيرارة التريكت و و سرررررررررررررريا 
 جرام الرذي يرضررررررررررررررت  برالترأكيرد نذا سررررررررررررررارت العالقرات ات اإل

القيرادة اللي يرة ع   نلا ل وات مرا سررررررررررررررينقلر  التريكت الطراي  
 ءيار   ورد اعط العقيد القذاات علا اممر.

لقرد  زامنرت ءيرارة التريكت مع اتور ات العالقرات  - رابعاا  
 - السرررررررررررورية ومع بوادر اتور ات العالقات اللي ية - اللي ية

اتراض أا  رح الماروع الوحدوي اإليرانية. وم  الجائز اإل
العربت الجمراعت م  جانب لي يرا كاا الغطراء المثرالت إللفراد 

 بغداد. نلامبعوث 
ومع أا العراق ليس مهي ات ات الوقت الحاضرر ومسرباب 

ع الوحدوية مفيررالت البحث ينهماك ات الماررار موضرروعية لإ 
كررررانررررت العالقررررات جيرررردة   ات  متي  العالقررررات الثنررررائيررررة نذا

و سررررررويتها نذا كانت مر بكة أو ميررررررطربةل نت أن  وجد ات 
 الزيارة ارصة للتوضيئ أكثر منها ارصة للمناورة.

وم  الط يعت معررالجررة العالقررات الثنررائيررة أوتت وق ررط كررط 
شرررتء خصررروصرررات وأا  ذم العالقات  اررركط المدخط المثالت 

نوع الذي أي ماررررررررررروع وحدوي نذا كانت عالقات م  ال  نلا
ت  عترضرررررررررررررر  معوقرات. والمعوقرات التت  عترض العالقرات 

العراقيررة كثيرة لعررط أكثر ررا أ ميررة  و دعم العراق  - اللي يررة
للمعارضررررررة اللي ية ودعم لي يا لبعض المعارضرررررري  العراقيي  

 جانب نيراا. نلاايالت ع  وقواها بقوة 
م  الط يعت اتاتراض برررأا موضرررررررررررررروع  - خااامساااااااااااا  

دت بها لي يا نيراا لكت  يرررررب  ذم بها  ءو  الصررررواريخ التت 
سررررررررررررررتحوذ علا جزء نبغررداد ومررا أمكنهررا م  المرردا العراقيررة 

ك ير م  سررررررراعات المناقارررررررات بي  التريكت و ارق عزيز.  
اتراض قد لكوا  ارق عزيز ردد أمام التريكت  وم  باب اإل

ما سررررررررر ق أا قال  للمسرررررررررؤولي  السررررررررروفيات م  أن  نذا كاا 
 نلابالصررررررواريخ  و  هجير أ لها   الهدف م  ضرررررررب بغداد

منرا ق أكثر أمرانرات ارإا ذلرك لم يتحقق ما أحردات لم يهراجر  
 م  المدينة كما لم يتم  هجير أحد.

اتراض أليررررات قد لكوا  ارق عزيز أشررررار وم  باب اإل
نيراا   نلاأن  عندما  رسررررط لي يا صررررواريخ   نلاأمام التريكت 

بلي يا سرررتتخذ   لتيررررب  ذم مدا العراق اإا الدول المحيطة
خططرات وقرائيرة و رذا يرداع برالمنطقرة نحو المزيرد م  التو رل 
ايرررالت ع  أا ذلك ت لسررراعد علا  ق ط عروض ات شرررأا 

 مااريع وحدوية.
بغداد أنها   نلام  حسرررررررنات ءيارة التريكت  - ساااااادساااااا  

 مت ق ط أا لقوم رئيس مجلس الاررررررورى اإليرانت  اشررررررمت  
ي ية. وم  المؤكد أا العاصررررررررررمة الل  نلارااسررررررررررنجانت بزيارة 

اإليرانت   دل بعض الارررررررررررتء  - أسرررررررررررلوب التخا ب اللي ت

 نتيجة لما سمع  التريكت ات بغداد.
ذلرك أا ءيرارة التريكت   ردو ات بعض جوان هرا مثرط   إلاو 

ءيارة وءير الخارجية السرررررعودلة اممير سرررررعود ال يصرررررط ق ط 
  هراا. نلاستة أسابيع  إلاحو 

ومثلما أا مردود ءيارة الوءير السررررررررررعودي ل  لاهر ق ط  
ءم  ليس بررالقصررررررررررررررير اررإا مردود ءيررارة التريكت ل  لاهر  

 أليات بالسرعة المأمول بها.
  ننعقرادالمؤكرد أا  رذم الزيرارة سررررررررررررررتفيرد ات حرال  لك  م 

اتراض القمررة العربيررة الطررارئررة ات المغرب بررط قررد لجوء اإل
ك مأا   العراقت أورد ذلك ات حسرراب المناقاررة التت  مت   الح 

 مع التريكت.
نذا لم  - ولاأما كيف ستفيدل اعلا أساس أنها المرة ام  

ام حسرررري   التت يلتقت ايها الرئيسرررراا صرررردَّ  -  حدث مفاجآت
  ونعنت ب   ومعمر القذاات ات رحاب حاكم صرررررديق للطراي  

الملك الحسررررررررررر  الثانت. وات  ذم الحال اإا  حفاات كثيرة  
 لمك  أا  زول.

 لك  ت المالحاات التت لمك   سررررررررررررجيلها ع  المهمة 
المفراج رة التت قرام بهرا وءير الخرارجيرة اللي يرة الردكتور علت 

 بغداد. نلاالتريكت 
سرتخالصرها ات ضروء نأو النتائج التت لمك  أما النتيجة 

 رررررذم المالحارررررات اهت أا الحوار الرررررذي بررررردأ ات بغرررررداد 
سيتواصط ات شكط أو ات آخر. وبعد اآلا م  المهم رصد  
التطورات وأسلوب التخا ب بي  العراق ولي يا للتأكد م  أا 
ءيارة التريكت ليسرررررررررررت علا امرجئ م  الفر  اليرررررررررررائعة 

  .  قوميي    عربيي  بي  حكمي  لتصحيئ مسار العالقات 
 1985حزيران )يونيو(  29 - مجلة "التضامن". لندن

     

 فرصة ضائعة... ولكن 
  لحتار المرء ات أمر الذي حدث بي  العراق ولي يا. ام  

 حررررررالف  نلاعرض لي ت علا العراق لخطوة وحرررررردويررررررة 
سرررترا يجت بي  لي يا وإيراا  دا  ات الدرجة امولا ضررررب  ن

 العراق.
نتقال  ويحتار المرء باركط خا  م  السررعة التت  م اإل

  خاذ الموقف المتطرف.ن نلاايها م  الحوار 
 لماذا لحدث ذلك؟

 لعط ما لمك  مالحات  ات  ذا الاأا  و اآل ت 
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لقررد غررادر الرردكتور علت التريكت وءير الخررارجيررة   - أوال  
قف اللي يررة بغررداد بعرردمررا نرراقش مع ءميلرر   ررارق عزيز المو 

اللي ت م  العراق وسررررررررررررررمع منرر   قويم القيررادة العراقيررة لهررذا 
الموقف. وم  المؤكررد أنهمررا نرراقارررررررررررررررا  ررذا اممر أكثر م  
مناقاة الماروع الوحدوي الذي جاء المبعوث اللي ت للبحث 
في ل وذلك علا أسرررررراس أا المطلوب اآلا وق ط أي شررررررتء 

 . و ننهاء الحرب وبعد ذلك لسهط أمر المااريع الوحدوية
وصررررررحيئ أا المناقاررررررة كانت شرررررراقة ومسررررررالك الحديث  
كرانرت وعرة نت أنهرا كرانرت ات أي حرال صررررررررررررررحيرةل ذلرك أا 

  كالمات لجب أت يبقا ح يس الصررردورل ايرررالت  لدى الطراي  
 قارب وجهات النار  نلاع  أا المناقاررررة حتا نذا لم  ؤد 

 اإنها  فتئ الباب أمام المزيد م  المناقاات مستق الت.
بصرررررررررررررررف النار عمرا نذا كراا الردكتور التريكت   - ثاانياا  

القيررادة اللي يررة موقف العراق ومارررررررررررررررراعرمل ورؤيررة   نلانقررط 
اإليرانيرة   - القيرادة العراقيرة للردور اللي ت ات الحرب العراقيرة

ار ع  أا الرئيس  كنأل وليس كمحتوىل وبصرررررررررررررررف الن
ام حسرري  لم لسررتق ط المبعوث اللي ت  اركات أمر التعامط صرردَّ 

وءير الخررررارجيررررةل اررررإا الخطوة التت  مثلررررت ات  نلامعرررر  
سررررررررترا يجت بي  لي يا وإيراا ليسررررررررت مسررررررررألة رد  التحالف اإل

اعرطل بمعنا أنهرا حردثرت اقا ما مهمرة التريكت ات بغرداد 
 لم  ثمر ات ما لخأل الماروع الوحدوي.

اتراض أا مهمرة التريكت  وات  رذا اإل رار قرد لجوء اإل
ات بغرررررداد كررررراا الغرض منهرررررا  هي رررررة امجواء للتحرررررالف 

سرررررررررترا يجت الذي  م اإلعالا عن  بي  لي يا وإيراا بحيث  اإل
ك ملقال ما معنام نا  ر ع  نيت  الحسررررنة وأواد اللي ت ع َّ   الح 

ك مبغررداد لك   نلامبعوثررات  وحرردةل وأنرر  العراقت ت يريررد ال الح 
 سترا يجت مع نيراا ي دو   يعيات.نءاء ذلك اإا التحالف اإل

اإليرانت علا مردى   - م  خالل التعرامرط اللي ت - ثاالثاا  
سرررررترا يجية لهذا السرررررنوات الخمس الماضرررررية اإا الط يعة اإل

التعامط واضرررررحة كط الوضررررروح. والجديد ات اممر  و اقا 
كري بي   اإلعالا عنهررا. وعنرردمررا لصرررررررررررررررط التعرراوا العسرررررررررررررر 

حد  زويد نيراا بصررررررررررررررواريخ  يرررررررررررررررب المدا   نلا  الجان ي  
سررررررررررررترا يجيات بكط معنا  نالعراقية اإا اممر لصرررررررررررربئ  حالفات 

 الكلمة.
 ذا التحالف  و بي  الرجط الذي  اا ط  وثمة سررررررررؤال  

لطمئ ات خالارررة آلرررة هللا الخمينت )ونعنت بررر   ررراشررررررررررررررمت  
ك مرااسررنجانت( وبي  الرجط الثانت ات  اللي ت )ونعنت ب     الح 

ك مع د السالم جلود( أم أن  بي      اللي ت واإليرانت؟ي  الح 
نن  م  السرابق موان  اإلجابة بوضروح ع   ذا التسراؤل 

ال دتيات لمك  القول نا  ذا التحالف  لك  ات ضوء بعض

  و "لعبة  موحي " أكثر من  ضرورة و نية.
وإذا جرررررراء القول اررررررإا  ررررررذم الخطوة التت  تمثررررررط ات 

سررررررررررررررترا يجت بي  لي يررا وإيراا ت  عنت الموا   التحررالف اإل
اللي ت ات شرتء ايرالت ع  أنها  اركط  راجعات للخا القومت 

 نتكاسة ل .نأو 
سرررررررترا يجت مع نيراا قرار التحالف اإل كذلك أن  نذا كاا

و لك نسرررررررربة   - لحاا بتأييد خمسررررررررة ات الم ة م  اللي يي 
 جام السررررررررررررررعت إلنهاء ناإا  - ايها مبالغة بعض الاررررررررررررررتء

الحرب بي  العراق وإيراا ووضع حد لهذم الهجمة الفارسيةل  
ك مووضررررع حد لجموح رجال الدي  نحو  سررررلم  ات العالم  الح 

 جام  نخمسرررررررة و سرررررررعي  ات الم ة. أما   العربت لحاا بتأييد
مرر  ررعررررررراوا  كرر       عررربرريررترريرر    الررعررراقررت والررلرريرر ررت كررررررردولررترريرر  يرر  الررحرر 

 ل وت  حتاج الواحدة منهما مموال امخرىل كما ومسرررررررررررلمتي  
 ت حال لي يا مع آخري ل اإنها  حاا بأكثر م  خمسرررررررررررررة  

 و سعي  ات الم ة.
ذلك ما  و  ذا التحالف بينما ليسرت  نالك عالقة    إلاو 
المسررررررتوى الاررررررع ت. بط نن  م  النادر أا نسررررررمع بأا  علا

اكر ات حيررا رر  أا يزور   - غير رسررررررررررررررمت - موا نررات لي يررات 
غير رسررررررررررررررمت    - نيراال ت للفرجةل وت للتع دل أو أا نيرانيات 

لي يا لكت يتفرج علا  نلااعط الارررتء نفسررر  وجاء  - أليرررات 
 ج لها امخير وعلا التحوتت التت  حدث علا أرضها.

  ليسرت بينهما  مي  ك  ذلك ما  و  ذا التحالف بي  ح    إلاو 
سرررررررررررتثناء أا حكم رجال الدي  ات نيراا إكة بجوامع مارررررررررررتر  

ك ميلتقت مع  ط نسررقا   اللي ت علا ضرررورة العمط م  أج   الح 
ك م ك مات العراقل ما  ذا  الح  يرعا ويسراند المعارضري   الح 

ك مم اإليرانت و ك  للح   اللي ت. ولك   ذم الرعالة والمسررررررراندة  الح 
 سررع حجم مخا ر  نليسررتا ات الوقت الحاضرررل بط ومنذ أا  
ك مالحربل أكثر م  أوراق ضررغا يلع ها  ات العراق م   الح 

أجرررط ننهررراء  رررذم الحرب التت أر قرررت الجميع. وقرررد لجوء  
اتراض أا مثط  ذم الرعالة والمسرررراندة ت  عود ضرررررورية  اإل

ا نيررجت قناعات أ راف الحرب بيرررورة  وت  عود واردة نذ
 ننهائها وإذا صدرت  أكيدات لهذم القناعات.

وات اإل ار نفسرررررررر  أن  م  الط يعت أا  صررررررررط العداوة 
الحد الذي وصرررلت نلي  بسررر ب أنهار  نلابي  العراق وإيراا  

الدم الذي سرررررررررال علا مدى خمس سرررررررررنواتل لك  م  غير 
اللي ت  ك مالح  الط يعت أا لكوا عداء بعض العناصرررررررررر ات 

للحكم ات العراق  و ات حجم العررررررداء اإليرانت أو أكثر 
 قليالت.

قد  كوا  نالك عوامط كثيرة ساعدت علا وتدة   - رابعا  
ك مرااسرنجانت م  بينها أا بعض رموء  -  حالف جلود  الح 
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عتراضررررررات علا الحرب التت شررررررنتها بعض  ن اإليرانت سررررررجلت 
الفلسررررطينية ات ميليارررريات م  حركة "أمط" ضررررد المخيمات 

بيروتل و ذا يتوااق مع الموقف اللفات اللي ت ضررررررد حركة  
الحيثيرررررات التت  قنع   نلا"أمرررررط". ولكنررررر   حرررررالف لحتررررراج 

الموا   اللي ت بتق ل ل خصرررررررررروصررررررررررات أن  م  نوع التحالفات 
التت لسررررتفيد منها  رف و ارررركط ع  ات علا الطرف اآلخر. 

ات نيراا  وات حسرراب الربئ والخسررارة اإا حكم رجال الدي 
 و المسرررتفيد علا أسررراس أا ل  عمقات عربيات ي رر ل  عداءم 

ك مللعراقل وعلا أسرررررررررراس أا   الدينت مق ول عربيات بدليط  الح 
أا دولررة ذات ناررام ثوري مثررط الجمررا يريررة اللي يررة  تعرراوا  

 سترا يجت.درجة التحالف اإل نلامع  
وم  العوامط التت سررررررراعدت علا وتدة التحالف  و أا 

ك حالة  ناير اقتحمت الموقف وخالصرررررررتها أن  ما دام  نال
ك م ستمر لييق الخناق علا حكم الرئيس جعفر  ناللي ت    الح 

ك مأا سرررررررررررررقا  ذا  نلانميري ات السررررررررررررروداا   ل اإا  ذم  الح 
ارصرررة ليفعط الارررتء نفسررر  ات العراق مسرررتفيدات م  عالقت   

السررررررروداا م  عالقت    نلاسرررررررتفاد بالنسررررررربة نمع نيراا مثلما 
لف  مع أثيوبيا.  ناك ات أثيوبيا منغسرتو و نا ات نيراا و حا

 رجال الدي .
وم  المؤكرد أا أصررررررررررررررحراب  رذا التناير غير محيطي   

ك م مرررامرررات بط يعرررة  ات العراقل وت يتوقفوا عنرررد ظرررا رة   الح 
مقررردرة  رررذا  ك  علا مواجهرررة نيراا الررردولرررة الحرررديثرررة التت  الح 

لاررررررررامل والثورة أناررررررررأ ا الاررررررررامل والجيش القوي الذي أورث  ا
اإلسرررررررررالمية ذات المد الارررررررررع ت الهائط التت قام بها آلة هللا 
الخمينت. ولو أنهم كرانوا محيطي  معرادوا النار وبارررررررررررررركرط  

 جذري ات مفهومهم.
ملقررد كرراا رد  - خااامسااااااااااا   ك  ات العراق علا قرار  الح 
اإليرانتل أو " حررررررالف   - سررررررررررررررترا يجت اللي تالتحررررررالف اإل

نجانت وع د السررررررررررررالم جلودل  و الطموحي " متمثالت برااسرررررررررررر 
عتراار  برالنارام اللي ت وبعيررررررررررررررويتر  ات الجرامعرة ن ب سررررررررررررررحر  

 العربية.
و ذا معنام أا العراق سيتعامط مع لي يا بعد اآلا  عامل   
و عرامرط اآلخري  مع مصررررررررررررررر ات أعقراب قرارات المقرا عرة 

ع عالقات  التت ا خذت ات قمة بغداد. االمسرررررألة ليسرررررت قط  
 وإنما أبعد م  ذلك بكثير.ب سفراء وسح  

ويبقا أنرر  بررالرغم م  كررط الررذي جرى اررإا ار  اللقرراء 
ليسرررررت مسرررررتبعدة. واممط معلق علا القمة التت دعا الملك 

ستطاعة الملك ن عقد ا ات المغرب. افت نلاالحس  الثانت 
أا لفعرط شرررررررررررررري رات يتجراوء الوسررررررررررررررا رة وذلرك م  أجرط  فرادي  

 نذا  لب العراق أوضررراع كثيرة التارررابك والتعقيد خصررروصرررات 

ك ما خاذ نجراءات ضرررررررررررررد   نلااللي ت مسرررررررررررررتندات ات ذلك   الح 
ميثرراق الجررامعررة العربيررة التت قررد  يررررررررررررررعهررا التطورات علا 

 مفترق الطرق.
يبقا أليرررررررات أا للتطورات المسرررررررتجدة بعض المحاسررررررر  
ومنهرا أنهرا قرد  فتئ البراب أمرام النار ات موضرررررررررررررروع عودة 

لا أسررررررررررراس أا مصرررررررررررر. أما كيف لمك  أا لحدث ذلك اع
العراق ات حررال  عثر أي مسررررررررررررررعا  وفيقت لقوم برر  الملررك 
الحسرررر  الثانت صررررديق الطراي  سرررريطلب م  الدول العربية  

ك م ط يق نجراءات ات حق  اللي ت. ومخررررااررررة أا لجررررد   الح 
الملوك والرؤسرررررررراء أنفسررررررررهم أمام قرارات مقا عة جديدةل أو 

غة  نقسرررررام حاد ات الصرررررف اإنهم قد يتفقوا علا صرررررينأمام 
لتجاوء  ذا المنعطف المحتمط الخطير. وم   ذم الصررريغة 
قد يتم البحث ات أمر مقا عة مصررررررررررررررر وأمر عيررررررررررررررويتها  

 المعلقة ات الجامعة العربية.
و كرارات أا مهمرررة وءير الخرررارجيرررة اللي يرررة الررردكتور علت 

بة وخطوة لحتاج نليها التريكت ات بغداد اسرتمرت ارصرة  ي   
ا جاء رئيس مجلس الاررورى  أ نلاالصررف العربت المتبعثر 

 رابلس وأعل  مع الرائد   نلااإليرانت  اشرررررررمت رااسرررررررنجانت 
سررررررررررترا يجيات بارك  الرئيس حااظ  نع د السررررررررررالم جلود  حالفات 

امسررررررررررررررد ق رط أا ي رم بقليرط مع الوتلرات المتحردة صررررررررررررررفقرة  
 الر ائ .

 امبد؟ نلاوالسؤال  و   ط ضاعت الفرصة 
اضرررررررررت وبالذات والجواب  و أن  ات ضررررررررروء  جارب الم

ك مسررررررررررررررتحكمرت بي  نالعرداوة التت  ك م السررررررررررررررعودي و الح   الح 
المغربية    - اللي تل وكيف انفرجت بعد ذلكل والعداوة اللي ية

وكيف انفرجرت أليرررررررررررررررات بعرد ذلرك... أنر  ات ضرررررررررررررروء  رذم  
التجارب لمك  القول نا الفر  اليررررررررررائعة كثيرة لك  ليس  

صررررررررررة معنا ذلك أا الفرصررررررررررة عندما  يرررررررررريع ت  تبعها ار 
 أخرى.

 وم  باب التفاؤل لجد المرء نفس  لقول ذلك.
 1985تموز )يوليو(  6 - مجلة "التضامن". لندن

     

عملية الطائرة األميركية: قراءة في  
 السلبيات واإليجابيات

 عتبار""ما أكثر الع   ر وأقط اإل
 أبي طالب )عليه السالم( بن اإلمام علي
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مطرار  نلاكت ت  نردرج عمليرة خطف الطرائرة امميركيرة 
بيروت ومرا  ال ذلرك م   طورات  حرت خرانرة القول المرأثور 

  يزرع الريئ لحصررررررررد العاصررررررررفة"ل اإن  م  اليررررررررروري "م  
سرررررتفادة م  دروس  لك العملية والتأمط ات المراحط التت اإل

 ختلطت في .نجتاء ها وخلا اموراق بالاكط الذي ن
 إلاالتررأمالت و  نلاو اآل ت لمك  اإلشرررررررررررررررارة وعلا النح

اموراق التت  إلاسررررررررررررررتفررادة منهررال و الرردروس التت لمك  اإل
درجرررة بررردت ايهرررا عمليرررة خطف الطرررائرة م   نلااختلطرررت 

اللحارررة امخيرة عبرررارة ع  صررررررررررررررفقرررة  نلااللحارررة امولا 
 سياسية  - مالية

 يبة الوتلات   نذا كاا الهدف م  العملية  و  ز    - أوال  
المتحرردة اررإا  ررذا الهرردف قررد  حقق. وات خالل ثالثررة ألررام 

متحانات قسررررررررررررراوة ات كانت الهيبة امميركية  عيش أكثر اإل
قتحررام الطررائرة ما المختطفي   ن رراريخهررا. اهت عرراجزة ع  

جرررا زوا لتفجير رررال وعررراجزة ع   حرير الر رررائ  منهرررا نذا 
قتحمت   ت عرات المكاا سرررررررررررررتعرضرررررررررررررهم للموت نا  ت ا

 المكاا.
و ذا العجز سررررررررررر ب  أا الطائرة جاثمة ات مطار بيروت  
الرذي لقع  حرت سرررررررررررررريطرة الخرا في  وأا الر رائ  محتجزوا  
ات العاصرررررررمة التت لخيرررررررع الجانب الغربت منها لسررررررريطرة  
الخا في . وإذا جاء الوصرررف اإا الخا في  خطفوا الطائرة  

ومي  سرررررررتطاعتهم أا يبقوا بدل اليوم الواحد ينحيث ات   نلا
بط وأسر وعي  أو ثالثة أو أكثر م  شرهر. االمطار مطار م  
وليس  نرررررالرررررك حركرررررة  يراا ات المطرررررار  نغأل عليهم 
عمليتهمل وبرج المراقبة ر   نشرررررررررررررار هم و حت سررررررررررررريطر هم  
الكاملةل وات اسررتطاعة الخا في  أا ير احوا عندما يتع وا  

رااق لهم مواصررررررررررررلة السرررررررررررريطرة علا الطائرة.    نلاويوكلوا  
أا الطعام الذي لصرررررررررررررط  نلانا الخا في  مطم نوا كذلك  

ب اإلسررررررررهال نليهم ليس "ملغومات" بمواد مخدرة أو مواد  سرررررررر    
حتلوا سررررررررررررررفررارة نيراا ات لنرردا ثم أمك  نكمررا حرردث للررذي  

السريطرة عليهم بفيرط  عام  سر ب ات حالة نسرهال للجميع 
سررررتسررررلموا بعدما أكلوا م  نبما ات ذلك أبطال العملية الذي   

 ".الطعام "الملغومذلك 
و ذم الاروف لم  تأم  لخا فت  ائرات م  ق ط. وم  
المؤكرررد أنهرررا كرررانرررت ل   ترررأم  للخرررا في  لو أنهم بقوا ات 
الجزائر ولم يت لغوال وبطريقررة جرردلررةل ننررذارات أخررذت كررط م  

عتبار وخالصرررررررت   و نما ننهاء سررررررروريا وإيراا أبعادم ات اإل
وإمرررا  فجير   عمليرررة الخطف برررالتت  ت أحسرررررررررررررر  للجميعل

 قتحام الطائرة.نالموقف م  دوا أا لعنت ذلك 
كررذلررك نا  ررذم الاروف كررانررت ل   تررأم  للخررا في  لو 

 نلامطار دمارررررق بدل التوج   نلا" ريد هم"  ب جهوا نأنهم 
مطررار بيروت. وثمررة  سررررررررررررررراؤل  مررا دامررت عمليررة الخطف 

تهررت بررالارررررررررررررركررط الررذي أراد رر  سرررررررررررررروريررا المرراذا لم لخطف  نن
مطررار دماررررررررررررررق. ننهم بررذلررك كررانوا  نلارة الخررا فوا الطررائ

سرررررررررريواروا علا أنفسررررررررررهم الكثير م  عالمات اتسررررررررررتفهام  
 والتعجب التت أحا ت بعمليتهم.

لو كاا ات ل ناا شرررررررعية  قوم بواج ها لما كاا  - ثانيا  
 للعملية أا  تم أو علا امقط ما كاا لها أا  طول.

ولو أا مطررار بيروت كرراا  حررت سرررررررررررررريطرة قوات أم  
لكاا جرى للطائرة امميركية المخطواة ما جرى لها  ناامية

 ات مطار الجزائر.
وقرد لقرال نءاء ذلرك  وأي   ت الفروسرررررررررررررريرة عنردمرا  كوا 
الاروف علا السررررررررررررررهولرررة التت  ت عليهرررا الاروف التت 
 رااقت العملية  ت شرعية ات ل ناا وت سلطة علا المطار؟

ولعرط الجواب ع  ذلرك  و أنر  حتا لو كرانرت الاروف 
بالسررررررهولة التت  ت عليها اإن  م  الواجب عدم اتسررررررتهانة 
بالنقطة امسرراسررية المتعلقة باسررتعداد الخا في  للموت و لك 
 ت النقطررة التت جعلررت ندارة الرئيس ريغرراا  قف حررائرة ت 

  دري ماذا  فعط.
ذلرك ارإا مخططت عمليرات م  نوع عمليرة الطرائرة  إلاو 

يبحثوا دائمررات ع  مطررار بيروت  نلاامميركيررة المخطواررة 
الثغرات التت م  خاللهررا ينفررذوا عمليررة الخطف. ولو أنهم 

 لم لجدوا ثغرات لكانوا  هي وا وآثروا عدم  نفيذ العملية.
ات الاروف العررررادلررررة كررررانررررت عمليررررة خطف   - ثاااالثاااا  

الطرررائرة ربمرررا وجررردت بعض التفهم وربمرررا التعرررا ف العربت 
واإلسررررررررررررررالمت والررردولت وذلرررك لكثرة مرررا ات عنق الوتلرررات 
المتحررررردة م  ديوا وما الجرررررانرررررب امك ر م  أسرررررررررررررربررررراب 

 ضطراب ات منطقة الارق اموسا لقع علا مسؤوليتها.اإل
ام كرانرت علا امقرط برط نا قطراعرات كثيرة م  الرأي العر 

سرررررررتتفهم دوااع العملية وإا كاا ليس  نالك عاقط لمك  أا 
 يؤيد ا ات شكط أو ات آخر.

ولك  م  سرررررررررررررروء حظ العمليرررة أنهرررا  مرررت بينمرررا حرررالرررة 
سرتهجاا العربت واإلسرالمت ولدى بعض الدول والارعوب اإل

الصرررررررررردلقة ل  لحرب المخيمات ات بيروت ما  زال  تفاعط.  
لعربيررررة أنرررر  ليس م  المعقول أا وات مررررا لخأل الرررردول ا

يتعا ف موا   جزائري أو مغربت أو  ونسررررررررررت أو لي ت أو 
 نايم   نلاموريترررانت مع العمليرررة التت نفرررذ رررا أاراد ينتموا 

قتحم مخيمات الالج ي  الفلسرررررررررررررطينيي  ات بيروت وخاض  ن
معهم حربرات غير متكراا رة علا الرغم م  أا  نرالرك املوف 

ة المنحاءة إلسرررائيط. وليس م  ضررد سررياسررة الوتلات المتحد
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المعقول أا نجررررد  ررررذا التعررررا ف لرررردى موا   واحررررد ات 
  أو الصرررررررررومال أو جي و ت أو امردا أو سررررررررروريا أو اليمني  

مصرررررررررر أو ل ناا )خارج سررررررررريطرة التنايمات الاررررررررريعية( أو 
السرررررروداا أو العراق أو امرض المحتلة. علا الرغم م  أا 

ات حق السرررررررررررررريراسررررررررررررررة  لهرذم الردول عمومرات مرا لارررررررررررررربر  الثرأر
امميركيرة. وم  المؤكرد أا أي موا   ات دول الخليج بردءات 
م  المملكة العربية السرررررررررررررعودلة وانتهاء بسرررررررررررررلطة عماا ت 

 نلايتعررا ف مع عمليررة م  نوع عمليررة الطررائرة المخطواررة 
مطرار بيروت علا الرغم م  المراء الكثير الرذي ات ام  رذا 

أي ل  ات شررررررررررررأا الموا   والذي لحول دوا أا لع ر ع  ر 
 سياسة أميركا ات المنطقة.

ولو أا العملية  مت ولم  ك  حرب المخيمات بالفصول 
الباررررررررررررررعرة التت  ميزت بهرا حردثرت لكراا عردم التعرا ف مع 

 الذي  قاموا بالعملية أمرات مستغربات.
ولقد ضرراعت علا الخا في  وم  لمثلوا ارصررة ذ  ية  

التت كاا م  شرررررررررأنها أا  زيط بعض الاررررررررركوك ات الحرب 
قامت بها حركة "أمط" ضررد مخيمات الالج ي . و تمثط  ذم  
الفرصرررة ات اتشرررترا  مقابط ن الق سرررراح الطائرة والر ائ  
اإلاراج ع  الارررررررررريعة المحتجزي  ات سررررررررررج  "عتليت" وع  
عررردد ممررراثرررط م  الفلسررررررررررررررطينيي  المعتقلي  ات السررررررررررررررجوا 
اإلسررررررررررررائيلية. نا مثط  ذا اتشرررررررررررترا  كاا سررررررررررريزيط بعض  

يقطع الطريق علا الارررررررر هة التت ار سررررررررمت ات الارررررررركوك و 
شرررررترا  كاا سررررري دو  سرررررماء القيرررررية ايرررررالت ع  أا  ذا اإل

بمثابة رد علا الذي  لارررررررررككوا ات عروبة بعض الاررررررررريعة 
الل نانيي  وأليرات ات  عا فهم مع القيرية الفلسرطينية. ولك  
اتشررترا  الماررار نلي  لم لحدث لسرر ب ت يدري المرء سرررمل  

ادي  عجيز الارررررررررو  علمات بأا ذلك ل  لقدم  نت نذا كاا لتف
 ول  يؤخر.
سرررتكماتت لألسرررطر السرررابقة لمك  اإلضرررااة بأا  ن - رابعا  

اشررترا  اإلاراج كذلك ع  معتقلي  السررطينيي  نتيجة ضررغا  
جعط العالقات  - ات حال معاندة نسرررررررررررائيط - أميركتل أو

 اإلسرائيلية  سوء و يطرب. - امميركية
اإلاراج كرررررذلرررررك ع  معتقلي   ذلرررررك نا اشررررررررررررررترا   إلاو 

السرطينيي  وليس اقا ع  المحتجزي  الاريعة كاا سريعطت  
العملية  ابع القيررررررررررية الك رىل وكاا سرررررررررريارررررررررركط مخاوف 

 جام  جديد  نإلسرررررررررائيط. وأي  حول م  جانب الارررررررريعة ات 
الدرجة التت  نلاالتحالف مع الفلسرررررررررطينيي  لقلق نسررررررررررائيط 

رات ات السررنوات قتن هز أسررس مفهوم أمنها الذي م  أجل  
امربع المراضرررررررررررررريرة أباررررررررررررررع الجرائم. وات أي حرال نا  رذا 

 التحالف سيحدث عاجالت أم آجالت ومسباب موضوعية.

مثلما أا لعملية خطف الطائرة امميركية وما  - خامساا  
 نلار الكثيرة التت  حترررراج    رااق العمليررررة واسررررررررررررررتتبعهررررا الع  

  يات.عتبار الكثير اإا لها أليات نلجابيات وسلاإل
م  سررررررررررررررل يررررات العمليررررة أنهررررا أخررررذت الكثير م  بريق  
العمليات الفدائية التت قام بها بعض شررررررباا وصرررررربالا رجال 
المقراومرة الل نرانيرة ات الجنوب والتت  قوم علا الاررررررررررررررجراعرة 
ونكراا الرذات والبطولرة. وللمنراسرررررررررررررربرة أنر  كراا ات اإلمكراا 

بقتررررط  التخطيا لعمليررررة م   لررررك العمليررررات التت ت  نتهت 
عسررررررررركريي  نسررررررررررائيليي  اقا وإنما أليرررررررررات أسرررررررررر بعيرررررررررهم  
والمسرررررراومة إل الق سررررررراح المحتجزي  ات سررررررج  "عتليت"  

 مقابط اإلاراج ع   ؤتء.
وم  سررررررررررررررل يرررات العمليرررة أا  وظيفهرررا نعالميرررات لم لرررأت  
برالمردود الجيرد ذلرك أا أجهزة اإلعالم امجن يرة ركزت علا 

ا الارررررأا  جدر الارررررخأل وعلا المسرررررألة المذ  ية. وات  ذ
أا مرررا كت تررر  الصررررررررررررررحف والمجالت وبثتررر    نلااإلشررررررررررررررررارة 

اإلذاعررات ومحطررات التلفزيوا امجن يررة ع  ن يرر  بري ارراق 
بكثير ما كت ت  وبثت  ات سررنوات ع  ءعماء أصررحاب شررأا 
ات العررالم العربت بررط ننرر  ارراق مررا كت ترر  وبثترر  ع  الرئيس  

مام حااظ امسرررد وأضرررعاف أضرررعاف ما كت ت  وبثت  ع  اإل
موسرا الصردر لك  التركيز كاا دائمات علا الارخأل وعلا 

درجة أا العالم بدأ يرى أا لفظ الايعة   نلاالطائفة الايعية  
حتجرررراء حريررررات النرررراس وخطف الطررررائرات. وقررررد مرادف إل

لكوا سرررر ب ذلك أن  ليس  نالك قيررررية لكت  عرضررررها  لك 
الصررررررررررررررحرف والرمرجرالت واإلذاعرررررررات ومرحرطرررررررات الرترلرفرزيروا 

 امجن ية.
    السررررررل يات أليررررررات أن  بالمقارنة مع الذي حدث م  وم

ق رررط للطرررائرة امردنيرررة ات مطرررار بيروت بررردأ القريرررب ق رررط 
الغريب لسرأل  لماذا  سرتحق الطائرة امردنية  فريغ الغيرب 
ايهرررا و فجير رررا بعرررد نخراج الركررراب والطررراقم منهرررا بينمرررا ت 

رعررالررة الطررائرة    ررط أا سررررررررررررررتحق الطررائرة امميركيررة ذلرركل و 
ميركية  مت واق سررررررريناريو وبنود الصرررررررفقة المتفق عليها ام

بينمررا لم لحرردث ذلررك للطررائرة امردنيررة منهررا  ررائرة عربيررة؟  
والحسرررررررراسررررررررية م  كط ما  و عربت ك يرة مع امسررررررررف كما 

  قتيت الموضة السائدة ات بعض أجزاء م  ل ناا؟
عتبرار أننرا م  أجرط مفراجرآت  نقول  رذا مع امخرذ ات اإل

نحمد هللا ما اممور سرررررررررارت ات  ذا ات جام المدى البعيد 
مع  - وذلررك علا أسررررررررررررررراس أنرر  مررا دام الخطف قررد حرردث

اإا اإلاراج ع  الركاب الذي  ات الطائرة أايرط  - امسرف
م  اتسرررررررررررتمرار ات احتجاء م. واتسرررررررررررتمرار ات اتحتجاء 
أايرررررررررررط م  قتلهم أو قتط بعيرررررررررررهم. أما قتط البعض اإن  
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 ثها.كارثة وقانا هللا عدم حدو 
أما اإللجابيات اتتمثط ات أا العملية أكدت أا الوتلات 
المتحدة لمك  أا  يررررررررررغا علا نسرررررررررررائيط. ولقد كاا تاتات 

نتاار نسررررررررررررائيط لكت  طلب منها اإلدارة امميركية  ن نتباملإ 
 ذلك و ت قد  ل ت.

كرذلرك نا م  أبرء اإللجرابيرات  و أا اإلدارة امميركيرة 
أا  تعررامررط مع منامررات  وعلا أعلا المسررررررررررررررتويررات لمك 

وميليارررررررررررررريررررات. اررررالرجررررط امكثر قوة ات اإلدارة امميركيررررة  
)ماكفرلي  مسرررررتارررررار الرئيس ريغاا لارررررؤوا امم  القومت( 

 صررررررررررررررط أكثر م  مرة بن ير  بري ات منزلر  ات بيروت ات ن
 صرررررررال مرة واحدة برئيس  حي  أن  لم لكلف نفسررررررر  عناء اإل

ط بن ي  بري علا الجمهورية أو رئيس الوءراء. و و لم يتصر 
أسررراس ان  وءير العدل الل نانت وإنما علا أسررراس أن  رئيس  
منامة "أمط" وت نريد التوقف  نا عند مسرررررررألة أا بري كاا 
وسرررررررررريطات أو رئيس التنايم الذي ينتمت نلي  الخا فوا وإنما 

سرررررررررررتطاعة اإلدارة امميركية أا نالقصرررررررررررد  و القول نا ات 
لصررررررررررررررفقرررات واوق صرررررررررررررررراتت و  رم مرررا  و دوا ان  جري 

ات مع ميلياررريات ومنامات غير شررررعية. وعلا  ذا  فاقاإل
امسررررررررررراس اما الذي لمنعها م  أا  تصرررررررررررط برئيس منامة  
التحرير الفلسرررررررررررطينية علمات بأا منامة التحرير معترف بها  

 صرررال ت يتم نت نذا  ذا اإل   ط أام  أكثرية دول العالمل و 
ركررة  نتحرراريررة ات حن لررب لرراسررررررررررررررر عراررات م  مجموعررات 

القيرررام بعمليرررات خطف   - ومرررا أكثر عررردد رررا - المقررراومرررة
مطار وم  سرماء دولة  نلانتقال بها م  مطار  ائرات واإل

 سماء دولة أو دول أخرى؟ نلا
وم  اإللجرابيرات أليررررررررررررررات أا عمليرة خطف الطرائرة ومرا 

   ختياري  نسرتتبعها وضرع اإلدارة امميركية للمرة امولا أمام ن
قررت التيررررررررررررررحيرة برالطرائرة و راقمها . اهت نذا أحال مرا مر  

وبالركاب كاا لمك  أا  قوم بعملية حربية سرررررررريعة ودرامية  
لكنها كانت سرررتهتز ات الداخط وكانت سرررتداع الثم  البا ظ 
و ت نذا كرررانرررت سررررررررررررررتقوم بعمليرررة م  أجرررط ننقررراذ الر رررائ  
برالطريقرة التت  مرت بهرا عمليرة كرار ر الاررررررررررررررهيرة نءاء ر رائ   

امر ما الررذي  خططوا لعمليررة نيراال اررإنهررا كررانررت سررررررررررررررتغرر 
حتجاء الر ائ  امميركاا ات نسررررررررتفادوا م  أخطاء نبيروت 

 نيراال الم ليعو م ات مكاا واحد.
  عتبررارإلوبمررا أا الرأي العررام امميركت غير مسررررررررررررررتعررد 

الر ائ  ات حال قتلهم شرررررررررهداء وإنما ضرررررررررحالا خطأ اإلدارة 
 عتماد م دأ الصفقة  و الذي ساد.ن  جام ناإا 

أا  ذم اإلدارة وجدت نفسررررررررها   نلاو جدر اإلشررررررررارة  نا 
أمررام خررا في  لعت روا أنفسررررررررررررررهم شررررررررررررررهررداء نذا مررا وا قتالت  

و عت ر م كررررذلررررك منامتهم وذوو م وم   نررررا جرررراء مررررأءق  
 ختيار.اإل

ولك  جنوح اإلدارة امميركيرررة نحو  رررذا اممر ت لعنت  
أنهم ت لخ  وا لم   ز  يبة  لك اإلدارة مفاجآت م  النوع 

لطلع  ق. ولعل  م  المناسررررررررب أاغير السررررررررار علا اإل ال 
الجيرررررط الجرررررديرررررد م  الخرررررا في  علا الثم  الرررررذي داعررررر  

"مطار    نلاالفلسررررطينيوا تحقات منهم خطفوا بيررررع  ائرات 
الثورة" ات امردا واجرو ررا م  دوا ممررارسرررررررررررررررات  عررذيررب  

الطائرة التت  م    نلانفسرررررررررررررت م قمها كما حدث بالنسررررررررررررربة 
المنراسرررررررررررررررب أا  مطرار بيروت. كرذلرك لعلر  م  نلاخطفهرا 

لطلع الجيرررط نفسرررررررررررررررر  علا الثم  الرررذي داعررر  تحقرررات ءعيم  
 راريخت عايم  و جمرال ع رد النراصررررررررررررررر منر  قرال ات حق  
الوتلررررات المتحرررردة كالمررررات أ رب الجمررررا ير لبعض الثوانت 

أنها عقدت    نلار باكات أوصرررلتها نلكن   سررر ب لمصرررر ات 
صرررررررررررلحات مع نسررررررررررررائيط واقدت ات المقابط عيرررررررررررويتها ات 

 عة العربية.الجام
نا  نالك وسرررررائط كثيرة لليرررررغا علا الوتلات المتحدة  
أكثر اعراليرة م  خطف  رائرة مردنيرة. ارالتمسررررررررررررررك برالعروبرة  
وسرررريلة. والتعا ف مع القيررررية الفلسررررطينية وسرررريلة. والعمط 
م  أجط محاصرررة اإلر اب وسرريلة. ونصرررة العراق السرراعت 

سوريا   ف  جوار مع نيراا وسيلة. و وقُّ س  م  أجط سالم وح  
ع   قويض أي مسررررررررررعا لحقق  يررررررررررام  العرب و عاونهم  

هم علا الحد امدنا وسرررررررريلة. و وظيف سررررررررالح النفا  إ فاقو 
وامرصررررررردة بما يتمارررررررا وظروف العصرررررررر وسررررررريلة. وإلغاء 
ظا رة الميلياررررررريات وسررررررريلة. و رك الناس لعملوا وام فال 
لعياروا وامبناء وال نات يتلقوا العلم وسريلة. وذكر اسرم هللا 

سررررررررررتعانة ب  علا الخير وسرررررررررريلة. و متي  العالقات بي   إلوا
سرررررررررررترا يجية بي   رف  الدول العربية بدل عقد التحالفات اإل

 تمام عربت و رف غير عربت )لي يا وإيراا( وسررررررررررريلة. واإل
بالتقنية والتطور العلمت وإنفاق الثروة ات السرررر يط الصررررحيئ 

نة  وسرررريلة. وعدم المتاجرة بالقيررررية وسرررريلة. وإسررررقا  أسررررطوا
 ذا و نت و ذا غير و نتل و ذا صامد و ذا غير صامدل  
و ذا مع التصردي و ذا مع الحط السرلمت وسريلة. ومحاصررة  

 جا ات التت  اررررررروم الدي  و صرررررررورم علا أن  حكر علا اإل
ا ة دوا غير ا وسررريلة. وإعمار ال الد وبناء المدارس ووقف 

سرررررت دال النفاق بالصررررردق  إ جارة السرررررالح والموت وسررررريلة. و 
 الصراحة ات مواجهة النفس وسيلة.و 

و ذم ليسرت كط الوسرائط لليرغا علا اإلدارة امميركية  
وعلا غير ال ننما  اررررررررركط  ذم اممثلة اييرررررررررات م  فيضل  

 ر الكثيرة.   والمهم أوتت وأخيرات  و أا لعت ر المرء م  الع  
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اإلدارة امميركية مقا عة مطار  ختارت ن لقد    -  سااااااااادسااااااااا  
بيروت كرد علا عمليرة خطف الطرائرة وسرررررررررررررعرت لردى حليفرا هرا  

 م  أجط وقفة جماعية مع  ذم الخطوة. 
سررررررررررررتهجاا  ذم الخطوة والتنديد باإلدارة  إ كتفاء ب وبدتت م  اإل 

  النية والعمط م  أجط  سرررررررر  امميركية  نالك ضرررررررررورة إلثبات ح  
"كرررراراجررررات" إليواء الطررررائرات  نبقرررراء مطررررار بيروت مطررررارات وليس 

فوا الخطف لمصررررررالحهم. االذي  المخطواة لحسرررررراب الذي  يوظ  
حردث ات مطرار بيروت ت لمك  أا لحردث ات أي مطرار ات  
العرررالم. وم  المؤكرررد أا الررردول اموروبيرررة التت  حفارررت علا  
الخطوة امميركيرة لم  تحفظ  رأييردات منهرا لألوضررررررررررررراع الفرالترة لهرذا  

يع الجميع ات ل ناا علا أا لسرررررررررررررتعيدوا  المطارل وإنما لتارررررررررررررج 
يرترركروا لرعرقرولرهرم أا  رنيرررررررررررررج  وعريرهرمل وأا لرخرررررررااروا ربرهرمل وأا 

عصررررررررررررررابررات  قتررط ات   نلا ولألجيررال الجررديرردة أت  توم و تحول 
و نهرا و رايرررررررررررررهرا دول العرالم. ولعرط  رذم الردول بتحفاهرا علا  
الخطوة امميركيرررة لم  ر عرررد م  رد اعرررط ل نررراا وإنمرررا أرادت أا  

معنام.  لك  ت ارصررتكم امخيرة ااسررتفيدوا منها وجربوا   قول ما  
ولو لمرة واحدة أا  كونوا أصرررررررررررحاب رأي مسرررررررررررتقط وليس لعبة  

الالعرب   نلا برأيردي اآلخري ل أو كرة لقرذاهرا الالعرب السررررررررررررروري 
اإلسررررررررررررررائيلت ثم يرررردخررررط الالعررررب اإليرانت ويقررررذاهررررا ات كررررط  

  جا ات. اإل 
 حدث نعادة   ولك   حفظ  ذم الدول ل  لسرتمر نذا كانت ل  

نار ات ل نرراا   رردأ بمطررار بيروت و نتهت ات كررط بقعررة عليهررا 
مخربوا ومتاجروا وغرباء. وإذا لم  حدث نعادة النار وبسررعة 

 ستأخذ مجرا ا.   -  غير العادلة  بعات   -  اإا الخطوة امميركية 
وات حال حدوث نعادة النار المطلوبة وعلا وج  السرررررعة 

يركيرة أارادتل ويكوا الخرا فوا   كوا عمليرة خطف الطرائرة امم 
الايعةل م  حيث يدروا أو ت يدروا؟ سا موا ات عودة امم   

 ل ناا وبالتالت عودة ل ناا لقرر مصيرم بنفس .   نلا 
سرتفادة مما  يبقا أا المعيار الحقيقت بعد الذي حدث  و اإل 

 حدث. 
وإذا كانت عملية خطف الطائرة امميركية سرررررررررتمر م  دوا  

ل يات واإللجابيات التت رااقت العملية ثم  لتها سرررتفادة م  السررر اإل 
امعنا ذلك أا أمام المسرررررررررحية لكت  نتهت اصرررررررروتت جديدة م   

 النوع نفس  والذي  و الميحك المبكت. 
  نلا و كرارات أا السرررررررررررررل يررات واإللجررابيررات كثيرة و حترراج اقا 

 عاقلي  وبعيدي نار... ومؤمني . 
 1985 تموز )يوليو( 13 - مجلة "التضامن". لندن

     

 الخليج في مواجهة اإلختيار األصعب 
ثالث عمليررررات أخرى م  نوع العمليررررة التخري يررررة التت 

ل 1985 موء )يوليو(  11حرردثررت ات الكويررت ليلررة الخميس 
 ويفقد مجلس التعاوا لدول الخليج  ي ت .

ثالث عمليرات أخرى و صرررررررررررررربئ  يبرة  رذا المجلس مثرط  
ا تزت بعد عملية خطف  ائرة  ن يبة الوتلات المتحدة التت 
مطررار بيروت ومررا  ال ذلررك  نلاالركرراب المرردنيررة امميركيررة 

 م   طورات.
قتراهررا نثالث عمليررات أخرى م  نوع  لررك العمليررة التت 

يج خ راء قترط امبريراء ويصرررررررررررررربئ مجلس التعراوا لردول الخل
مثط الجامعة العربية ت حول ل  وت قوةل ويصبئ  داات سهط 
 المنال لمحترات لعبة القتط بالمتفجرات والسيارات المفخخة.

ثالث عمليررررررات أخرى م  نوع العمليررررررة التت نفررررررذ ررررررا  
"الرردراكوليوا" الجررددل المترردينوا لحاررة والمتلررذذوا لحاررات  

تطرررراير  بمنار دم امبريرررراء يتفجر كررررالنررررااورةل وبررررأ رااهم  
و تنررراثرل وببعض امبريررراء يتسرررررررررررررررراقطوا علا امرض ات 

سررررررررتراحة علا كرسررررررررت ات مقهال ويصرررررررربئ مجلس  نلحاة 
 لاد أءرم.م   نلاالتعاوا لدول الخليج لحتاج 

لقرررد  رررأثرت قليالت  يبرررة  رررذا المجلسل الرررذي كررراا معوتت 
الكثير علا  ماسررررررررك  وعلا قدرا   المادلة والعسرررررررركريةل ات 

ال أمير الكويرت الارررررررررررررريخ جرابر امحمرد غتير ن أعقراب محراولرة  
الرذي يترأس الردورة الحراليرة لهرذا المجلس. وما  رذا المجلس 
لم لفعط شرررري ات بعد  لك المحاولة اإا أمر الهيبة التت  أثرت  

سررتمر عالقات حتا نشررعار آخرل أي حتا صرردور اإلشررارات ن
التت  وضررئ أا حكام الخليج ل  يتركوا اإلر اب لسررتقر ات 

جررراءت عمليرررة التخريرررب الجرررديررردة لتؤكرررد أنررر  ت دولهم. ثم 
نشررررررررررررررارات محتملرة الحردوث. ونقول العمليرة الجرديردةل وليس 
امخيرةل علا أسرررررراس أا أسررررررطوانة  خريب الكويت ما  زال 

 علا ما ي دو ات مطلعها.
سررررررررررررتمروا نوإذا كاا حكام مجلس التعاوا لدول الخليجل 

حتا عمليررررة التخريررررب الجررررديرررردة علا شررررررررررررررتء م  برودة  
عصررراب ويفيرررلوا التأمط بهدوء بدتت م  التارررنجل اإنهم  ام

بعرد العمليرة برا وا وت ريرب يروا خطر التخريرب مراثالت أمرام 
 عيونهم.

وإذا كررررررراا الغرض م  وراء العمليرررررررة التخري يرررررررة  و 
قتصا  م  مسؤول أمنت كما ادعت الجهة التت أعلنت اإل

 مسرررررررررؤوليتها ع  العمليةل اما  ت عالقة ام فال والنسررررررررراء
 والبسطاء لكت يتساقطوا ات برك دمائهم.

لك  الغرض  و نسررررررررررررررقررا   يبررة مجلس التعرراوا لرردول 
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الخليج. و و نسرررقا  الكويت أو "نغالقها" ك ديط ع  نغالق  
ميرررررررريق  رمزل ثم مسرررررررراومة أ ط الخليج عليها. ومثط  ذا 
اممر لكوا بتهجير الكويتيي  و م أقليرررة ات بلرررد م وبقررراء 

أكثريررررررة ات غير بلررررررد م. ومع  غير الكويتيي  الررررررذي   م
امكثرية غير الكويتية لمك   صرررررررررر ية الحسرررررررررراب مع الدولة 

 ومع الخليج كل .
سررررررررتغراب  و أا عملية التخريب  اإل نلاوأكثر ما يدعو 

الجديدة ات الكويت أدينت حتا م  ام راف التت  ارررررررررررررير  
أنها نما وراء العملية أو مؤيدة لها ضرررررررررمنات.   نلاامصرررررررررابع 

ا علا مدى نحدى عارررة سررنة عود نا علا ولك  حرب ل نا
أا اإلدانررررات لم  ك  أكثر م  مواقف لفايررررة ت  قرررردم وت 

  ؤخر.
ذلك أن  نذا كانت  نالك أ راف  أسرررررف و سرررررتنكر    إلاو 
ر ع  موقفها بال رقيات أو ع ر المبعوثي  الاخصيي ل و ع    

 اعلا أساس أا عملية  خريب الكويت ما  زال ات بدايتها.
المرء أا  تواصرررررررررررررررررط العمليرررة ويعتررراد الحكرررام ويخررراف 

والرمروا رنروا الرعررب عرلرا ذلرررررررك مر  دوا أا  ررف جرفروا 
سررررررررررررررتنكرررار برررال رقيرررات أو ع ر وللترررذكير ارررإا اإل .الكثيري 

المندوبي  والمبعوثي  الاررررررخصرررررريي  لما لجري ات ل ناا ات 
 تمرام لك  مع الوقرت بردأت  ن بردالرات الحرب كراا موضررررررررررررررع 

 وت  ؤخر.م المواقف اللفاية ت  قد   
يبقا أنر  ت لخلو مجلس منراقارررررررررررررررة منرذ سررررررررررررررنوات م  
موضرررررررروع لسررررررررتأثر بالجانب امك ر م  النقاش و و  م  لا  
 رى بعد ل ناا؟  ط  ت سرروريا؟ أو  ط  ت مصررر؟ أو  ط 
 و السررررروداا؟ أم  ط  ت  ونس؟ وكانت مجالس المناقارررررة 

سررررررررررتمرار الكويت والبحري  علا أسرررررررررراس أا ن سررررررررررتبعد ات 
 ل وعلا   الدولتي  ت لسررررررررررررررمئ بنسررررررررررررررف  ا ي    الوااق الدولت

أسرررررررراس أا مجلس التعاوا لدول الخليج ميررررررررموا بموجب 
أسررررررررررس  ذا الوااقل لك  التخريب الذي  تعرض ل  الكويت 

درجة أن  ت لمر شهر نت و كوا  نالك عملية مال م    نلا
الحرائق التت  نلا فجير سررررررررررريارة مفخخةل   نلامحاولة قتطل 

م  نوعيرة حريق القرا رة الاررررررررررررررهير   ردو ات بعض جوان هرا 
ل بر ررراا علا أا الكويرررت ربمرررا  1952يوليو  23ق رررط ثورة 

 كوا مرشرررررررررررررحة لكت  رث ما جرى ات ل ناا. و أكيدات علا 
ذلررك  و أا الوارراق الرردولت لسررررررررررررررتطيع أا يتفق علا عرردم  
المجررابهررةل بررط وربمررا علا عرردم المواجهررة النوويررةل لك  ت 

الصررررررررررررررغرى علا أا  حمت     وأ راارر   الك يري  قرردرة لطرفيرر  
نفسرررررها م  مخا ر حما ظا رة نر اب الثمانينات بدليط ما 

مطررررار  نلاحرررردث للطررررائرة امميركيررررة التت جرى خطفهررررا 
بيروت ووقوف الررردولرررة العاما )أميركرررا( مر بكرررةل شرررررررررررررربررر   

   لقف وراء م.مالولةل أمام بيعة خا في  وم  
يبقا أليات أا الكويت با ت دولة رئيسية ات نادي دول 
الصرررمود ات وج  اإلر اب. ولك  دولة مثط الكويت ت قدرة 
لها علا الصررررررررررمود الطويط بسرررررررررر ب نصرررررررررررار ا علا الدور 
القومت الذي  مارسرررررر  م  جهةل وبسرررررر ب التناقيررررررات التت 
 تميز بهال ايرالت ع  المسرألة امسراسرية و ت أا الكويتيي  
جزيرة ات بحيرة م  غير الكويتيي . وعلا الرغم م  أا 

زيرة قد  صررررررررررررربئ نتيجة  ذم التحدلات التت  واجهها  ذم الج
قلعة  صرررررمد ات وج  الراغ ي  ات نسرررررقا هال نت أا موقف 
مجلس التعررراوا لررردول الخليج يبقا  و اممر الرررذي يررردعو 

الترقب ات الوقت نفسر . وم   نا أا القمة   إلاالحيرة و   نلا
الخليجية السرررادسرررة ات مسرررقا بعد ثالثة أشرررهرل التت  نعقد  

ختبار امصرررررررررررررعبل قد  كوا وف مواجهة الخليج لإ ات ظر 
القمة التت يؤكد ايها مجلس التعاوا لدول الخليج أا بيرررع 

 عمليات  خريب ت  هز  ماسك .
واقع الحرال  نلاسررررررررررررررتنرادات إ لرك القمرة و  ننعقرادولك  حتا 

اررإا الهيبررة علا المحرركل وقررد  ررأثرت بعررد عمليررة التخريررب 
 ات الكويت. - كما ي دو و كراراتل ليست امخيرة - الجديدة

 تزاء يؤثر علا  تزاء ررررا. واإلن  نلاو ررررأثر الهيبررررة لقود 
 التماسك.

 1985تموز )يوليو(  20 - مجلة "التضامن". لندن

     

 دروس  إستفادة من  سوريا في لبنان:  

 .. أو اإلستقالل الثاني التدخالت والمداخالت 

ة"   "نضاعة الفرصة غص 

 )عليه السالم(أبي طالب  بن اإلمام علي
بعد عارررررر سرررررني  م  أصرررررعب السرررررني ل التت لمك  أا 

 نلا واج  و نات وشررررعباتل  ا  ت الدتئط الكثيرة التت  اررررير 
أا سررررررروريا قد  يرررررررع يديها علا ل ناا ات شررررررركط أو آخرل 

 ل وعلا مرأى ومسرررررمع البعيد والقريبل  و مسرررررك  بالقبيرررررتي  
 والارق والغربل والمعترض وغير المعترض.

بعد عاررررررررررررر سررررررررررررني  ذاق خاللها الل نانيوا اممري  ات  
قتترال امولال ثم ات مرحلرة الردعل ثم ات مرحلرة مرحلرة اإل

الغزول ثم ات المرحلة اإليرانيةل  ا  ت سررررروريا قاربت علا 
أا  نجئ ات عملية ندخال ل ناا ات شررررباك الحط السرررروريل 
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 أو بامحرى ات "خرم" اإلبرة السورية.
قتتالل وأغرب وسرائط  أبارع أنواع اإلبعد عارر سرني  م  

نشررررررررعال الفت ل  ا  ت سرررررررروريال علا ما ي دول  تأ ب لكت 
ك م مسرررررررررك بزمام اممورل و ا  و  السررررررررروري الحالت ات   الح 

بتهاج من  لحقق الحلم الذي  منام الحكام الذي  نحالة شرررب  
م الرئيس حااظ امسررررررد ات أا ليررررررعوا اليد علا ك  سرررررربقوا ح  

سررررررررررررررمر  ل نراال أو علا امقرط نبرة الرذي  رذا الو   امعجو 
ك م كوا يد م  ت اليد الطولا. ا السرررروري بدءات بحسررررنت   الح 

الزعيمل وانتهاء بالرئيس امسرررررررررررردل ت يتحمط أا لكوا ل ناا 
علا الصررررورة التت كاا عليهال وت بد م  أا لقاسررررم سرررروريا  

 ءد ار الذي ينعم ب .اإل
القصرررفل بعد عارررر سرررني  م  القتط والذبئل والحرائق و 

والنهب والسررررررررررلبل حفط بها ل ناال  ا  ت سرررررررررروريا  تأ بل  
علا ما ي دول لكت  تسررررررررررررلم أمرم بطريقة  اررررررررررررب  ات بعض  
جوان ها الطريقة التت  سررررررلم بها ع د الناصررررررر أمر سرررررروريا.  

القا رة عام  نلاالزعامات السررررررورية مدنية وعسرررررركرية ذ  ت 
ت متمنية علا ع د الناصرررررر  حقيق الوحدة. والزعاما   1957

دمارررررررق لتطلب م   نلاسرررررررنة " حج"   28الل نانية بدأت بعد 
ك م السرررررررررررررروري  حقيق امم  ات ل نرراا. ومثلمررا أا ع ررد   الح 

الناصررر كانت  هم  ات الدرجة امولا مبالعة بعثيت سرروريا  
ل  بدءات بميارررررررررال عفلق وأكرم الحورانت وصرررررررررالح ال يطارل  
وانتهرراءت بررأي قيررادي بعثت ات بقيررة منررا ق سرررررررررررررروريررال ق ررط 
مبرالعرة شرررررررررررررركري القو لت والزعرامرات التقليردلرةل ارإا الرئيس  
حااظ امسرررررررررررررد  هم  ات الدرجة امولا مبالعة المسرررررررررررررلمي  

بعرردمررا لم  عررد الورقررة  - الل نررانيي  لرر . اهم الورقررة الرابحررة
الفلسررررررررررررررطينيرة رابحرة مثلمرا الحرال م  ق رط بعردمرا  مسرررررررررررررركرت  

ات وج    - امغل ية الفلسرررررررطينية بزعامة لاسرررررررر عراات لها
بقيرررة الررردول العربيرررة عنررردمرررا يلتقت الحكرررام وي ررردأ كرررط منهم 
ليررررررررع علا الطاولة أمام  "ثرو  " المعنوية التت بفيررررررررلها  

 يريد دورات أو شرو ات أو  حقيق صفقة سياسية ما.
بعد عاررر سررني  سررالت ايها دماء نصررف مليوا بريءل  
و رملرت خاللهرا م رات النسررررررررررررررراءل و يتم ايهرا ألوف امبنراءل 

ا عارررررررررررات الم ات م  اممهاتل وعارررررررررررات واجعت خالله
الم ات م  اآلباء بأوتد م... سررتيررع سرروريا يد ال علا ما 
ي دول علا ل ناا الذي يلف  ءنار م  امحزاا و عاررررررررش في   

 غرباا الموت.
بعرد عاررررررررررررررر سررررررررررررررني   كراثرت ايهرا اللكمرات علا وجر   
اإلنسررررررررررررررراا الل نرانت البطرط م  أجرط أا ل غما علير ل ويراع 

ماتل  ا  ت سررررروريال وبعدما سرررررقا اإلنسررررراا اليدي  مسرررررتسرررررل
البطط أرضرررراتل سررررتتسررررلم أمر ل ناال علا ما ي دول بالطريقة  

ل أو علا امقط 1962التت  سرررررررلمت بها مصرررررررر اليم  عام 
بنسرربة عالية م  التارراب . وللتذكير اإا الدور الذي لقوم ب   
ات سررررررروريا ع د الحليم خدام نءاء موضررررررروع ل ناا  و الدور 

ام ب  ات مصررررررررررر نءاء موضرررررررررروع اليم  أنور نفسرررررررررر  الذي ق
السررادات. وامدوار التت لقوم بها ات ل ناا ك ير العسرركريي   
السرررررررررررررروريي  محمرد الخولت وبقيرة رجرال امجهزة السرررررررررررررروريرة  
ورموء را  ت امدوار نفسررررررررررررررهرا التت قرام بهرا ات اليم  ك ير  
العسررركريي  المصرررريي  ع د الحكيم عامرل وعاررررات الرموء 

 هزة المصرية.والرجال م  امج
بعد عارررر سرررني   حطمت خاللها كط امحالم التت  ت  
موضرررررررررررررع غيرة اآلخري ل واتءد ار الذي كاا شررررررررررررروكة ات 

سرررررررتثناء  إب  - خاصررررررررة اآلخري ل ولم ي ق م  ل ناا المزد ر
نت ام الل والدموع وامحزاا وامضرررررررررررررحة  - منا ق قليلة

وصرررررور الذات امكباد الذي  قيررررروا مالومي ... سرررررتتسرررررلم  
وريال علا ما ي دول أمر ل ناا. وسرتتسرلم  والليرة السرورية  سر 

أقوى م  الليرة الل نرررانيرررةل وبعض المررردا السرررررررررررررروريرررة أكثر 
 ءد ارات م  بعض المدا الل نانية.ن

 اإل حررادو ت سررررررررررررررتتسررررررررررررررلمرر  ات ظروف ت مثيررط لهررا. 
السررررررررررروفيا ت معها ات  ذا اممر لسررررررررررر ب معلوم. والوتلات 

سررباب غير مفهومة. والعرب المتحدة معها ات  ذا اممر م
كط ات مصررري ت ل وكط  رف  موم  علا قدر ما لسرررتطيع  

 أا يتحمط أو ت يتحمط.
وسررتتسررلم  مدعومة م  لي يا لسررر م  الصررعب  فسرريرمل  
وبعدما ابتعدت مصرررر نتيجة صرررفقة "كامب دلفيد". ومصرررر 
كانت درع ل ناا. وسرررررتتسرررررلم  بعدما  م نبعاد السرررررعودلة بما  

لمملكة ات ل ناا رايق الحريريل بسررر ب  ات ذلك دور رجط ا
 موم الخليج التت  عاظمت. والسرررررررررررررعودلة التت كانت  عنت  
الكثير ات ل نراال وكرانرت ات حراتت كثيرة سرررررررررررررريفر  لم  عرد  
حتا قادرة علا أا  رسرررررررررررررط سرررررررررررررفيرات أو قنصرررررررررررررالت أو قائمات 
برامعمرال لمثلونهرا ات ل نراا م  دوا أا لصرررررررررررررريرب أحرد م 

 أذى امصدقاء ق ط غير م.
وسرررررررررررتتسرررررررررررلم  بعدما  عرضرررررررررررت المقاومة الفلسرررررررررررطينية  
وبمسرا مة أسراسرية م  سروريا ات ذلك ليرربة شرب  قاضريةل  
أو بامحرى لليرربة ما ق ط القاضريةل وبعدما انارغط العراق 

 تمرام بهرال وت صرررررررررررررروت  تمرام يتقردم علا اإلن ات حرب ت 
سرررتثناءات بي  الحي  نلعلو علا صرررو هال وإا كانت  نالك 

 واآلخر.
ول الثالث )مصرررر والسرررعودلة والعراق(  ت وحد ال  والد

التت لوت الماررررررراغط والهموم المارررررررار نليهال كاا لمكنها أا 
  عترض اال  ستطيع سوريا أا  يع اليد علا ل ناا.
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ر ايهرا حجم بعض الزعرامرات    بعرد عاررررررررررررررر سررررررررررررررني  ك  
الل نانية ثم أصرربحت ت شررتءل سررتتسررلم سرروريا علا ما ي دو  

ك مأمر ل ناا. وات  ذم السرررررررررررنوات اعتمد  السررررررررررروري ات  الح 
عتمد ا الرئيس السررابق ن ل ناا قاعدة التحالف والتعامط التت 

جعفر نميري ات السررررررروداال نت نذا كاا الرئيس السرررررررودانت 
عتمراد  لرك ن   غراليرات جردات نتيجرة السرررررررررررررررابقل والرذي داع الثم

القاعدةل  و الذي  أثر بامسلوب السوري وليس العكس مع 
عتبرار أا ممرارسررررررررررررررات نميري بدأت ق رط حرب  امخذ ات اإل

 ل ناا.
وم  خالل نارة ومقرارنرة يت ي  لنرا ذلرك بوضرررررررررررررروح. اقرد  
 حالف حكم الرئيس امسرررررررررررد ات ال دالة مع الكتائب ضرررررررررررد  

ما ات السوداا اإا نميري  حالف الفلسطينيي  ثم ضربهم. أ
ك ممع الارريوعيي  أوتت ثم ضررربهم. و حالف  السرروري بعد    الح 

ذلك مع الفلسررررررررررررطينيي  ثم ضررررررررررررربهم. ثم  حالف مع بعض  
الاررررررررريعة لييررررررررررب بقالا الفلسرررررررررطينيي ل  مامات مثلما  حالف 
نميري مع امنصرررررررررار وءعيم الجناح امقوى ايهم الصرررررررررادق 

لف  مع اإلخواا المسررررلمي  المهدي ثم ضرررررب  وضررررربهم بتحا
الذي  بعدما ضرربهم كانت رياح التغيير قد بدأت  هب علا 
السررررروداا ثم أصررررربحت الرياح عاصرررررفة شرررررديدة ثم نعصرررررارات 

 أسقا الناام بأسرع مما كاا المرء يتصور.
بعد عارررر سرررني  م  أوجاع ت قدرة لبارررر علا  حملها  

ذلك الدتئط الكثيرة سرررتمسرررك   نلا ا  ت سررروريا كما  ارررير 
 بزمام اممور ات ل ناا.

الدرجة التت يتق ط    نلاوصررحيئ أا  ذم اموجاع قاسررية 
ايها المرء ألة وصرررفة نت أن  م  المهم جدات علا سررروريا أا 

أنهرررا  ريرررد لل نررراا أا  مرررارس دور رررا بحيرررث  قنع الل نرررانت بررر 
لسرتعيد عاايت  ليعيد بناء نفسر  وليس أي شرتء آخرل و قنع  
الل نرانت أليرررررررررررررررات برأنهرا  ريرد اممراا لر  وامم  ات بلردم ما 
أمنهرررررا م  أم   رررررذا ال لررررردل وأنهرررررا ت  ريرررررد الهيمنرررررة علا 

ك ماإل الق. كذلك نن  م  المهم جدات أا يتذكر  السروري    الح 
ر ات سررررروريا وكيف أا الارررررع ية  ما الذي جرى لع د الناصررررر 

الهررررائلررررة التت كررررانررررت لرررر  ايهررررا لم  حجررررب عنرررر  مخررررا ر  
نفصرررررررررررررررالل ومرا الرذي جرى لر  ات اليم  علا الرغم م  اإل

الاررررررررررررررع يرررة الممررراثلرررة التت كرررانرررت لررر  بي  اليمنيي . امنرررذ  
نفصررال لم نسررمع أا مصررريات واحدات ي دو ممتنات م  سرروريا  اإل

يرررررات سررررروريوا راضررررروا وت  و يزور ال مثلما ليس  نالك أل
نت  - عما  سرر ب ب  الدور المصررري ات سرروريا ألام الوحدة

ب دور مصررررررررررر ات اليم  لم لعد  ومنذ ضررررررررررر   - ات ما ندر
نت ات ما   -   وت بي  الرسرررررميي  نالك ودل ت بي  الارررررع ي  

 .-ندر 

ك مسرتفاد ناإذا  السروري م   ذم الفرصرة وم  دروس   الح 
ات التاريخ العربت الحديث  الماضررررت غير البعيدل وقرأ جيدات 

للتدخالت والمداخالتل اهذا معنام أن  سررررررررررررريختار ات ل ناا 
صريغة التعالش مع الل نانيي  بالحسرنا وليس بالهيمنة. و و 
نذا كاا ل  لفعط ذلك وصرررررررردرت عن  ممارسررررررررات م  النوع 
الذي اشرتهر ب  ضرم  مفهوم  للمسرألة اممنية داخط سروريا  

عل اهرررذا معنرررام أنررر  لسررررررررررررررقت  وات ل نررراا ألرررام مرحلرررة الرد
سرررتقالل الثانت التت سرررتنمو وبسررررعة ات بممارسرررا   بذرة اإل

ك مل ناال وربما بأسرع ما يتصور ذلك   السوري. الح 
 1985تموز )يوليو(  27 - مجلة "التضامن". لندن

     

 الكلمة... لألبلبية
للمرة امولا منرذ القمرة العربيرة الثرانيرة عارررررررررررررررة ات اراس  

(  ستعيد امغل ية العربية رأيها الذي 1982س تم ر  /)أيلول  
نطباع لخرج المرء م  المفاجأة كاا أسررررررررير امقلية. بهذا اإل

التت أ لقهرا العرا رط المغربت الملرك الحسرررررررررررررر  الثرانت خالل  
 27)  المؤ مر الصررررررحاات الذي عقدم يوم السرررررر ت الماضررررررت

( ات الربرررا  والتت  تمثرررط برررإعالنررر  أا 1985يوليو  / موء
عقرردم  نلامؤ مر القمررة العربت الطررارئ الررذي دعررا المغرب 

 أغسطس الجاري./آب  8و 7 سينعقد يومت  
والقول بأا ما أعلن  الملك الحسررر  الثانت لاررركط مفاجأة 
صررررررررررحيئ. نذ نا امجواء التت ارضررررررررررتها امقليةل وبالتحديد 

السررررررررررنوات الثالث الماضررررررررررية علا الموقف  سرررررررررروريال  وال
السررياسررت العربت أوجدت حالة م  اليأس ات نمكانية العمط 
العربت المارررترك. وات السرررنوات الثالث الماضررريةل صررردرت  

ك مع   السرروري  صررراات  صررب كلها ات خانة  قويض    الح 
أي مسرررررررررررررعا لحقق التعالشل والتيرررررررررررررام ل ويعطط املغام 

ط العربت الماررررررررررررررترك. وأ م  رذم  الكثيرة المزروعرة أمرام العمر 
 املغام علا اإل الق اللغم اإليرانت.

ك مولقد كاا مؤمالت أا لعدل  السررروري بعض الارررتء   الح 
موقفرر  بعرردمررا  قرر عقررد القمررة الرردوريررة ات الريرراضل وذلررك 
لكثرة ما للمملكة العربية السعودلة م  حقوق معنوية ومادلة 

ك معلا  ارادل ايررررالت  السرررروريل كمؤسررررسرررراتل وبعض ام  الح 
ع  أا امكثرية السرراحقة م  أبناء الاررعب ات سرروريال  ت 
مع م رردأ عقررد القمررة ومع كثير م  الحمرراسرررررررررررررررة لعقررد ررا ات 

ك مالرياض. لك    مرةل ثم مرات   نعقاداإلالسرررررررروري عط ط  الح 
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ك مأخرىل ووضرررع  السرررعودي ات حالة حرج حيث نن  ت  الح 
يد أا  كوا يريد أا يتخلا ع  القمةل وات الوقت نفسررررررر  ير 

قمة مثالية بمعنا أا لارررررررررررارك ايها كط الملوك والرؤسررررررررررراء 
  ينوب عنهمل وأا  حقق الواررررراق العربت العرب وليس م  

 بكط ما  عني  كلمة الوااق م  معنا.
وليس  نالك  فسرررير سررروري واضرررئ ومقنع لهذا التخوف 
م  القمة وم  العمط العربت المارررررررترك. وليس واضرررررررحات ما 

ك مالذي لمنع  السررروري م  الماررراركة ات القمة و سرررجيط   الح 
 معارضت  للمقررات التت يرى أا علي  معارضتها.

ك ماتراض اإا وإذا جاء اإل السرررررررررررروري ت يريد القمةل  الح 
وبالتالت العمط العربت الماررررررررتركل ما شررررررررأن  ك ر ات ظط 
الوضررررررررررع العربت الرا   وما سررررررررررطو   أك ر ات ظط أجواء 

 التبعثر.
ك مكرررذلرررك نا  اتراض وات معرض اإل - لسرررررررررررررروري ا الح 

ت يريد القمة ما ت نجابة مقنعة لدل  ع  دورم   - أليررررررررررررررات 
ات ل نرراال وت نجررابررة مقنعررة لرردلرر  ع   صررررررررررررررردلرر  لمنامررة  
التحرير الفلسررررطينيةل وت نجابة مقنعة لدل  ع  لعبة الحرب 

 والتحالف مع نيراا ضد العراق.
نا لعبة التحالفات السرياسريةل والعسركريةل لعبة مارروعة  
شررررررررررر  أا  تم ات اإل ار الذي لخدم القيررررررررررية العامة. وت 

ك ميدري المرء ما الذي لحول بي   السوريل والذي  مع ل    الح 
م  المارراركة ات القمةل وممارسررة اللعبة م  الداخط نت نذا 

خري  كرراا الخوف م  أا  ت رردل المواقف عنررد مواجهررة اآل
  و الس ب.

 نلايبقا أا اك أسرررررر رأي امغل ية العربية كاا لحتاج 
عملية "كوماندوء" سررررررررياسررررررررية جري ة. ومثط  ذم العملية قام 

ع رد  ب  بهرا الملرك الحسرررررررررررررر  الثرانتل نيرابرة ع  الملرك اهرد
ام حسرررررري ل وع  الملك حسرررررري ل  العزيزل وع  الرئيس صرررررردَّ 

الرئيس  وع  الفريق أول ع د الرحم  سررررررررررروار الذ بل وع 
صررررررررررررررالئ وع  الرئيس الح يرب بورقيبرةل وع   هللا ع ردعلت 

 سرررلطاا ب  الاررريخ جابر امحمد الصرررباحل وع  الاررريخ ءايد
ثانتل وع  الايخ  آل  حمد ب   نهياال وع  الايخ خليفة آل

  خليفةل وع  السرررررررررررررلطاا قابوس آل سرررررررررررررلماا ب  عيسرررررررررررررا
سرررررررعيدل وع  رئيس منامة التحرير الفلسرررررررطينية لاسرررررررر   ب 

وع  رؤساء جي و تل والصومالل وموريتانيال وع  عرااتل 
الرئيس حسرررررنت مباركل حتا وإا كانت الاروف ت  سرررررمئ 
بمارررررررراركت ل وع  الرئيس أمي  الجميطل الذي لجتاء ظرواات 
 بالغة القساوة ناش ة ع  الدور السوري الذي يتسم بالهيمنة.

كرذلركل نا  رذم العمليرة قرام بهرا الملرك الحسرررررررررررررر  الثرانتل  
امكثرية الارررررع ية ات سررررروريال ونيابة ع  المنطق   نيابة ع 

 السليم وع  التعقط وع  التبصر.
ك موالذي لأمل  المرء  و أا لعيد  السروري النار ات    الح 

موقف  اال لسررررعا لتقويض القمة الطارئة بعملية أو عمليات 
دراميررة م  النوع القررادر علا  نفيررذمل ويارررررررررررررررارك ات القمررة 

  أا لقنع ما ما نسرررررمع  لقول  الطارئةل ويقول ما م  شرررررأن
ات معرض الراضل ت لقنع وت نا  أا أحدات داخط سررروريا  

 لقتنع ضمنات ب .
الذي لأمل  المرء أليررررررررررات  و أا يتمك  الملك الحسرررررررررر  

اماريقت   - العربت اإل حررادالثررانت م  نقنرراع شررررررررررررررريكرر  ات 
ختبرررار العقيرررد معمر القرررذااتل برررأا القمرررة الطرررارئرررة  ت اإل

اللي ت الماررررررررررررررتركل وأا لكثف  - مرررط المغربتالحقيقت للع
جديد  ب  ط ماررررراركة الرئيس الاررررراذلتالملك السرررررعت م  أج  

 سعت دائرة التناقض أو التباي  نات القمةل خصوصات بعدما 
ات المواقف بي  سررررررررروريا والجزائر. وإذا شرررررررررارك الرئيسررررررررراا 
القذاات وب  جديد اإا الرئيس اليمنت الجنوبت علت ناصررررر  

ط دعم الارررررررررعية  البات بالمارررررررراركة م  أج  محمد لصرررررررربئ مط 
 الفلسطينية علا امقط.

ك م و - يبقا أليررررررررررررررررات أا بعض ام راف العربيرررة  الح 
سرتقول بينها وبي  نفسرهال و ت  رى    - السروري ات مقدمتها

الملك الحسرررر  الثانت لحسررررم أمر القمة الطارئة بعملية علا 
ط  جانب ك ير م  الجرأة  ألم لك  م  امايرررررررررررط عدم  عطي

القمة الدورية ات الرياض والماررررررررررررراركة ايها بما لحول دوا 
 نهيار ات الوضع العربت؟المزيد م  اإل

ي  تا و   و     عالاوعمالت بقول   ا أ ا    ك ر   وا شررررر  ... و ع سررررر 
... ي ٌر ل ك م  اإا م  حسررررررررررررررنات العرقلة الدائمة م  جانب   خ 

ك م السرررروري وم  مع  لقمة الرياض أنها جعلت امغل ية  الح 
القمة   نلا تنب  لمجرد أا وج  الملك الحسررررر  الثانت الدعوة 

أنهررا نذا مررا كررانررت ل   ل ت الرردعوة اررإنرر  ل   نلاالطررارئررةل 
ك م كوا لألغل ية كلمة بعد اآلا وسرررتسرررتمر أسررريرة نرادة   الح 

 السوري.
قمة  ارئة ات  وعمالت باآللة الكريمة نفسرررررررررررررهال اإا عقد 

المغرب ق رط القمرة الردوريرة ات الريراضل والمتفق عليهرا منرذ 
أكثر م  سرررررررررررنتي  ت لقلط م  شرررررررررررأا القمة الدوريةل بط نا 
القمة الطارئة قد  جعط أمر القمة الدورية أكثر لسررررررات اتنعقد  
بالصرريغة المثالية التت  ريد ا المملكة العربية السررعودلةل أو 

 ير.  لح نعقد  ت امخرى بم  
  و كرارات نا الملك الحسررررررر  الثانت مدعومات م  الملك اهد

ام حسرررررررررررري ل وبقية الزعماء ع د العزيزل والرئيس صرررررررررررردَّ  ب 
حتكار امقلية نالعربل الذي  با وا مقتنعي  بيرررررررورة كسررررررر 

لقرارات امغل يررةل أكررد بررأا الكلمررة  ت لألغل يررةل وت لجررب 
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ك مأا  سررتمر أسرريرة مزاج   ات ضرروء السرروري وخطط ل و  الح 
ذلررك لجررد المرء نفسرررررررررررررررر  يتوقع الكثير م  المفرراجررآت غير 
ر وت  السررررارةل وت لجد  نالك ما لمك  قول  سرررروى  اللهم لسرررر  

ر.   عس  
 1985آب )أغسطس(  3 - مجلة "التضامن". لندن

     

 قمة األبلبية: الفلسطينيون 
 األكثر شطارة من اللبنانيين 

القرراعرردة المررألواررة  ت أا مؤ مر القمررة العربت لفيررد كررط  
 ستثناء.نالدول العربية م  دوا 

البعض مناسربة للقاءات ت  تم مسرباب   نلااهو بالنسربة 
 وظروف موضوعية.
البعض مناسررررررررررررربة لتكريس أسرررررررررررررس    نلاو و بالنسررررررررررررربة 

 ستقطاب لزعامة لسعا نليها.اإل
البعض مناسرربة إلااررال مخطا لجري   نلاو و بالنسرربة 

 اإلعداد ل .
ح أاكار البعض مناسررررربة م  أجط  ر   نلاو و بالنسررررربة 

  موحة.
و راوح أ ميرررررة مؤ مر القمرررررة بي  مهم للغرررررالرررررةل ومهمل  
وعرادي ام ميررةل وقليررط ام ميررة. وعلا سرررررررررررررر يررط المثررال ت 
الحصررل اإا الدول امعيراء التت  اركو م  العطش وم  

 ت أكثر الدول التت  ستفيد م   ءي الستقتصادالوضع اإل
مؤ مرات القمررة ما دول المواجهررة وات مقرردمتهررا سرررررررررررررروريررا  
وامردا ومنامة التحرير الفلسرررطينية كانت  أخذ م   ريق  

  تمام وكط الدعم المالت.الدول المحتاجة كط اإل
وارت الرزمر  الررا ر  ير ررررررردو لر رنررررررراا ومرنرارمرررررررة الرترحرريرر 

مؤ مر القمة   نلالحتاجاا     عربيي  الفلسرررررطينية أكثر  راي  
سررررررررررررررتنبرا   نط العربت. اليس لهمرا غير  رذا المؤ مر م  أجر  

 حلول لهذم المااكط و لك القيالا.
مؤ مر   نلا  لحتراجراا   عربيي  أمرا لمراذا  مرا أكثر  راي  

 القمة الألسباب التالية 
نا الطراي  لعيارررررررررراا منذ بيررررررررررع سررررررررررنوات حربات و ما 

 ربية ودولية.مستهدااا م  جانب أكثر م  جهة ع
  م  ويالت الغزو الرررذي ي    قررراسرررررررررررررريرررا اممر  نا الطراي  

  عرضا ل .
  مهدداا دائمات وعرضررررررررررررة للهيمنة م  جانب  نا الطراي  

 أكثر م   رف.
  لعياراا صرراعات داخلية عنيفة و ناقيرات  نا الطراي  
 ت حصر لها.
  يواجهرررراا  حرررردلرررات ت مثيررررط لقسررررررررررررررررراو هررررا نا الطراي  

 و عقيد ا.
عتبررررار نا مؤ مر القمررررة العربت ل  ات اإلومع امخررررذ 

القيرررررية   إلاقيرررررية ل ناال و   نلالجترح المعجزات بالنسررررربة 
 نلاالفلسررررررررررررررطينيرررةل نت أا  رررذا المؤ مر كفيرررط برررأا يتنبررر  

القيرررررررررررررية. و ذا يتوقف علا امسرررررررررررررلوب الذي لعرض في   
 أصحاب القيية قييتهم.

ومرر  خررالل نررارررة عررلررا مرررررررا حررررررردث يررترر رريرر  كررم أا 
الفلسررررررررطينيي  كانوا امكثر شررررررررطارةل وامكثر حرصررررررررات علا 
قيرريتهم م  الل نانيي . ا ينما شرراركت الارررعية الفلسررطينية  

منرر  ات المؤ مر وبرردا المؤ مر كمررا لو أا الجررانررب امك ر 
مخصرررررررأل لهال اإا الاررررررررعية الل نانية غابت. وم  المؤكد 
أن  لو شررارك ل ناا بواد ليررم الرئيس أمي  الجميط وبعض  
الوءراء الذي  يترأسررروا ات الوقت نفسررر  ميليارررياتل أو أنهم 
يرعوا  ذم الميليارياتل لكاا بدا ات نار شرعب  وات نار  

ن  ل  اآلخري  علا غير الصررررررورة التت بدا ايها و و لعل  أ
 لاارك ات مؤ مر قمة  ول  كراراتل ات أشد الحاجة نلي .

نا التناقيررررات الفلسررررطينية ليسررررت أقط م  التناقيررررات 
 الل نانية.

والصرراعات التت  عصرف بالجسرم الفلسرطينت ليسرت أقط 
م  الصرررررررراعات التت  عصرررررررف بل ناا. ولك  الفلسرررررررطينيي   

بأنهم  سرررررررررتطاعوا اإلعالا إكانوا أكثر شرررررررررطارة وأكثر  ن هات و 
سرياراركوا ات مؤ مر القمة العربت ات الدار ال ييراء بينما  

 لم لستطع ل ناا أا لفعط الاتء نفس .
سرررررتطاع الفلسرررررطينيوا ا خاذ الموقف الذي ا خذوم  نولقد 

منهم حراااوا علا شرررررررررررررررعيتهمل ومنهم لم لفر وا برإراد همل  
جرررانرررب امقليرررة  نلانحيررراء م نومنهم ذاقوا ذات مرة ويالت 

 غل ية.ضد ام
الحزا الاررررررررررررررديرد و و أنر  ات الوقرت  نلاوثمرة مرا يردعو 

الرذي أعل  ل نراا مقرا عتر  لمؤ مر القمرةل وكراا برذلرك الردولرة 
قتنررررراعل كرررررانرررررت نالعربيرررررة الوحيررررردة التت  قرررررا ع ع  غير 

ط نقنررراعهرررا  صرررررررررررررررراتت ت  توقف مع سرررررررررررررروريرررا م  أجررر  اإل
 صرررراتت ما جرى مع نبالمارررراركةل ات حي  لم يذكر أحد أا  

 م  أجط نقناع  بالمااركة. ل ناا
وبسر ب وضرع سروريا اليد علا القرار الل نانت لم لارارك  
ل ناا. و ذا ات أي حال ليس اقا ضد مصلحة ل ناا وإنما 

 ضد مصلحة ما  تطلع نلي  سوريا ات ل ناا.
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ك مويعرف  السرروري الحالت ما الذي حدث ات سرروريا    الح 
 ما مصر وضعت يد ا علا القرار السوري.

ا أن  ربما كاا م  امايررط أا لقا ع ل ناا بحجة  ويبق
أنر  اقرد اممرط م  العمرط العربت  جرام قيرررررررررررررريتر ل أو يتمثرط  
بوارررد مثرررط بعض واود الررردول امخرى التت لهرررا  حفارررات 
مسرررررررباب شررررررركلية أكثر منها مقنعة. نما أا لقا ع اقا ما 
سرررررررررررررروريرا قرا عرت ارإا أي  رف عربت أو دولت ل  لعطت  

 لمقا عت  أي أ مية.
عتبار أا ظروف ل ناا كانت  حتم إل ذا مع امخذ ات ا

علي  الماررررررراركة بواد لحث المؤ مري  علا أا لفعلوا شررررررري ات  
 جانب  ات محنت . نلالهذا ال لد ويطال هم بأا لقفوا 

و كراراتل لقد كاا الفلسرررررررطينيوا  م امكثر شرررررررطارة. وألات 
كاا حجم المكاسررررررررررب. اإا مردود المارررررررررراركة والوقوف ات 

امغل ية يبقا أكثر وارة م  مردود وقوف ل ناا ات صرررررررف 
صررررررررررررررف امقليرةل التت ت ي ردو أا منطقهرا قرادر علا نقنراع 
الرأي العام العربت الذي ت يتحمط أسرررلوب الصررردمات علا 

 أنواعها والمعتمد م  جانب قادة امقلية.
 1985آب )أغسطس(  10 - مجلة "التضامن". لندن

     

 سوريا؟هل تتجاوب 
مؤتمر القماة العربي الطاارف في الادار  إنعقاادعشاااااااااياة 

 اإلتحادحرص    نعقاداإلن من  البيضاءر وبالتحديد قبل يوميْ 
تصااال بالمملكة العربية السااعودية  إالسااوفياتي على إجراء 

تصااال الديبلوماسااية الرساامية التي تتم بين  ضاامن قناة اإل
 .ن اللتين ال تربطهما عالقات ديبلوماسيةالدولتيْ 

ستغرق ساعتين أبلغ الجانب السوفياتي  إجتماع إوفي  
الجانب الساااعودي موقفه ذلك على أسااااس أن هنالك قمة 
عربية طارئة سااااااتنعقد وسااااااتشااااااارك فيها المملكة العربية  
الساااااااعوديةر وأن هذت القمة ساااااااتحدد في شاااااااكل أو آخر  
الموقف الااذي سااااااااايواجااه بااه العرب القمااة المرتقبااة بين  

 لسوفياتي في جنيف.ن األميركي واالزعيميْ 
ويمكن تلخيص الموقف الساااااااااوفيااتي الاذي تم إبالباه  

 المملكة العربية السعودية على النحو التالي: إلى
امردنت  أوضررررئ   - الفلسررررطينت  فاق اإل نلابالنسرررربة  -

  فراق الجرانرب السرررررررررررررروفيرا ت أنر  ت لعلق أ ميرة علا  رذا اإل
 ذلك.ويعتقد أن  ل  لجدي وينصئ الفلسطينيي  بأا لفهموا 

وعندما  لب الجانب السرررروفيا ت أا لعرف رأي المملكة 
جراءم الجواب برأا المملكرة   فراق العربيرة السررررررررررررررعودلرة ات اإل

 رى الارررررررررررعية الفلسررررررررررطينية متمثلة بمنامة   ن فاق  ؤيد أي  
 التحرير أن  مناسب للاعب الفلسطينت.

بيراا اراس الرذي سررررررررررررررتر كز أعمرال القمرة  نلابرالنسرررررررررررررربرة 
متوقع  شررردد الجانب السررروفيا ت علا الطارئة علي  كما  و 

 راي  ل ياا ااس وللتوج  الذي لعكس   ذا ال ياا.
وعندما  لب الجانب السررروفيا ت أا لسرررمع رأي المملكة 
العربيرة السررررررررررررررعودلرة ات اممر جراءم الجواب برأا بيراا اراس  
قيررررررررررية عربية وأن  أشررررررررررب  ما لكوا بالميثاق المتفق علي . 

السررررروفيات عدم راض أمور لكوا و"نعتقد أا م  مصرررررلحة 
 العرب أقرو ا واعت روا أنها مناسبة لهم".

السرررررروفيا ية ات جنيف    - القمة امميركية نلابالنسرررررربة 
أوضرررئ الجانب السررروفيا ت أا الوتلات المتحدة سرررعت كثيرات  

ط أا  نعقررررد  ررررذم القمررررة ات نيويورك علا  ررررامش م  أجرررر  
وعلا أسرررررررررررررراس أا أعمرال الدورة المق لرة للجمعيرة العموميرةل  

 ذم الدورة سرررررتكوا  اريخية منها  نعقد ات مناسررررربة الذكرى 
 امربعي  إلنااء المنامة الدولية.

وأضررررررراف الجانب السررررررروفيا ت أا الرئيس غوربا اررررررروف  
القمة علا أرض محايدةل أول ت  ننعقادأصررررررر علا أا يتم 

 ختيار جنيف.ن نعقدل وم   نا جاء 
أا   نلافيا ت وات  ذا الصررررررررررردد أشرررررررررررار الجانب السرررررررررررو 

الحكومة السررررررررررروفيا ية أبلغت اإلدارة امميركية بأن  حتا نذا 
شررررررررررررررارك الرئيس غوربرا ارررررررررررررروف ات الردورة التراريخيرة لألمم  
المتحررردة ارررإنررر  ل  لعقرررد اجتمررراعرررات ات نيويورك مع الرئيس  

 ريغاا.
السررررررررررررررالح النووي  أوضررررررررررررررئ الجانب   نلابالنسرررررررررررررربة  -

م  أسرلحة نووية  السروفيا ت  اإل حادالسروفيا ت أا ما لملك  
 ت لساوي نصف ما  ملك  الوتلات المتحدة.

اإلسرررررائيلية وما  - العالقات السرررروفيا ية نلابالنسرررربة  -
 ردد م  أا السرررررررررررررروفيررات قررد لسررررررررررررررتررأنفوا  بررادل العالقررات 
الدي لوماسرررررية مع نسررررررائيط  أوضرررررئ الجانب السررررروفيا ت أا 

السرررررررررررررروفيرررا ت علا موقفررر  الثرررابرررتل وأنررر  ل  لعيرررد   اإل حررراد
القات الدي لوماسررررررررية مع نسرررررررررائيط ق ط أا  نسررررررررحب م  الع

 .1967حتلتها ات حرب نامراضت التت 
 لك  ت خالصررررررررة الموقف السرررررررروفيا ت الذي  م نبالغ   

المملكة العربية السرررعودلة ات الوقت الذي كانت الواود   نلا
الدار ال ييررراء للماررراركة ات القمة  نلاالعربية بدأت  صرررط 

 عقد ا. نلاا الملك الحس  الثانت العربية الطارئة التت دع
وات الوقررت الررذي كرراا يتم فيرر  نبالا  ررذا الموقف كرراا 
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 نرالرك منردوب أميركت لجوب المنطقرة وينهت الجولرة بلقراء  
ع رررد العزيز. و رررذا المنررردوب  و جوا  ب  مع الملرررك اهرررد

 وايتهيد نائب وءير الخارجية امميركية.
مرام ات اترة   توعنردمرا   ردي الردولتراا العاميراا  رذا اإل

القمة الطارئة اعلا أسرررراس أا  ذم القمة  ارررركط نقلة   ننعقاد
نوعيرررة ات العمرررط العربت وعلا أسررررررررررررررررراس أنهرررا م  القمم 

 المهمة.
 ها كانت كذلك؟هط أنا

جتراح معجزة اررإا نننرر  نذا كرراا المتوقع م   ررذم القمررة 
نتهال أمررا نذا كرراا المتوقع  و النتررائج نءم  المعجزات قررد 

المعقولررة اررإا  ررذم النتررائج  حققررت. اهت قمررة  ر رراح نليهررا 
 القو اا العامياا.

وعندما سرررررررررررريلتقت الرئيسرررررررررررراا ريغاا وغوربا ارررررررررررروف اإنهما  
سرريجداا الوضررع العربت ت لسررتفز أحدات منهما. و ت قمة أنقذت 
الوضررع العربت م  التحرك ات الفراال حيث ننها باركت السررعت 

   فاق بدل أا  قول ننها مع اإل لتر يب شررررررؤوا ال يت الفلسررررررطينت 
الفلسرررررررررطينت أو ضررررررررردمل وإنها دعت وبلباقة كالت م     -  امردنت 

عتراضرررررررررات علا القمةل والجما يرية اللي ية امقط  ن سررررررررروريا امكثر 
عتراضات م  أجط أا  مارسا بعض المرونة و وقفا التغريد خارج  ن 

 سرب امغل ية. 
 د العزيز ع  ب    ولقد  مثلت اللباقة بعدم حيرررررررررور الملك اهد 

الدار    نلا ام حسررررررررررري ل والاررررررررررريخ جابر امحمدل والرئيس صررررررررررردَّ 
  ينوب عنهم. و ذا الدياب وليس المقا عة  ال ييرراء و كليف م  

نطباعات بأا الذي  غابوا ع  القمة ليس اقا الذي  ضرررررد ا  ن  رك  
وإنمرا الرذي  لهم ظرواهم الخراصرررررررررررررة. وات مثرط  رذم الحرال ارإا  

د معمر القذاات لمسرررررررررألة لجنة   ق ط الرئيس حااظ امسرررررررررد والعقي 
ختيار  إ المصررررررررالحة لكوا أايررررررررط. ولجنة المصررررررررالحة كفكرة وك 

أعيررراء عكسرررت اللباقة المارررار نليها خصررروصرررات عندما حذات 
لجنة الصرررررررياغة ات اللحاة امخيرة الفقرة التت  يرررررررمنها ال ياا 
الختررامت و نأل علا مصررررررررررررررالحررة سررررررررررررروريرال ومنامررة التحرير  

 ذم الفقرة  رك  سرررراؤتت كثيرة م     الفلسررررطينيةل وخلو ال ياا م  
بينها  كيف  كوا  نالك لجنة لمصررالحة سرروريا وامردال ولجنة 
لمصررالحة سرروريا والعراقل ولجنة لمصررالحة العراق ولي يال ولجنة 
لمصرررررررررررررررالحرررة لي يرررا ومنامرررة التحريرل وت  كوا  نرررالرررك لجنرررة  

 لمصالحة سوريا والمنامة؟ 
اب عن   و  المهم  ومثط  ذا التسررراؤل ات محل . ولعط الجو 

أوتت أا  تحقق المصرررررالحة بي  العراق وسررررروريال اإذا حدثت  ذم  
 المعجزة  سهط بقية المصالحات. 

كذلك نا  سررررررراؤتت كثيرة ار سرررررررمت ات اماق بسررررررر ب خلو  
ال ياا م  مصرررررررالحة ل ناا مع اآلخري  علا أسررررررراس أن  قا ع  

   القمة. ومصالحة اليم  الدلمقرا ت مع اآلخري  علا أساس أن 
أليررررات قا عل ومصررررالحة الجزائر مع اآلخري  علمات بأا الجزائر 
قا عت مسرررررباب جغرافية وليس مسرررررباب سرررررياسرررررية. ولعط الرد  

العراقية.    -  علا  ذم التسررررررراؤتت  و ات المصرررررررالحة السرررررررورية 
اهذم المصررررررالحة  ت ات الواقع مصررررررالحة لسرررررروريا مع امغل ية 

 العربية. 
 و بقا ثالثة أمور. 

و أا المملكررة العربيررة السرررررررررررررعودلررة  ت التت     األمر األول 
أخذت علا عا قها مسرررررألة المصرررررالحة و ذا لعنت أا ات اممر  
جدلة. ولو أا دولة أخرى كانت  ت التت سررررررررتتولا اممر لكاا  
معنا ذلك أن  سررينط ق علا المصررالحة المطلوبة القول الاررائع 
 وخالصت  أن  نذا كاا ت بد م  قتط ماروع ما اامايط نحالت  

 لجنة.   نلا 
 و أنررر  نذا كرررانرررت النترررائج أقرررط م  الطموح  واألمر الثاااني 

ودوا مررررا  و مطلوب لمواجهررررة التررررد ور والتفكررررك ات العررررالم  
العربت ارإنهرا برالترأكيرد أكثر ممرا  و ممك  قيراسرررررررررررررات بواقع الحرال  

 و عقيدات الوضع العربت و ت كثيرة. 
اءات  اهو أا القمررة الطررارئررة التت حققررت ننجرر  األمر الثاالاث أمررا 

ة م  أجرط حوار  نعقردتل تيرأت أرضررررررررررررريرة  يبر   ن ك يرات ات كونهرا 
لحقق بعض اممررط ات  حقيق الوارراق العرب. وم  المؤمررط أا  

  المق لي  ودلة بعض الاتءل  كوا لهجة التخا ب ات الاهري  
أو علا شرررررررررررررتء م  الردفء بي  أ راف الخصرررررررررررررومرة العربيرةل  

سررررتطاعت القمة الطارئة أا  عطت صرررراحب ن خصرررروصررررات بعدما 
كط ذي موقف ما يريدمل وما ت يريدمل سررواء كاا أصررحاب  ذم  

 المواقف م  بي  الذي  شاركوا ات القمة الطارئة أو قا عو ا. 
ط عقد  الذي بدأ السررررررررعت م  أج    يبقا أليررررررررات أن  ات الوقت 

قمرررة عربيرررة  رررارئرررة كررراا المرء يتمنا علا الرررذي  لقرررا عوال  
وبالذات سرررروريال أا  عيد النار ات مقا عتهال و ارررراركل و قول  
ما لهال و سرررررررررررمع ما عليهال لعط ات ذلك ما لجعط أحوال العالم  

نتهت القمة الطارئة  ن العربت  ت دل نحو امحسررررر . واآلا وبعدما 
نتهرت نليهرا يتمنا المرء أا  تجراوب سررررررررررررروريرا مع  ن ج التت برالنترائ 

دعوة قمة امغل ية لها بأا  حقق المصررالحات التت  ت الطريق  
 قمة الرياض أو قمة القرار العربت.   نلا الوحيدة 

  ط ستتجاوب سوريا؟ 
 ليس لنا نت أا نتمنا ونتفاءل. 

 1985آب )أغسطس(  17 - مجلة "التضامن". لندن

     



279 

ضربة في الوقت المناسب للعناد بير  
 المبرر... وللمترددين في الحسم 
العراقية الجوية  ات الوقت المناسرررررررررررب جاءت اليرررررررررررربة

ك ميرانيرررة ولك ريررراء لجزيرة »خرج« اإل يرانت وعنرررادم.  اإل الح 
ا يتنفس الصررررررررررعداء أتبة أ وم  المؤكد أا العالم بات علا 

 الم رر.يرانت غير لكثرة ما أر ق  العناد اإل
للحائري  ات أمر ات الوقت نفسرررررررررررر  جاءت اليررررررررررررربة  

يرانيرة. وات الوقرت المنراسررررررررررررررب جراءت اإل -الحرب العراقيرة 
 اتنسرررررررررررحاب م  التور  اليرررررررررررربة للباحثي  ع  مخرج لإ 

  ذم الحرب.  تخر اآو أشكط 
  وءيادة ات التوضيئ لمك  القول

ا  ذم اليرررررررربة جاءت بعد قرار قمة الدار ال ييررررررراء ن 
عادة النار ات عالقات. الدول العربية  ن وس ات شرررأا المدر 
ذا  ت لم  تجرراوب م  جرران هررا مع مسرررررررررررررررراعت  نيراال نمع 

 حقيق السررررررررررررررالم. اهررذا القرارل م  دوا مسرررررررررررررررانرردة عراقيررة  
الدرجة المطلوبة نتيجة لعناد   نلا  عسكرية ل ل ت ي دو اعاتت 

 ي مسعا لحفظ ماء الوج . أيراا ورايها ن
ك م مد  للجزيرة التت وجاءت اليرربة الجوية يرانت  اإل الح 

بالمزيد م  الصررررررررمود علا العناد والراضل  ارررررررركط السررررررررند  
 ساست لذلك القرار. ام

وجاءت اليرررربة بعد قرار قمة الدار ال ييررراء المدروس 
جواء العربية م  خالل مصرررررالحة العراق ات شرررررأا  نقية ام

ردال وسررررروريا  مع سررررروريال والعراق مع لي يال وسررررروريا مع ام
ولي يرررررا مع منامرررررة التحرير الفلسررررررررررررررطينيرررررة. واذا كرررررانرررررت  

ليها قد   دو مستعصية التحقيق نتيجة  نالمصالحات الماار  
ك مقدرة  يرانت علا راض كط  حدلات السرررررررررالمل وكط اإل الح 

نهاء الحربل ااا  لك المصالحات نط  أج  نداءات العراق م   
تحقيق. ذلك ت  عود مسررتعصررية وبالتالت قد  صرربئ سررهلة ال

ك ما قوة أ يراا بعرد اليررررررررررررررربرة الجويرة لجزيرة خرج نات  الح 
ذا كاا نذلك ان    إلاليسرررررررت مثط قو   ق ط  لك اليرررررررربة. و 

جانب  نلاالجانباا السرررررررررررررروري واللي ت قادري  علا الوقوف  
ك م ا وقواهمرا مع  رذا إل ار ات ومعنوير  ات يرانت المقتردر مرالير اإل الح 
ك م  نلاة معنويا   وسررررررررتحول  ل وقد  زت اليررررررررربة الجويالح 

 ا لطول.أ رف غير مقتدرل ت لمك  
يم موضوعت وعلمت للنتائج التت ستسفر  و وم  خالل  ق

ا الوقوف أاتراض بعنها اليرررررررربة الجوية العراقية لمك  اإل
ك ممع  كط م  سروريا ولي يال   اعل ات يرانت سرياركط ع  اإل الح 

و ما مسرررررررررررباب موضررررررررررروعية ت لمكنهما الوقوف مع  رف  

 سترا يجت مع .  التحالف اإل ابقاء علغير مقتدر واإل
وجاءت اليررررررررربة الجوية العراقية بعد  ولد قناعات لدى  

لقاف الحرب. إل راف كثيرة بيررررررررررررررورة البحث ع  مخرج أ
ا  جعط  أوم  شررررررأا النتائج التت سررررررتتسرررررر ب بها اليررررررربة 

حط معقول او شرررررب     نلاالمخرج يت لور بالاررررركط الذي لقود 
 معقول. 

مر الرذي لرام م  بردء الحج امأاليررررررررررررررربرة ق رط  وجراءت
للحجراج  ات يرانيرة التت كراا مخططر لغرام اإلو امأط اللغم لعطر   

السرررررررررعودلة  فجير ا    نلايراا  ذم السرررررررررنة نالذي  صررررررررردر هم 
ك مشررررأا  نلات ذلك  امسررررتندي   يراا و ي ت  وقدر    نات   الح 

كانت محاوتت  عكير    ات عتزاءم بطول يدم. والإ التحدي و   اعل
نها ل   كوا إيرانيوال ااتجواء التت قد لقوم بها الحجاج اإل

ا اليررررررررربة الجوية أبالخطورة التت كانت سررررررررت دو عليها لو 
 العراقية لم  حدث.  

وجاءت اليرررررررررربة لتبعث الحياة ات شررررررررررايي  مسررررررررراعت  
نحياء  راف الدولية وبالذات مساعت كتلة عدم اإلبعض ام

سررررالمية. وكاا القائموا بهذم المسرررراعت إلومسرررراعت الدول ا
يرانت لكط سرررررعت لسرررررتهدف  حقيق  قد ي سررررروا م  الصرررررد اإل

ا  ؤتء برا وا أحرد  نلاالسررررررررررررررالم. ووصررررررررررررررلرت درجرة اليراس 
مرامهم موضرررررررررررررروع الحرب أليرررررررررررررريقوا ذرعرا برالرذي  يثيروا 

 ط وقفها. أ ج  والمساعت م  
يرانت بنفسررررررر   اإل بعتداد الجانن وق ط  ذم اليرررررررربة كاا 

ط ج  أيراا م  نواب أبل وبسررر ب ذلك كاا لصرررد  ارقت رات ك ي
ة  نهت الحرب و عطت كط ذي حق حق . لك  غالق ول بصي

كط   نلا ات يرانت محتاجبعد  ذم اليرررربة قد لكوا الجانب اإل
 بواب ات الماضت. الذي   رقوا ام

يراا حملررة نوجرراءت اليررررررررررررررربررة ات الوقررت الررذي برردأت 
كرررانرررت بعض دول العرررالمل ومنهرررا  نفتررراح علا العرررالم. واذان

نفتاح وبنت علي  والياباا والصرري ل شررجعت  ذا اإل بريطانيا
مر الكثيرل ارراا  ررذم الرردول وغير ررا سررررررررررررررتعيررد النار ات ام

 مية والناشررررررررررررر ة ع  ة امغقتصرررررررررررررادلة البالنتيجة لآلثار اإل
 . »خرج«ضرب جزيرة 

 يراا تنم اآللات ات  ك  ذا كاا ح  نو عرف دول العالم أن   
لوف م  شررررباب  ات سرررراحات القتال ااا أيهزم مقتط بيررررعة 

بيرع م ات م  ماليي  الدوترات  يريع علي   هزم وبعنف.  
 ي المرال المتواارأاا دول العرالم  رذم  عرف اا »الكراش« 

ك م ذا   نلا م بكثير م  البارررررر بالنسررررربة أ  و  وبالنسررررربة    الح 
 . ليها اليات ن

 اولة  الوجاءت اليررررررربة ات الوقت الذي  تواصررررررط ع
  ات وراقل ووضرررررع الخطا  مهيدا اممصرررررير العالم عملية خل  
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ا  تزعم  أللقاء العصرررررررر بي  ءعامة سررررررروفيا ية جديدة  حلم ب
حقبرررة ت أا  حكم دولرررة ك رى اقا )ونعنت برررذلرررك ءعرررامرررة  

  ا  توجأ نلاميركيررة  تطلع أغوربررا ارررررررررررررروف( وبي  ءعررامررة 
ك معهررد ررا ات  بخطو   رراريخيررة علا صررررررررررررررعيررد  جررديررد   الح 
ت لربع قرا أخر م  الزم  )ونعنت بذلك ءعامة لالوااق الدو 

 ريغاا(.  
ا اليررررربة الجوية العراقية لجزيرة »خرج« أوم  المؤكد  
 الملفات الموضوعة علا  لك الطاولة.  اارضت نفسها عل

ذا كانت القو اا العامياا ق ط  لك اليرررررررررررررربة  هدراا  إو 
 -قاررررررررررررررة المتعلقرة باررررررررررررررأا الحرب العراقيرة الوقرت ات المنرا

   و القوي ومراذا نفعرط مع يرانيرةل ويردور النقراش حول م  اإل
ن  اذا أ جام نمر ات ا اليررربة حسررمت امإ ل ا  قويي   راي  

يراال ارراا الطرف العراقت  و نكرراا  نررالررك  رف قوي  و 
قوى  ختلف ع  المفاضلة قوى. والمفاضلة بي  القوي وامام

قوي. ات المفرراضررررررررررررررلررة الثررانيررة  تولررد الحيرة وات بي  قوي و 
 ولا لحدث  سريع للقرار. المفاضلة ام  

وجاءت اليرررررربة العراقية الجوية لجزيرة »خرج« عارررررية  
ك ميراا. وقرد علق نللجمهوريرة ات  نتخراب رئيسن الكثير  الح 

ك مستقرار ننتخابات ليؤكد إلعلا  ذم ا ل وجاءت اليربة الح 
بالذعر ومخاوف ات يرانت شررررررعور الموا   اإللتارررررريع ات نفس 

 لام المق لة. م  ام
ا أ اوجراءت اليررررررررررررررربرة لتؤكرد قردرة الجرانرب العراقت عل

ة مرا  فرادى احرداثر  ات ير لكرر رال وبرأا لحقق ات المرة الثران
ولا لحسررررررررررررررابرات دوليرة كثيرة الردقرة. لك  ات الوقت المرة ام  

انها نفسررررر  اا اليرررررربة بدت وبكثير م  الوضررررروح وللجميع 
ا متعة  بأم  يؤاءر م  إلايرانيي  و اإل نلارسرررالة م  العراق 

ا أا  نتهت عند حد ويتم الق ول بما م  شرأن  أالعناد لجب 
 لحقق السالم. 

 ت   »خرج«  ا اليررررررربة الجوية العراقية لجزيرة أويبقا 
 مية  ذم اليرررربة الناجحة أ ب  هراا. و  م م  ضرررر  أ  ات عملي

 االعسررررررررررركرية وبالرغم م  التعتيم العالمت علبكط المقاييس 
ضررررار سرررابقة  أبات حدثت  قياسررر أذلك ليسرررت ات اليررررر الذي  

خذ وقيررررررررررررا بيرررررررررررررب الجزيرةل   ُّ ن ات عراقي ات ا قرار أنما ات إو 
مام حلول دولية لحرب أخيرر نها اليروء امأو  دو كما لو  

ط الجرانرب العراقت معهرا. و ت لعتز المرء براسررررررررررررررلوب  عرامر  
   يريد اا لستفيد م  الدروس. بالدروس لم  مألى  ات يأل

ت  يرررررررررررررريع أدراج الريرراح. و أ ررذ ررب الرردروس  أتوالمهم 
 ارصة مثالية لفرض الحط. 

لقرررد حررردثرررت اليررررررررررررررربرررة الجويرررة العراقيرررة لجزيرة   ات و كرار 
ختبررار  ن»خرج« متررأخرةل لكنهررا فيمررا ي رردو لم  حرردث كمجرد 

 انما حدثت ات الوقت المناسربل وضرم  حسراب علإقوةل و 
غالة م  الدقة قاعد   التأكد م  قبيرررررة العراق العسررررركريةل  

اذا كاا  يراال نت  ن  او دا   ارررديد  وق حصرررار السرررالم عل
مام الناس سررررريقدم  أنكاررررراف ضرررررعف  نم   ات م اآللات خواك  ح  

غالق مييق  رمزل  ن علا الغلطة الك رى و ت التس ب ات  
لجاد حط نع   وات مثط  ذم الحال لصررررررربئ العالم مسرررررررؤوتت 

يراا. وبذلك  كوا اليربة العراقية نللوضع المستعصت ات 
حرى الهدف المتميز و بامأالجوية حققت الهدف المطلوبل  

   . داف كثيرةأ بي  
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 هل يبادر الحسن الثاني؟
ميررا علا قمة الدار ال ييرراء قرابة شررهر م  دوا أا 

اماق مالمئ  قدم ات شررأا  حقيق مصررالحة بي     اهر ات
الردول العربيرة التت بينهرا خالاراتل أو خصررررررررررررررومرات  ر قت  

 درجة العداوة. نلاأحيانات 
وات الوقررت الررذي كرراا المرء يتوقع أا  برراشررررررررررررررر لجرراا 

عواصرررم  نلاالمصرررالحة العربية مهامها علا الفور و نطلق 
ققرررت نترررائج  الخالارررات و رابا ايهرررا وت  غرررادر رررا نت وقرررد  ح

برةل ارإا الرذي حردث  و أا قرارات القمرة التت قيررررررررررررررت  ي   
بالسررررعت لتحقيق مصررررالحات عربيةل أذلعتل وعادت الواود 

سرتجدت ماراكط نعاصرمت  وديوان . ويومات بعد آخر   نلا كطٌ 
 وأءمات كانت  أخذ م   ريق  لك القرارات.

وم  المؤكد أن  لو كاا  نالك نسررررررررراع ات  حريك لجاا 
لكانت  حققت بعض النتائجل وذلك علا أسررراس المصرررالحة  

مثررط  - نذا جراء الوصررررررررررررررف - أا الخالارات العربيررة برا رت
الحديدل بط ومثط الحديد الذي  راكم الصرررررررررررررردأ علي ل و رق  
 ذا الحديد و و سراخ  قد لصرنع من  الطارق شركالت مناسربات  
أو علا امقط شررررررررب  مناسرررررررربل بينما الطرق ات  ذا الحديد 

 نتيجة. نلاو و بارد والصدأ متراكم علي  ل  يؤدي 
وت يرردري المرء نذا كررانررت ظروف موسررررررررررررررم الحج وعيررد  

م  جهررة )علا أسررررررررررررررراس أا المملكررة العربيررة امضررررررررررررررحا 
السررررررعودلة  ت الطرف امسرررررراسررررررت ات لجاا المصررررررالحة(ل 
وعررردم  جررراوب بعض ام راف مع الفكرة م  جهرررة أخرىل  

 حقيق   نلا ما السرررررررررر ب ات  ذا التبا ؤ باررررررررررأا السررررررررررعت 
المصالحاتل أم أا اممر يتعلق بأجواء ت بد م   حيير ا  
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 ق ط ال دء بمساعت المصالحة؟ 
امخذ باروف موسرررم الحج    نلا د المرء نفسررر  غير ميال  ويج 

كسرررر ب ات عدم  حرك لجاا المصررررالحة علا الفور. وات الوقت  
نفسرررر  لجد المرء أا كط يوم لمر م  دوا  حقيق المصررررالحة  و  
يوم نمو لماركلة جديدة  ك ر ثم  ك ر لتصربئ مع الوقت م  النوع  

ك رى بي     المسررررررتعصررررررت. وما نعيارررررر   ذم املام م  بوادر أءمة 
 الجما يرية اللي ية و ونس خير مثال علا ذلك. 

ر. اهت  فجرت ات الوقرت  وبوادر  رذم امءمرة م  النوع المحي   
الرذي كراا فير  ينتار الموا   العربت أا   ردأ لجراا المصرررررررررررررالحة  
المن ثقة ع  قمة الدار ال ييراء أعمالهال وكأنما  ذم امءمة رسرالة  

ل ييررررررررررررراء خالصرررررررررررررتهرا  أي لجراا  جتمعوا ات الردار ا ن الرذي     نلا 
مصرررررررررالحة  ذم التت سرررررررررتعمطل وأي مصرررررررررالحة عربية  ذم التت  
سرتتحقق؟ وبدل أا  ؤلف اللجاا لمعالجة ماراكط وخالاات قائمة  

 اإا المطلوب  أليف لجاا لخالاات ومااكط ستحدث. 
 و ذا صحيئ. 

مسررررررألة أا الوقت ليس ات مصررررررلحة    نلا و ذا أليررررررات لعيدنا  
ذلك نا  ذا لجعلنا نتسرررررررررراءل  كيف   أجيط  حقيق مصررررررررررالحة. ك 

سرررررررررتحقق لجاا المصرررررررررالحة مهمتها بينما  ونس التت  ت نحدى  
م  لصررررررررررررالحها مع    نلا الدول الرئيسررررررررررررية ات  ذم اللجاا  حتاج  
  -  نذا جاء الوصرررف   -  جار ها الجما يرية اللي يةل أي ننها لم  عد 

الط يب وإنما دخلت نادي المصرررررابي  بعدوى الخالاات. والط يب  
ي ت لسررررررررررتطيع أا يداوي نذا كاا قد أصرررررررررريب بالعدوى أو  المداو 

  اجم  مرض مفاجئ. 
نا الررذي حرردث ات لحاررة غير متوقعررة بي  لي يررا و ونس ت  

عتقاد بأا لجاا المصررررالحة  اإل   نلا امسررررفل وإنما    نلا يدعو اقا  
 جام الذي  ل    دأ مهمتها قريباتل أو ننها علا امقط ل    دأ ات اإل 

 ة. لحقق النتيجة المرجو 
وكلما  ال وقت مباشررررررررررة المهمةل كلما كاا معنا ذلك  وقع  

 لجنة مصالحة.   نلا ماكلة جديدة  حتاج  
يبقا أا  ريق المصررالحة ليس مسرردودات ولكن  يومات بعد آخر  

  نلا التونسررررررررررت الذي لحتاج    -  لمتلئ باملغام وأحدثها اللغم اللي ت 
 مبادرة سريعة للتعطيط. 

ويحققل وق ط اوات امواال  اهط يبادر الملك الحسررررررررر  الثانت  
مصررررررررررررالحة ت بد منها وعلا وج  السرررررررررررررعة بي  الرئيس الح يب  

 بورقيبة والعقيد معمر القذاات؟ 
 لعط وعسا. 

 1985آب )أغسطس(  31 - مجلة "التضامن". لندن

     

 دقة في التشخيص وتردد في العالج 
 ت  رذم القردرة المرد ارررررررررررررررة ات   نتبرامالارا رة الالاترة لإ 

المسؤولي  العرب علا  اخيأل الوضع الذي لعيا  العالم 
 العربت.

نذا أمسرررررررررررررررك الموا   بصررررررررررررررحيفررة اررإنرر  لقرأ الكثير م  
مسرؤولي  لارخصروا ايها الوضع   نلاالتصرريحات المنسروبة 

 العربت الرا   ويكثروا م  النعوت ل .
ع علا وإذا اتئ الموا   علا نذاعة عربية اإن  سررررررررريتوق

الفور سماع كالم منسوب للمسؤولي  الكبار أوتت ثم اآلخري  
الرررذي  يرددوا كالم الكبرررار. ومرررا لقولررر   ؤتء لكوا عبرررارة  

 ع   اخيأل محوال اممة.
وق ط أا  حط مناسرربة قومية ما اإا الموا   بات بحكم  

  ينتار سررماع الكالم الذي لكوا عبارة  العادة ات وضررع م  
 العامة.ع   اخيأل لألحوال 

و نالك نجماع بي  المسررررؤولي  علا أا الوضررررع العربت  
وصررررررررررط مرحلة م  التردي ت  حتمطل وعلا أن  لم لعد م  

سرررتمرار الوضرررع العربت يتد ور م  دوا أا  حدث  نالجائز 
 محاولة لمواجهة التد ور.

كرذلرك  نرالرك نجمراع علا أا القيرررررررررررررريرة الفلسررررررررررررررطينيرة 
يرانية  سررررررتنزف  اإل -  تعرض لليررررررياع وأا الحرب العراقية

مال بلدي  مسررررررررررررلمي  وأا الحرب الدائرة ات ل ناا لجب أا 
 نتهت وأا الموقف المتاررررررررررررررررردد مع الوتلررررات المتحرررردة  و 
المناسرررررررب والمطلوب وأا السرررررررياسرررررررة امميركية ت  أخذ ات 

 عتبار مصلحة الدولة امميركية وأمانت الاعوب العربية.إلا
ر شررررررأا    ويكاد ت يلتقت الصررررررحاات بمسررررررؤول عربتل ك  

وسرررمع    ذا المسرررؤول أو كاا م  المسرررؤولي  التنفيذيي ل نت  
من  كالمات ات منتها ام مية حول ضرورة أا لكوا  نالك 
 عراوا بي  الحكومرات العربيرة مثرط التعراوا المعمول بر  بي   
دول السررررروق اموروبية المارررررتركة. كذلك لسرررررمع الصرررررحاات 

 عانت منها   م  المسرررؤولي  العرب  ارررخيصرررات للماررراكط التت
اممرة. وات معام امحيراا يلتقت احوى  اررررررررررررررخيأل الجهرة 
العربيررة الفالنيررة مع احوى  اررررررررررررررخيأل جهررة عربيررة أخرى  

  كوا علا خالف معها.
 لرك  ت الحرال مع أ رط القرار العربت. قردرة مرذ لرة علا 
التارررررررررخيأل. ودقة ات  حديد أحوال اممة وماررررررررراكلها وات 

 المعاناة اليومية لإنساا العربت.
وات ضوء ذلك لحار المرءل بط و ست د ب  الحيرة باكط  
ت مثيط ل  ويجد نفسررررر  يتسررررراءل  ما دامت لدى أ ط القرار 
 ذم القدرة علا التاررررخيأل اما الذي لحول بينهم وبي  حط 



282 

 المااكط التت  واجهها اممة ويعياها الموا  ؟
ويجد المرء نفسر  يتسراءل أليرات  نا أي  ارخيأل لواقع 

موا   عرادي يبقا غير ذي أ ميرة مرا دام  رذا  الحرال يتوتم
الموا   ت لملك السرررررلطة التت بواسرررررطتها لمك  أا ليرررررع  
الحلول للمارررررررررررراكط. أما نذا قام بالتاررررررررررررخيأل الطرف الذي 
لملررك السررررررررررررررلطررة اهررذا لعطت اممر أ ميررة ك رى ما عليرر  

 مسؤولية نلجاد الحلول.
الحيرةل   نلاولك  ما لحدث منذ بيرررررررررعة أشرررررررررهر يدعو 

نننا نسمع م  حكام ذوي شأا وم  مسؤولي   نفيذيي   حيث  
كالمررات ات منتها ام ميررة يتولوا فيرر   اررررررررررررررخيأل امحوال 
العامة باررركط جيد. لكننا ات الوقت نفسررر  نجد  ذم امحوال 

  زداد  عقيدات ونرى المااكط  زداد  راكمات.
اهط معنا ذلك أا الحكام والمسرررررررؤولي  العرب وصرررررررلوا 

حد منهم قادرات سررررروى علا  ارررررخيأل  وضرررررع لم لعد الوا  نلا
المارراكط التت  عياررها اممة ويعانت منها الموا  . أي  ط 

الحرال التت برات ايهرا الحراكم ت قردرة لر  علا  نلاوصررررررررررررررلنرا 
 خاذ القرار الذي يتناسررررررررررب مع  اررررررررررخيصرررررررررر  لألوضرررررررررراع ن

 ولألحوال العامة؟
ي دو اممر كذلك. وإت اما  و التفسررررير لما نسررررمع  م  

  ع  قيررية السررطي  بينما ت لفعط شرري ات م  أحد المسررؤولي
 أجط وقف التالعب بها؟

وما  و التفسررررررررررير لما نسررررررررررمع  م  مسررررررررررؤول آخر ع  
سرررررتهتار  ط وضرررررع حد إلالقدسل بينما ت لفعط شررررري ات م  أج  

   العربية واإلسالمية ومطال تهما بها؟نسرائيط باممتي  
وما  و التفسرررررير لما نسرررررمع  م  أكثر م  مسرررررؤول م  

صرررررف عربت واحد ع  ضررررررورة وضرررررع   نلادوا أا ينتموا 
اإليرانتل بينما القول ت ينسرررررررررجم مع  - قتتال العربتحد لإ 
 الفعط؟

وما  و التفسير لما نسمع  م  مسؤولي  كثيري  ينتموا  
ماررارب متعددة ع  أا بيررعة ماليي  يتم  وظيفها ات   نلا

سررررررتثمار ات السرررررروداا كفيلة بأا  جعط  ذا ال لد نع مارررررراري
بالفعط سررررررررررلة غذاء اممة بينما ت أحد ينجد السرررررررررروداا كما 

 لجب؟
وما  و التفسرررررير لما نسرررررمع  أليرررررات ع  ضررررررورة  نمية  
اممة و طوير اإلنسرررررررراا وكيف أا المعركة حيررررررررارية ول  
نكسرررررررررر ها نت بتنمية اإلنسرررررررررراا العربت أوتتل بينما نالحظ أا 

 ء كثيرة  رااق  ط يق  ذا التاخيأل؟أخطا
لقد حفلت امشرررررهر القليلة الماضرررررية بتصرررررريحات عربية  
حول الوضرررررررررررع العام الذي  عياررررررررررر  اممة. ولكثرة الدقة ات 

سررتباررر  نالتاررخيأل م  جانب المسررؤولي  العرب اإا المرء 

خيرات علا أسرررررراس أن  ما دام المسررررررؤول الذي ات يدم القرار 
كط الموا   اإا معنا ذلك أا مدركات محوال اممة ومارررررررررررا

أمورات كثيرة سرررررررررررررتت دل ونحو امحسررررررررررررر  بالتأكيد وذلك عمالت  
بالقاعدة السرررررررائدة ات ميداا الطبابة وخالصرررررررتها أا أ م ما 
ات حالة المرض  و قدرة الط يب علا  اررررررررخيأل المرض 
ثم لرأ ت بعرد ذلرك الردواءل و بعرات نا نرادة هللا وعنرايتر   رأ ت  

 ير.ات المقام امول وامخ
ويمر يوم بعد يوم وت يتغير شرررررتء. مزيد م  الماررررراكط 
يرااق  كثير م  التارررررررخيأل ولوت شرررررررتء م  اسرررررررحة اممط 

اليأسل ذلك أن  ليس  نالك   نلالكاا الموا   اسرررررررررررتسرررررررررررلم 
 خيبة  ساوي خيبة شعور المريض بأن   ساوى مع الط يب.

يبقا أا للقدرة علا التاررررخيأل نلجابيات م  بينها أنها 
النفس شرررررعورات بأا اممر سررررريت دل نحو امحسررررر .  بعث ات 

وألات كانت مخا ر الوضررررررررع العام اإنها  بقا ممكنة التحمط 
 ما دام  نالك أ ط قرار لملكوا القدرة علا التاخيأل.

ويبقا أليررررررررررررررررات أا أ رررط القرار العربت المتمكني  علا 
صررعيد  اررخيأل مارراكط اممة والمدركي  لما قد ينتهت نلي  

ر التد ور علا ما  و علي  قد ينتهزوا الوضرررررررع نذا اسرررررررتم
علا أنواع   فاق الفرصررررررررررة المناسرررررررررربة لكت يتخذوا القرار باإل

العالج الاررررراات. وليس  نالك ارصرررررة مناسررررربة أايرررررط م  
القمة العربية الدورية المتفق أصرالت علا عقد ا ات الرياض 
لكت لجتمع أ ط القرار العربت كررررررررررررر "كونسلتو" ليع العالج 

ة وات معزل ع  امنانية و غليب مصررلحة ت كجلسررة مناقارر 
ات بي   ن فاقالو   علا ك رياء الارررخأل خصررروصرررات وأا ثمة 

الجميع علا صرررررررعيد التارررررررخيأل محوال اممة وأمراضرررررررها 
 التت  اكو منها.

ومنرراسرررررررررررررربررة  ررذا الكالم  و أا بعض ام راف العربيررة  
نهماك نبدأت حملة   هيت لقمة الرياض مسرررررررررررتغلة ات ذلك  

وديي  بموسرررررم الحج وحرصرررررهم علا عدم المسرررررؤولي  السرررررع
 سرررررررجيط مواقف و حاشرررررررت المسررررررراجالت ات أي حال. لك  

نتها موسررررم الحج بسررررالم بات ت بد م  كالم  ناآلا وبعدما 
سرررررعودي يؤكد علا ضررررررورة عقد القمة وات موعد نذا حاا 

 ت يتأجط وذلك كرد حاسم علا حمالت الت هيت  ذم.
خطيرة م  السوءل و كرارات نا الوضع العربت علا درجة  

والتارررخيأل متاررراب  بي  أ ط القرار لخطورة الوضرررع. وعلا 
 ذا امساس لصبئ لقاء أ ط القرار العربت كرررررررررررر "كونسلتو"ل  

 أمرات لفرض  واجب المهنة نذا جاء القول.
ومرا دمنرا ات مجرال المقرارنرةل ارإا مرا لمك  قولر   و أا 
أي   يررب لمتنع ع  نجرردة مريض أو يهمررط واجبرر  الط ت  

سرررررررحب من  نجاءة العمط وشرررررررهادة الجدارة.. وأليرررررررات  وية  
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الموا نرررة النقيرررةل اكيف نذا كررراا  رررذا الط يرررب  و   يرررب 
 اممة وبي  يدل  مصير ا؟

 1985أيلول )سبتمبر(  14 - مجلة "التضامن". لندن

     

ُكِتبت في لندن على هامش    ... وإنطباعات 
 اللقاء في طرابلس مع القذ افي المثير للجدل 

 رابلس.    نلاقمت بزيارة    1985آب  /أواخر أغسطس
ولقررد  زامنررت  ررذم الزيررارة للعرراصررررررررررررررمررة اللي يررة مع عمليررة  
الترحيط الواسرررررررررعة النطاق للعمال والموظفي  المصرررررررررريي   
والتونسرررررررررررررريي  ومع  طورات بررررالغررررة ام ميررررة  حررررد ث ات 

 المنطقة بجناحي ها المارقت والمغربت.
وأسررررررررررتغرقت   1985أغسررررررررررطس  22بدأت الزيارة يوم 

ة   عت ر قصررررررريرة وغير كافية أربعة ألام. ومع أا  ذم الفتر 
الصرررررررررررحاات م  أجط  سرررررررررررجيط ننطباعات   نلابالنسررررررررررربة 

حد ما  نلاوصررررررررياغة  حليطل نتَّ أنها بالنسرررررررربة نلت    دو 
الارررخأل الذي أسرررتطيع م  خالل  كافية ما دمت نلتقيت  

 عابيرم وكلما   وامسررررررررلوب الذي لسررررررررتعمل  ات الرد علا 
لتحليط.  سرررؤال أا أجد ما  و مطلوب م  أجط صرررياغة ا

وما دام  ذا الارررررررررررررخأل  و كط شرررررررررررررتء  الفكرة والتع  ة  
 والقرار.

والاررررررررررررررخأل الرذي أعنير   و العقيرد معمَّر القرذ اات.  
وعندما أقول ذلك ت أقصرررد أننت أعتنمد أسرررلوب الفراسرررةل  
وإنما علا أسرررررررررررراس أننت أ ابع التطورات اللي ية أوت  بأول 

د الم هتم  وأرصررررررررررررررد حركرة العقيرد القرذ اات و حركرا ر  رصرررررررررررررر 
بمعرارة آخر الطريق الرذي يريرد أا ينتهت نلير   رذا النما  
المتميز م  الحكررام. كررذلررك نننت عنرردمررا أقول ذلررك اعلا 
أسرررررررررراس أننت أعرا  جيدات وأجريت مع  عدة حوارات وات 
المرحلتي    المرحلة التت كاا شررررررررغواات خاللها بالمناقاررررررررة  
واإلسررررررررررررتماع وامخذ والرد... و ذم نسررررررررررررتمرت حتا العام  

ل ثم المرحلررة التت برردأت ايهررا مارررررررررررررررراعر و قوس  7519
و قاليد امسرتاذلة والمفكر والقدرة علا التناير واإلسرماعل  
والحرد امدنا م  امخرذ والرد  حرط محرط المرحلرة امولا  

وما  1976المارررررررررار نليها. ولقد بدأت المرحلة الثانية عام 
 ءالت مستمرة.

وأعرف  1969ذلررك نننت أعرف لي يررا منررذ العررام  إلا و 
 رابلس جيردات. وعلا  رذا امسرررررررررررررراس ارإنر  ت داعت إلجهراد  
النفس ات اإلسرررررررتقصررررررراء. ذلك أا نارة بانورامية علا ال لد  
وعاصرمت ل وإسرتكمال النارة بما  و مخزوا ات الذاكرة م   
خالصرررررررررررررررة للمتررابعرراتل م  شرررررررررررررررأنهررا أا  فت بررالغرض أو 
ببعيرررررررررررررر ... غرض  سرررررررررررررجيرط اإلنطبراعرات التت نح  ات 

و ت حول حديث  ويط )ثَّ تنام ات الصرررررررررفحات   صررررررررردد ال 
  م   علا حلقتي   السررررررررررررررابقررة( مع العقيررد القررذ اات )ناررررررررررررررنررام 

وحول أمور كثيرة علا  ررامش الحرررديرررث.  ( »التيرررررررررررررررام « 
 تعلق بلي يا وأوضرررررررررراعها. ومع اإلنطباعات بعض التمنيات  
ل لد عرات   ق ط خمس عاررة سرنةل وإحترمت  شرعب  و قاليدمل  

وبعردد م  المسرررررررررررررؤولي  العراملي  مع  رذم   وربطت نت بقيراد ر  
ل واإلحترام.   القيادة عالقة م نية علا التقدير المتباد 

 وعلا النحو اآل ت أسجط اإلنطباعات 
أعترف برأننت ات حرديثت مع العقيرد القرذ اات لم  -  أوال 

بعض الموضررررررررررررروعرات مع أا أمت العقيرد جعرط  نلا أ طرق 
لهذا الغرض أراد   م  اللقاء ارصرررررة للمناقارررررة الرحبة. ولعل  

أا لكوا اللقاء أ سررررياتل  و والسررريدة حرم  وأنجال  م  جهةل  
ءميلتت م  جهرررررة أخرى. أو علا وجررررر    -  وأنرررررا وءوجتت 

التحديد نن  شررررررراء اللقاء أا ي دأ كزيارة أسررررررررة ناشرررررررر وكا ب  
وصرررررحفت صرررررديق )بدأت الصرررررداقة مع السرررررنة امولا لثورة  

ربت شغوف بأا ( مسرة ءعيم ع 1969»الفا ئ م  س تم ر« 
لكوا لررر  أثر ات أي ماررررررررررررركلررررة ات أي بلررررد م  بالد هللا 

 الواسعة. 
موضررررررررررروع   نلانننت علا سررررررررررر يط المثال لم أ طرق 

غض  النار م   نلاالسرررريد موسررررا الصرررردرل ولم أ طرق 
جانب العقيد القذ اات ع  عالقة التسررررررررررليئ بي  نسرررررررررررائيط  

ك م و  الثوري الحررالت ات نيراا. وكيف أا  ررذم العالقررة  الح 
حالل بينما السررعت إلسررتعادة مصررر حرامل وبينما اإل فاق  

الفلسررطينت الذي نر يررت  الارررعية الفلسررطينية   - امردنت
وامكثرية الفلسررررررررررطينية داخط السررررررررررطي  المحتلة وخارجها  

 حرام.
 ذي   الموضرررررروعي   بالذات اإا عدم   نلاوبالنسرررررربة 

ما ي ررم. ذلك أننت لسرررررت اقا صرررررحافيات وإنما   التطرق ل 
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 - عندي مارررررررراعري القومية. ولقد ننتابنت بعض التخوف
م  أا يتسرررررررررررررر رب جواب لقولر  العقيرد   - وت أقول الخوف

القرذ اات بعفويتر  التت نعتردنرا علا مالحارا هرا ات نجرابرا ر ل  
ات ردة اعط شريعية ات بيروت ضرد المخيمات الفسرطينية  

عرض لر  م  محنرة علا ايردي شرررررررررررررربراا  التت لكفيهرا مرا  ت
يدينوا بالوتء لإمام موسا الصدرل خصوصات أا العقيد  

»أمرررررط« ات  القرررررذ اات أعل  الحرب البررررراردة علا حركرررررة
 معركتها ضد الفلسطينيي .

ك م وام م م   رذا كلر  نا  الثوري ات نيراال والرذي   الح 
لقودم رجال الدي ل أولا باإلسررررررررتفسررررررررار ع  اإلمام موسررررررررا 

منت كصررررحاات وناشررررر وصررررديق. اهو منهم ولهم.   الصرررردر 
اإليرانت    -  و و رجط دي . ايرررررررالت أا حالة التحالف اللي ت 

 بدأت بعد نختفاء اإلمام موسا الصدر. 
 ذا ما يتعلق بموضررررررررررروع اإلمام موسرررررررررررا الصررررررررررردرل  
خصرررررررروصررررررررات أننت ات قرارة نفسررررررررت ت أءال ات غالة الحزا  

طنت ب  أ يب  والحيرة ات الوقت نفسرر  علا اإلمام الذي  رب 
الذكريات وأغلا الصداقة. أما ما يتعلق بعالقة التسليئ التت  

ك م بي     -  اإليرانت وإسرائيط اإا عدم نثار ها  و التخوف  الح 
م  نجرابرة ت قردرة للقلم علا أا لكت هرال   -  وت أقول الخوف 

أو نذا كت ها ت قدرة لنارررررررررررر ا مخااة نصرررررررررررطدام عنيف بي   
المنطق والتجرررررراوء للمنطقل أو الواقع والحقيقررررررةل أو بي  

مخااة حدوث صررررردمة ات النفس  نارررررأ ع  الت رير الذي ت  
 أعتقد أن  سيكوا مقنعات. 

م  خالل امسرر لة   - ذلك نننت عندما عالجت إلاو 
موضررررررررروع حرب الخليج   - المطروحة علا العقيد القذ اات

اعلا أمط بلورة موقف لختصرررررررررر الحرب بدل أا لطيلهال  
لي يا الموقف الذي لجمع بي  العراق   وعلا أمط أا  نتهج

وإيراا مرا دامرت علا حرد قول العقيرد القرذ اات حريصرررررررررررررررة  
 علا عدم ن راق الدم اإلسالمت بف تي   العربية والفارسية.

وأجد نفسررت  نا أ سرراءل  ما الذي لجمع بي  اللي ت  
 واإليرانت؟ 

وأجيب. ت شررررتء. وإذا قرر آلات هللا لسرررر ب أو آخر 
لي يال كما لفعلوا مع غير ال   نلا د م  صرررررردير بعض ما عن 

ق  ذم الخاللا سررررررررريكوا دراميأت   ويناررررررررر وا خاللال اإا سرررررررررح 
 وسريعات جدات. 

وأجد نفسررررت أ سرررراءل ات معرض نجابة امت العقيد  

علا ما يتعلق بتسرررمية الخليج  كيف لقتنع العقيد القذ اات  
ويحرراول نقنرراعنررا بهررذم اإلجررابررات والتفسرررررررررررررريرات اإليرانيررة  
السرراذجة بما لخأل نصرررار م علا نعتبار الخليج اارسرريات  
ومنها أا الدول المطلة علا الخليج ليسرررررررررررت عربية وإنما  
 ت أنامرررة عميلرررة مميركرررا. وكرررذلرررك أجرررد نفسررررررررررررررت  نرررا  

 ا الذي لجمع بي  اللي ت والعراقت؟ أ ساءل  م
وأجيب  أشررررررياء كثيرة. ومع ذلك نا اإلنسررررررجام قائم  

ث لجيررب  يرر حيررث ل فترض أا لكوا غير قررائمل ومعرردوم ح
 أا لكوا قائمات.

وإذا كانت المؤاءرة العراقية للمعارضررررررررررررة اللي ية  ت 
السرررررررررررررر رب ات  ذا الموقف م  جانب العقيرد القرذ ااتل اإا 

المعارضررررة أا  سرررراعد م  جان ها   المرء ليتمنا علا  ذم 
ط عربت لقول  »كلمرررة ثررر  ات  لطيف امجواء. و نرررالرررك م  

أي أا  نراك كلمرة لمك  نذا قيلرت   بتحن  وكلمرة بتجن «
ف امجواءل وكلمة أخرى نذا قيلت  عصررررررررررررف    نلاأا  لط  

مسرررررررتعدة ما  درجة الجنوا بكط شرررررررتء. و»التيرررررررام «
 - تة أشررررررررررهرولو لفترة نختبارية ت  تجاوء السرررررررررر  -  كوا 

المن ر الرذي  قول المعرارضرررررررررررررررة اللي يرة م  خاللر  الكلمرة  
ف امجواءل خصرررررررررروصررررررررررات أا سررررررررررماء العالقات   التت  لط  

 نءدادت  ل دات وبات سواد ا ينذر بالار المستطير.
الموضررررررروعي   المارررررررار نليهما   نلاضرررررررااة إ - ثانيا

ل ت  أا يتم الحديث بالحد المعقول م  امسررر لة   اإننت ايرررَّ
ر ا. ولو أننت لم  الممك    ر حهال واإلجابات الممك  ناررررررررر 

أاعط ذلك اإا  ذا معنام أا العدد الذي سرررررررررررررننارررررررررررررر في  
الحديث مع العقيد القذ اات ربما ل  ل سرررمئ ل  بالتداول ات 
كط الدول العربية )بإسررتثناء سرروريال التت  ت ات امصررط  

ك مها المفر ة م  كت  أخذ   »التيررررررام « ولحسرررررراسررررررية ح 
سرروريا. و ت نذا أخذت المكاا اإنها سررتأخذ  مكانها داخط 

المكانة بإذا هللا(... وربما أليات ل  ل سمئ للعدد بالتداول  
 ات لي يا نفسها.

والررذي يوجررب  ررذا القول  و أا العقيررد القررذ اات م  
النوع الصرررررررررررردامت الذي  تقدم في  العفوية علا التأنت ات 

 اإلجابة.
ئ قد لكوا وات  ذا الصرردد أجد نفسررت مطال بات بتوضرري 

م  حق القارىء علينا أا لسرمع . وخالصرة  ذا التوضريئل  
الذي أقول  ات ضرررروء  جربة ربع قرا م  العمط الصررررحاات  
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والكتابتل  و أا الصررحاات عادة لفيررط أا  كوا ام راف  
العراملرة علا سررررررررررررراحرة العمرط السررررررررررررريراسرررررررررررررت العربت متنراارة  
ومتخاصرررررررررررمة بط ويتمنا أا  كوا متصرررررررررررارعة وذلك علا 

د أجواء اإلثارة و ذم امجواء  ات الخصررررررررومة  ول   أسرررررررراس أا 
  عزء شأا الصحاات و ساعد ات شيوع نسم . 

أما الناشرر الذي  زد ر صرناعة النارر عندم بفيرط  
ممارسرررررررة اللعب علا الصرررررررراعات والتناقيررررررراتل اإن  ت 
يتمنا أا يرى أ راف الصررررررررررررراع متفقة وت يتمنا أا  جد  

م  عندما ت  كوا الذي سريقد   التناقيرات لها حلوتتل نذ ما 
  نالك خالاات.

أمرا أنرا ارإننت كنراشرررررررررررررررل أكثر نقتنراعرات منت ككرا رب  
وكصررررررررررررررحرراات بررأا  فررادي نهج اإلثررارة وعرردم اإللتزام  و 

ع  اللعب بنار   امكثر صررررروابيةل وأا اإلءد ار الناشررررراء
الصررررررررراعات والتناقيررررررررات  و نثم بكط ما ات الكلمة م  

 معنا ات حق اممة والعمط القومت.
كإسرم  »التيرام « ولعط  ذا  و الهدف م  نختيار

لهررذم المجلررة وكخا سرررررررررررررريرراسررررررررررررررت لهررا. مجلررة قررادرة علا 
مخررررررا بررررررة الجميع برررررردل أا   رع ات مجرررررراراة حرررررراتت  

ا  كوا علا الخصرررررررررومة عند م أو عند البعضل وبدل أ
درجة عالية م  الحذاقة ات نرضررراء مزاج المسرررؤول علا 

 حساب وجداا الموا   وقيية الو  .
كثر نقتنراعرات برأا الحوار بي   أكرذلرك نننت كنراشرررررررررررررررل 

الحكررررام ع  ر مط وعررررة  ررررذا  ررررداهررررا وت يتم حج  هررررا ع  
الموا  ل م  شررررررررأن  أا لسرررررررراعد بعض الاررررررررتء ات اك 

أا الجميع لسرررعا    السرررم الخالاات العربيةل خصررروصرررات 
 نليها ويتمنا ا حاكمات كاا الساعت أو محكومات.

ولهررذم المنرراسرررررررررررررربررة ت نرردري مررا الررذي لمنع أقطرراب  
د لقرراء كررط ثالثررة أشررررررررررررررهر مع  الخالاررات العربيررة م  عقرر 
رؤسررررررررررررررررراء  حرير المجالت والصررررررررررررررحف العربيرررة ويترك  

 - كمررررا لفعلوا ات أميركررررا وأوروبررررا - امقطرررراب لهؤتء
خالل  ر ح امسررررر لةل خصررررروصرررررات أا  حرية المناقارررررة م  

المارراكط  زداد  فاقمات. وعندما نطالب بفتئ باب المناقاررة  
اعلا أسرررررررررررراس أا المطلوب  و الحد امدنا م  التناير  
والوعظ وإ الق امحكررام الجرراءمررةل والحررد امقصررررررررررررررا أو 

مرط والعرذوبرة ات اعلا امقرط الممك  م  المرونرة ات التعر 
بارات  نط ق علا لهجة التخا ب و جميد أوصررررررررررررراف وع 

هررة نليرر ..   ر الررذي  نط ق فيرر  علا الموجَّ م  لقولهررا بررالقررد 
أو بكالم أكثر وضرررررررررررروحات ننها  تسرررررررررررراوى بي  القائط وبي   

 المقصود بها.
ولعط م   ذم الحيثيات والتفسريرات ما م  شرأن  أا  
  لارررررررررررك  ط جوابات ع  نسرررررررررررتهجاا العقيد القذ اات م  نختيار

أنارررررررر ا وقول  نن  كاا  نسرررررررمات للمجلة التت »التيرررررررام «
»التيررام « علا  ام يتوقع أا أ سررمت المجلة »الوحدة«

 » دف الرجعية«... حد قول 
خالل لقاء  م مع وءير اإلعالم اللي ت شرعرت    -  ثالثا  

أا بيننا وبي  اإلعالم الرسرررررررررررررمت اللي ت مسرررررررررررررااة ت بد م   
 قري هرررا. اليس م  المعقول بوءير اإلعالم اللي ت حتا نذا  

أا لخا ب   »وءير«  »أمي « بدل   كانت  سرمية منصرب   ت 
ناشرررررررررررات وصررررررررررحافيات م  اللحاة ام ولا بالقول  »نننت أرثت  
لحالكم أنتم الذي    صردروا مجالت ات أوروبا«ل خصروصرات  
أننت لم أعرض أمام  الاركوى أو مر الاركوى م  اإلصردار  

 وجب    -  ات لندال وخصوصات أا اارق الس  والتجربة بيننا 
مثط  ذا   نلا بحكم المنطق وليس بفعط الوصررررررررررررول   -    علي 

اإلسررتفادة م   صرروري    -  المنصررب ع  ر عملية ءحف ثورية 
 و قويمت لواقع الحال ات العالم العربت. 

والرررررررذي تحرارتررررررر   وأ رمرنرا أا أكروا مرخرطر رررررررات ارت 
مرالحرارترت لررررررر   رو أا برعرض نخروانرنرررررررا الرثروريرير  ارت 

غير   الجما يرية اللي ية لمارسرررررررررروا مهمة امسررررررررررتاذلة ات
 محلها ومع غير المحتاجي  أصالت لها.

ومرررا دام »الكتررراب امخيررررررررررررررر« قرررابالت للمزيرررد م  
الاررروح وما دام متاحات أمام الجميع نضررااة ما عند م م  
شرررررررروح اإا ثمة ما لمك   ر ح  ات شررررررركط سرررررررؤال و و  
لمراذا ت  كوا وءارات الرداراع والخرارجيرة والمراليرة واإلعالم  

كالسرررريكتل ولماذا ت ل اررررتر  ات وءارات  عمط بالمفهوم ال
 م   يتولا وءارة أتَّ لقط عمرم ع  أربعي  سنة؟ 

نا المفهوم الكالسرررررررررررررريكت لعنت اإلسررررررررررررررتقرار. ومرررا 
 حتاج  لي يا ات ضررررروء  جربة سرررررنوات التثوير  و بعض 
اإلسرررررررررتقرار. ذلك أا ما  و قائم اآلا  و حالة حزم وات 

النفوس وت   ررذم الحررالررة ت يلحظ المرء أثرات لل هجررة ت ات
 علا وجوم البار.

ات اإل ررار نفسرررررررررررررررر  يتمنا المرء أا يرى   - رابعااا
متاجر مفتوحة وموا ني  يتجولوا ات امسررررررواق المكتاة 
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بالناس ومقا ت يرشررررررف ايها المرء انجاا القهوة أو كوب 
الارررررررررراي. ويتمنا أليررررررررررات أا  كوا  نالك دور للسررررررررررينما  

أايررررط  ومعارض ومسررررارح ونواد  ومحطة  لفزيوا   عرض 
ال رامج وصرررررحيفة يومية لمك  قراء ها. ومثط  ذم اممور 
 ت الحد امدنا مما  و مطلوب و ت ما  عمط م  أجط  
 حقيقر  علا سرررررررررررررر يرط المثرال الصرررررررررررررري  بعرد ربع قرا م  
الثوريررة التت  كتم امنفرراس. كررذلررك نا مثررط  ررذم اممور 
 ت القليط جدات م  الكثير الذي يرام اللي ت نذا  و سررررررراار 

 لخارج.ا نلا
وقد نجد م  لقول نا  ذا الكالم بورجواءي والجواب  
ع  ذلك  و أا  ذا الكالم  و مطلب شررع ت. و و كالم  
لجب أا ل طرح للمناقاررررررة ات أي حال. كذلك نا الجواب  
ع  ذلررك  و أا ال ورجواءيررة باررررررررررررررتا أنواعهررا  ت حررالررة  

ك م لستنكر ا الايوعيوا ومعروف أا أ ط  ات لي يا  م   الح 
 ق ط الموا ني  العاديي  ضد الايوعية.

وللمناسبة ت أدري ما نذا كانت قاعدة أ ط الثقة أ م  
م  أ رررط الخ رة  ت القررراعررردة المجررردلرررة. أنهرررا قرررد  كوا 
القاعدة المناسررربة ولفترة معيَّنة ننما بالتأكيد ليسرررت القاعدة  
امبرردلررة. وإذا كرراا مطررار  رابلس كمراق علا سرررررررررررررر يررط  

ت الحصررر  و النموذج إلدارة أ ط الثقة اإا المرء   المثال
علا بدء  ارررغيل  سررربع   مض  زا علا حالة مطار لم ل  حلي

 سنوات وي دو وكأنما  و  لا أتبة التآكط.
لقد بدا لت واضرررررررحات خالل املام امربعة   -  خامساااااا 

التت أميرررريت ها ات  رابلس وات ضرررروء اللقاء الذي أجريت   
لقذ اات وكذلك ات ضررروء مناقارررة علا مرحلتي   مع العقيد ا 

مع أمي  الخارجية اللي ية الدكتور علت التريكتل أا  رحيط  
ك م الرئيس حسرررررنت مبارك  العمال المصرررررريي   و إلرباك ح 

ك م وإلرباك  ات  ونس ولخدمة المغرب والسررررررروداا وذلك   الح 
م  خالل نسرررررررررررررتيعاب عمال وموظفي  منهما لحلوا محط 

 والتونسيي . العمال والموظفي  المصريي  
والذي ت أدري سررررر ب   و  ذا التعمد إليذاء ماررررراعر 

 موا ني  عاديي  لحصلوا بعرق الج ي  علا قو هم. 
وثمة سرررررررؤال  ما الذي كاا لمنع  رحيط  ؤتء الناس  
مع المحرراااررة علا كرامررا هم وك ريررائهم؟ ومررا الررذي كرراا  
لمنع  سرررفير  ؤتء بغير الطريقة التت رما ايها السررروريوا  

يي  علا الحدود مع ل ناا بعد حدوث اإلنفصررررررررال  المصررررررررر 

و ركوا بفعلهم  ذا جرحات ات النفس المصررررية ما ءال ينزف  
حتا اآلا. ولعط الرئيس الراحط أنور السررررررررادات كاا خير 

 م  وظَّف  ات حملت  الاهيرة ضد العرب والعروبة. 
نا  سررررفير المصررررريي  والتونسرررريي  م  لي يا بالطريقة  

ك مي   المصررررررررري   التت  م ايها سرررررررريسرررررررر ب  حالة ضرررررررريق للح 
والتونسررررت. لك  م  المؤكد أا مارررراعر الذي   م  سررررفير م  

م العقيد القذ اات سرتكوا سرل ية وحاقدة حسرب  ك  نحو لي يا وح  
اليرررررررر الذي لحق بكط م    م  رحيل . أما رد اعط  ونس  

ن عة.   اإن  أاقد المنطق التونست حجت  المق 
قولرر  ضررررررررررررررم   ررذم يبقا أا كالمررات كثيرات كرراا لمك  

ر  م اإلنطباعات لكننت أخذت  ات اإلعتبار أا صررررررررررررررد  ك    الح 
اللي ت قررد ليرررررررررررررريق حتا بهررذا الكالم وقررد نررداع ثم   ررذا 
ر حديث العقيد   اليررريق الثم  نفسررر  الذي داعنام نتيجة ناررر 
القرذ اات حيرث أا الرذي  منعوا العردد المراضررررررررررررررت م  دخول  

العربت م   بالد م كانوا مع امسف كثيري . ولعط القارىء 
أي مردى نح  نعرانت ويغفر   نلا الخليج يردرك  نلا المحيا 

لنررا أحيررانررات عنرردمررا نقوم برراإللتفرراف حول الحقيقررة برردل أا 
 نقتحمها وات الصميم. 

لصررل  ت معنا م  أجط يوم ت لعود   ولعط  ذا القارىء 
يق الصررررردر الذي  و علي   في  المسرررررؤول العربت علا ضررررر 

 م  الكلمة. 
 1985أيلول )سبتمبر(  14 - مجلة "التضامن". لندن

     

 هللا  عبدجهود األمير 
 السوري  الُحْكموحسابات 

ع د العزيز ولت عهد  هللا ب  ع دذلع أا اممير عندما أ  
السررررررررررررررعودلرررة  و الرررذي بررردأ التحرك الرررذي  المملكرررة العربيرررة

   فاقلسرررررتهدف  حقيق المصرررررالحات العربية  نفيذات لما  م اإل
 ستبار المرء خيرات.نات شأن  ات قمة الدار ال يياء 

 ستباار أسبابها الكثيرة ومنها ولحالة اإل
محوال  هللا ع دنا  نالك  ارررررررررخيصرررررررررات ات نار اممير  

اممرررررة ولط يعرررررة الخالارررررات العربيرررررة م  النوع الرررررذي لقنع 
 سامع .
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وإا  نررالررك كالمررات غير الكالم التقليرردي م  الواجررب أا 
لقال م راف الخالاات أو لبعيرررررررهال بط وبالتحديد للطرف 
السروري والذي  و العقبة امسراسرية ات موضروع المصرالحة 

 العربية المناودة.
القول نا أي  رف عربت   وءيادة ات التوضرررررررررررررريئ لمك 

هللا  ع دسرررتثناء المملكة العربية السرررعودلة وبالذات اممير إب
ع د العزيز ت لسررررتطيع أا لقول للطرف السرررروري كالمات   ب 

ت بررد م  أا لقررال ويتجرراوء العبررارات التت ت  عود عمليررات 
 بأي مردود.

وعلا سرررررررررر يط المثال ت الحصررررررررررر أن  ليس  نالك غير  
ع د العزيز م   جيز ل  خصرررررررررروصررررررررررية   ب  هللا ع داممير 

العالقرررة التت بينررر  وبي  الرئيس حرررااظ امسرررررررررررررررررد أا لقول 
للرئيس السرررروري كالمات ت لسررررمع  م  أي سرررروري ات شررررأا 
المسرررررررررررألة الل نانيةل وأا لقول ل  كالمات ت لسرررررررررررمع  م  أي 

 اإليرانية. - سوري ات شأا الموقف م  الحرب العراقية
هللا  ع رردك غير اممير وات الوقررت نفسرررررررررررررررر  ليس  نررالرر 

ع د العزيز م   جيز ل  خصررررروصرررررية العالقة التت بين    ب 
النهالة ومهما  ال  نلاوبي  الرئيس حااظ امسررد المناقاررة 

الوقت و اررررررررررررررعب الحديث وراض الحجج التقليدلة التت  رد  
ك مأحيانات ات مناقاررررررررررات أ ط  السرررررررررروري مع مبعوثي  أو   الح 

 وسطاء آخري .
ع د   هللا ب  ع دارررررررار خيرات بأا اممير سرررررررتبوإذات اإا اإل

العزيز  و الررررذي لقود التحرك الررررذي لسررررررررررررررتهرررردف  حقيق  
المصرررررررررررررررالحررات العربيررة  و ات محلرر . ولك  عنرردمررا ت  تم 

نتائج اإا المرء لصاب باتء م  خيبة   نلا رجمة التحرك 
اممرط. ذلرك أنر  بعردمرا كراا متوقعرات أا لسررررررررررررررفر التحرك ع  

ت وعلا مسررتوى القمة ات جدة  عراق - أردنت - لقاء سرروري 
وينيرررررررررررم نلي  ات وقت تحق الرئيس اللي ت ورئيس منامة  
التحرير الفلسررررررررررررررطينيررةل نذا برراللقرراء المتوقع بي  أ ررط القرار 

جتمراع بي  أ رط التنفيرذ ثم لحردث  نبرأا يتم  ن فراق  نلايتحول 
وءراء كط  نوع م  التقلأل حيث لقتصرر اللقاء علا رئيسرت  

 م  سوريا وامردا.
سررررررررررررررتبررراق التطورات والنترررائج نت أا اممور ن لجوء وت

   نمرا أا اممير نتهررت نليرر   وحت برأمري  نبرالارررررررررررررركررط الرذي 
 منا علا الرئيس امسررردل ولم ليرررغال وذلك علا  هللا ع د

أسررررررررررررررراس أا الاروف ت  تحمرط أكثر م  التمنت. وإمرا أا 
بأن  ل  لقدم   هللا ع دالرئيس امسرررررررررررد أوضرررررررررررئ أمام اممير 

رك المطلوب ق ررررررط أا  تيررررررررررررررئ نتررررررائج القمررررررة علا التح
السررررررروفيا ية التت سرررررررتنعقد ات جنيفل وأن  ات  - امميركية

انتارار ذلرك وكت ت ي ردو أنر  غير متجراوب مع مسررررررررررررررعا  

ختار الحط الارررررررررررركلت ولم يتخذ الخطوة التت يتمنا  نللتفا م 
  خاذ ا.نالجميع من  

ت   نا ت بد م  وقفة يتأمط ايها المرء ما لمك  حدوث  ا
  ضرررررررررروء القمة المر قبة. والذي لمك   وقع   و أا رئيسررررررررررت  

علا صرررررررريغة  عالش    فاق   العاميي  سرررررررريلتقياا لإ الدولتي  
ل أو أنهما 2000ووااق  سرررتمر علا امقط حتا بدالة العام 

نفجار  نسيكرساا الحرب الباردة الدائرة بينهما ويقرباا موعد  
الحروب السرررراخنة جدات التت قد  ناررررب بينهما. وبما أا أ ط 

ك م سرتفادة  السروري با وا بحكم الممارسرة خ راء ات ا  اإل الح 
 جرام الرذي م  الصررررررررررررررراعراتل وحراذقي  ات  وظيفهرا ات اإل

لم لعودوا م  النوع الذي  لحقق لهم المكاسرررررررب الك يرة اإنهم
يتجاوب مع مسررررعا  وفيقت كالمسررررعا الذي لقوم ب  اممير 

العفوية العارررائرية    نلاع د العزيز والذي لسرررتند  هللا ب  ع د
عفوية أ ط البادلة الذي  لسرررررررررررررتحيرررررررررررررروا أجداد م   نلاأو 

وخصرررال أول ك امجداد ات كط خطوة لخطونهال ويفيرررلوا 
 لغة الحساب علا لغة المنطق.

ك مأغلررررب الا  أا أ ررررط و  السرررررررررررررروري لعتقرررردوا أا  الح 
مكرراسرررررررررررررر هم سررررررررررررررتكوا أقوى نذا اجتمع الرئيسررررررررررررررراا ريغرراا 
وغوربا اررررررررروف وكانت سررررررررروريا علا موقفها الذي  ت علي  

ط أي والرذي لحول دوا  حقيق أي  فرا م ات المنطقرة ويعطر   
  خاذم باإلجماع.نط قرار عربت لجري السعت م  أج  
ايق والتوسررررررا  ت أا لكوا وللتوضرررررريئل اإا قاعدة التو 

 نالك  رااا متخاصرررماا ضررراقا ذرعات بالخصرررومة لكثرة ما 
ستمرار  ذم الخصومة ويراباا ات وضع حد نلخسران  م  

لهذم الخسرررررارة. وعندما يتقدم وسررررريا جيد وصررررراحب سرررررمعة  
بة ول  شررررررررأن  الك يرل و ت صررررررررفات  نط ق علا اممير  ي   

  م  أجرط راي  ع رد العزيزل ويسررررررررررررررعا لردى الط  هللا ب  ع رد
ننهراء الخصررررررررررررررومرة وإحالل الواراق محرط العرداوة ارإنر  ت برد  

سررررررررررتنزاف  سررررررررررينجئ نذا كاا الطرااا قد ضرررررررررراقا بالفعط باإل
 هللا ع داليومت الناشرررئ ع  خالاا هما. لك  مسرررعا اممير 
 ل بررط  لم لكتررب لرر   حقيق النتيجررة المرجوة ما أحررد الطراي  
يد م  والطرف امسرررررررررراسررررررررررت ونعنت بذلك سرررررررررروريال مسررررررررررتف

أا  نعقد قمة  نلاالخصررررومة. و و سرررريبقا علا  ذم الحال  
  العاميي  بعد شهري . اهذم القمة قد  تخذ القرارات الدولتي  

التت  حسرررررررررررررم أمورات كثيرة. ننها قد  حسرررررررررررررم أمر ل ناا وأمر 
الفلسررررررررررررررطينت. كمررا أا  ررذم اممور قررد  - امردنت  فرراق اإل

لم العربت ط ألغرررامرررات كثيرة مزروعرررة ات مارررررررررررررررق العرررا عطررر   
 ومغرب .

ك موإذا حرردث ذلررك اررإا أ ررط  السرررررررررررررروري قررد لطرقوا  الح 
أبواب الوسرررررررررررررطاء وقد يبئ صرررررررررررررو هم و م ينادوا م  أجط 
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 عالش و وااق. وم  ق لهم مارسررررررررررت مصررررررررررر  ذا الدور ثم  
حال ت  ريدم وت يريدم    نلاسررررررررتهانة باآلخري  أوصررررررررلتها اإل
 لها المح وا.

الذي شرررررعر ب  المرء ما اممير  سرررررتبارررررارإلويبقا أا ا
ع د العزيز بدأ التحرك الذي لسرررررررررررتهدف  حقيق   هللا ب  ع د

المصرررررالحات العربية  و ات أي حال شرررررعور عفوي ناشرررررئ  
سررررررررتمرار الوضررررررررع علا التو ر الذي  و نع  اليرررررررريق م  

أا لحررالفرر   هللا ع رردعليرر . وبقرردر مررا نا المرء  منا لألمير 
أ المسرررررررعا اإن  ات الوقت التوايق ات مسرررررررعام لمجرد أا بد

سررتغرب  ذا اإلصرررار م  جانب الرئيس امسررد علا ننفسرر  
 عدم التجاوب بالاكط الذي يتطلع نلي  الموا   العربت.

ع ررد العزيز  هللا ب  ع رردات أي حررال نا جهود اممير 
جهود مارررررررركورة. وإما أا  أ ت نتائج التحرك الذي بدأم دوا 

العهدل   يتحملها ولت   ما  و مؤمط ب  اإا مسررررررررؤولية ذلك ت
 وإنما الرئيس امسد.

 1985أيلول )سبتمبر(  21 - مجلة "التضامن". لندن

     

 ؟ إتفاق المرونة العربية: ورطة أم 
عندما يتأمط المرء  ويالت ات الممارسرات امميركية لجد  

 جا ات غير نفسررررررر  يتسررررررراءل  نا اإلدارة امميركية  ؤيد اإل
الوقررت نفسررررررررررررررر ل  وحت بررأنهررا مع المعترردلررة ات العررالمل وات 

  جام المعتدل.اإل
ما لخأل المنطقة العربيةل ومارررررررررراكلهال  نلاوبالنسرررررررررربة 

علا أنواع  ذم المارررررررررراكطل لجد المرء نفسرررررررررر  و و يرصررررررررررد  
الموقف امميركت والممارسررررررات امميركية وأسررررررلوب  عا ت  

ك م  ط امميركت مع قيرالا المنطقة وماراكلها يتسراءل   الح 
يركية  ت م  حيث الاكط مع الفريق العربت اإلدارة امم  أا

 المعتدل وأنها م  حيث الفعط مع الفريق العربت المتطرف؟
ن الق بعض التسررراؤتت وعلا  نلابط نا اممر لصرررط 

 النحو اآل ت 
اإلدارة امميركيررررة  ت مع مصررررررررررررررر أم مع   ررررط أا ●

 سوريا؟
ومناسررررربة  ذا الكالم  و أا  ذم اإلدارة بدل أا  سررررراعد  
مصرررررر علا الخروج م  عنق الزجاجة الذي وجدت نفسرررررها  
فير  ارإنهرا  تركهرا  تلوى م  المرآءق النراشرررررررررررررر رة ع  صررررررررررررررفقرة  
"كامب دلفيد". وعدم مسررررررررررررراعدة مصرررررررررررررر  ت ات مثط  ذم  

الحال نوع م  الدعم للموقف السررررروري ذلك أن  كلما  عقدت 
 قف سوريا أكثر قوة.أمور مصر كاا مو 

ومسرررررراعدة مصررررررر  كوا ات ممارسررررررة بعض اليررررررغو  
علا نسرررررررررررررررائيررطل و و مررا  طررالررب برر  مصررررررررررررررر م  خالل  
التصررررررررررررررريحرررات أحيرررانرررات وم  خالل  جميرررد التط يع أحيرررانرررات 
أخرى... وحرديثرات أا المطرالبرة  تم م  خالل عمليرات عنف  

سررررررتهدات أحد الدي لوماسرررررريي  اإلسرررررررائيليي  ات نكتلك التت 
ة والتت يتردد أا  نايمرات علا درجرة عراليرة م  الجردلرة القرا ر 

 والمسؤولية والحس الو نت  و الذي قام بها.
مع لي يررا التت  نررادي    ت امميركيررة اإلدارة  ررط أاو  ●

برالحرب علا أميركرا أم أنهرا مع أكثريرة الردول العربيرة التت 
لوتلات المتحدة نذا كاا ت  قول بيررورة التفا م الجيد مع ا

 م  نلجاد استقرار ات المنطقة؟بد 
ومناسرررررررررربة  ذا الكالم  و أا  ذم اإلدارة عندما ت  ؤكد  
صررررررررررروابية ا جام امكثرية العربية ومنطق  ذم امكثرية اإنها 
 كوا بذلك  خدم الخا اللي ت المتطرف بصررف النار ع  

 دوااع  ذا التطرف.
امكثريرة العربيرة ومنطقهرا لكوا   جرامنو رأكيرد صرررررررررررررروابيرة 

نتهاج أسلوب  عامط  رضا عن   ذم امكثريةل و اعر نات 
أن  يرضرررررررت الموا   الذي  سرررررررت د ب  الحيرة كلما قارا بي   
موقف حراكمر ل وأسررررررررررررررلوب  عرامرط اإلدارة امميركيرة مع  رذا 
الحرررراكم. كررررذلررررك أا التررررأكيررررد لكوا بررررالتجرررراوب العملت مع 

امكثرية وات مناسررررررررربات عدة  القيرررررررررالا التت لطرحها حكام
وم  دوا  با ؤ وليس  جا ط  ذم القيررررالا كما لحدث ات 

سررررررررررررررتمرار. وكلمررا حرردث  بررا ؤ كلمررا قويررت حجررة الطرف ن
 العربت الرااض.

التت  خوض  ية  ت مع نيراا كير امم اإلدارة   ط أاو  ●
ضررررررررررررررررد أميركرررا حرب  اررررررررررررررهيرل و مرررارس ات حقهرررا وحق  

أم ننها مع العراق  مصررررررررررالحها أنواعات شررررررررررتا م  اإل انات.
 الذي أعاد النار ات خصومة معها دامت بيع سنوات؟

ومناسررربة  ذا الكالمل  و أا  ذم اإلدارة ت  فعط ما م  
شرأن  أا يوقف الحرب الدائرة منذ خمس سرنوات بي  العراق 
وإيراال بررالرغم م  أنهررا قررادرة علا أا  فعررط الكثير. وكلمررا 

نطق الذي لطرح    ال ءم  الحرب كاا ذلك لمصرررررلحة الم
ك م  اإليرانت. الح 

وق ررررط أا لعيررررد العراق النار ات الخصررررررررررررررومررررة كرررراا 
اتراض السرررررررائد  و أن  لمجرد أا  نتهت  ذم الخصرررررررومة اإل

سررررررررررررررتعيرررد اإلدارة امميركيرررة النار ات الموقف م  الحرب 
و تخذ خطوات حاسررمة  سررتهدف وقفها. وحتا اآلا ت ي دو  

اإلدارة امميركيرررة  أا  رررذم الخطوات لمك  أا  تخرررذ أو أا
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 راابة ات ا خاذ ا.
  لقودم الذي  جاماإل مع  ت امميركية  اإلدارة  ط أاو  ●

  عناصرررررررررررررر  قود ا التت امخرى   جا اتواإل" نيرررررررررررررال أبو"
جام الذي لقودم أبو عمار  ا مع اإلأنه  أم متطراة السررررطينية

 عتدال الفلسطينت؟الذي بات رمزات لإ 
ومناسرررربة  ذا الكالم  و أا اإلدارة امميركية بامسررررلوب 

 جام الذي الذي  تعامط ب  مع القيرررررية الفلسرررررطينية  ؤيد اإل
 جام الذي لقودم أبو موسا وأبو صالئ لقودم أبو نيال واإل

 جرام الرذي لقودم أبو عمرار وم  معر  وحولر  م  وت  ؤيرد اإل
كلمرررا خطرررا أبو أنررر   نتبرررامالقيررراديي  المعتررردلي . والالارررت لإ 

 خررذت اإلدارة امميركيررة مواقف نعتررداتت ن عمررار خطوة أكثر 
 داع الموا   العربت عمومات والموا   الفلسررررررررطينت بارررررررركط 

أنرر  قررد لقول بينرر  وبي  نفسرررررررررررررررر  مررا معنررام أا  نلاخررا  
الموقف الذي لقودم أبو نيرررررررررررال وبقية القياديي  المتطراي   

التحفاات  ات الصرررف الفلسرررطينت  و علا حق بالرغم م  
 الكثيرة علي .

  الميليارررررررررررررريررررات مع  ت امميركيررررة اإلدارة  ررررط أاو  ●
 الذي  جاماإل مع أنها أم الميليارررررررررررريات  ذم وءعماء الل نانية

  التمزق  م  المزيد  دوا  ويحول ل ناا ات سرررررررررررررتقراراإل لحقق 
 تت التقسيم؟حتماإل نهالة وييع

اللحاة ومناسبة  ذا الكالم  و أا اإلدارة امميركية منذ  
ولا لما حدث ات ل ناال  عاملت مع التطورات بامسلوب ام  

الذي يوحت بأنها  خدم خا الميلياررررياتل وإا كانت ت  ريد  
"نيوجيرسررررررررررت" و ت نحدى   لذلك... وحتا عندما سررررررررررمحت 

حرررامالت الطرررائرات التت رابطرررت ات الميرررام الل نرررانيرررة برررأا 
 قصررررررررررررررف منرا ق ات ل نراا ننمرا  صرررررررررررررررارت برالطريقرة التت 

تصررررررررررف بها ءعماء الميلياررررررررريات وبالتالت خدمت  وجههم  ي
 وأسلوبهم.

لقد أوردنا ات امسررررررررررررطر السررررررررررررابقة بعض النماذج التت 
عتدال  جعط المرء لفترض بأا اإلدارة امميركية  طالب باإل

أنهررا ضررررررررررررررمنررات  ات المنطقررة العربيررة ودول العررالم الثررالررث نت  
 لمصرررررر  ارررررجع التطرفل وإت اما معنا أنها ت  فعط شررررري ات 

ولا. وت  فعط شررررررري ات لألكثرية  ويهمها سررررررروريا ات الدرجة ام  
العربية و  دو م تهجة ضرمنات بالراض اللي ت. وت  فعط شري ات  

اإليرانيررة بررالرغم م  المرونررة التت  - لوقف الحرب العراقيررة
أظهر ا العراق  جا ها. وت  فعط شرررررررررررررري ات إلحالل السررررررررررررررالم 

اإلسرررررررررررررررائيلت بررالرغم م  قرارات ارراس التت   رردو   - العربت
 جام ط اإلعتدال المطلوب  وت  فعط شري ات م  أج  نموذجات لإ 

 الذي لقودم أبو عمار و ترك  عرضة لاراسة اآلخري .
واإلدارة امميركيررة عنرردمررا ت  فعررط شرررررررررررررري ررات نءاء اممور 

الماررررررررار نليها وغير ا لكوا معنا ذلك أا الذي يهمها اقا  
يا الغير ات مواقف صرررررررررررررعبة مسرررررررررررررتخدمة ات ذلك  و  ور 

 العرب ضد بعيهم البعض.
والمرونة العربية  ت موقف صررررررررعب ما دامت  صرررررررردر  
ع  الجررانررب العربت م  دوا أا لحرردث  جرراوب معهررا م  

 الجانب امقوى الذي  و الوتلات المتحدة.
ويبقا سررررررررؤال   ط سررررررررتسررررررررتمر  ذم الحال علا ما  ت  

ع ات المنطقة يتم نظهار ا  علي  أم أا صرررررورة جديدة للوضررررر 
  ريغرررراا ات أعقرررراب لقرررراء القمررررة المر قررررب بي  الرئيسرررررررررررررري  

وغوربا اررروف م  شرررأنها التوضررريئ بأا م  مقومات الوااق 
والمنطقررة  - الرردولت الجررديررد  و  فريغ بعض منررا ق التو ر

م  أي قرررررردرة علا  - العربيررررررة  ت أبرء  ررررررذم المنررررررا ق 
تاررررررررددل وبأا يتم  الراضل وإحالل المرونة المتناتية محط ال

ذلك م  خالل سرررررريناريو لاررررررارك في  أبناء المنطقة... وكط 
 ات نطاق ما  و مطلوب من  وقادر علا أدائ ؟

نتاار نجابة  نوحتا  لك القمة يبقا السؤال مطروحات ات  
 حاسمة.

 1985أيلول )سبتمبر(  28 - مجلة "التضامن". لندن

     

 العالقات الُعمانية السوفياتية: 
 واألهم  المهم

 خررررررراذ القررار نننهرررررررا ندارة  عررف ات أي لحرارررررررة يترم 
 خصوصات عندما لكوا م  نوع القرارات التت يرااقها التردد.

ذلك  و التعليق الذي لخرج ب  المرء و و لسررررررتمع اجأة  
أا العمانيي  قرروا اجأة نقامة عالقات دي لوماسررررية مع   نلا

 السوفيا ت. اإل حاد
لقرد أعل  العمرانيوا قرار نعرادة العالقرات ات مقر اممم 
المتحردة وأثنراء الرذكرى امربعي  إلناررررررررررررررراء المنامرة الردوليرة 

دورة عرادلرة للجمعيرة العموميرة للمنامرة.  ننعقرادوليس خالل 
وبرررذلرررك قطعوا الطريق علا أا يتم اإلعالا ات مسررررررررررررررقا 

 وموسكو.
نت  وصررررررررررررحيئ أا اممر ات النهالة  و عودة العالقات

أا ظروف الخليج وو أة الحسررررراسررررريات السرررررائدة في   جعط  
السررررررررررروفيا ت ات مقر  اإل حادم  نعالا نعادة العالقات مع 

 اممم المتحدة وليس ات مسقا وموسكو خطوة متأنية.
ولقررد أعل  العمررانيوا قرار نعررادة العالقررات بعرردمررا  زايررد  
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  القصررف العراقت لجزيرة "خرج" وبعدما با ت أرصررفة الجزيرة
التت كرانرت كتلرة م  الحركرة والنارررررررررررررررا  بسرررررررررررررر رب عمليرات 
التصررررررردير ركامات وكتالت م  الخراب بفعط عمليات القصرررررررف 
الموجهة. ويكاد للمناسرررررررررربة ت لخلو يوم م  عملية لقوم بها  
الطيراا العراقت اوق جزيرة "خرج". كررررذلررررك ي رررردو أا كررررط 

 جررررام جزيرة "خرج" يرمت  ن يررررار عراقت لحلم بطلعررررة ات 
 ما ات  ائر   م  أ ناا القنابط. اوقها بعض

ك موقصررررررررف جزيرة "خرج" لعنت جموح  اإليرانت نحو    الح 
عمليات انتحارية معقدة قد لكوا م  بينها نغالق ميرررررررررريق  
 رمز. والفرق ك ير بي  حردوث  رذم العمليرة بينمرا العالقرات 

السررررررروفيا ت والدولة التت  حرس  ذا  اإل حادغير قائمة بي  
وقد حقق حكم السرررررررررررررلطاا قابوس   الميررررررررررررريق وبي  حدوثها

للسرررررررررررررروفيرررات  رررذا الحلم التررراريخت. وم  المؤكرررد أنهم ات 
نتحرررراريررررة سرررررررررررررريررررأخررررذوا ات مواجهتهم للخطوة اإليرانيررررة اإل

عتبررررار المكسررررررررررررررررررب الك ير المتمثررررط بررررإقررررامررررة عالقررررات اإل
دي لومرراسرررررررررررررريررة بينهم وبي  العمررانيي . وإذا جرراء القول اررإا 

الحياد نذا  نلاب العمانيي  وضررررعوا السرررروفيات ات موقع اقر 
 نلاحدث أا اضرررررررطرب اممر ووصرررررررلت الحال باإليرانيي  

حررررد نغالق ميرررررررررررررريق  رمز. ونقول ذلررررك مع امخررررذ ات 
عتبار أا نغالق الميررررررريق ليس بذلك اممر السرررررررهط نت اإل

 نذا كانت  نالك خطة م  نوع لم لخطر ات بال أحد.
ولقرررد أعل  العمرررانيوا قرار نعرررادة العالقرررات وقرررد مهررردوا 

سرررررررررتة أشرررررررررهر ما في  الكفالة لهذم الخطوة. وات  ذم   خالل
مسررررررررألة نقامة  نلاالفترة  ميزت مجالسررررررررهم بكثرة اإللماءات  

السررررروفيا ت. وكانت  لك  اإل حادالعالقات الدي لوماسرررررية مع 
ختبررار. وات  ررذم المجررالس اإللمرراءات م  نوع بررالونررات اإل

كاا المسررررررؤولوا العمانيوا لحرصرررررروا علا نبداء مارررررراعر 
 جام السرررررررررررروفيات أو بما معنام كانوا يوحوا بأنهم ت  عفوية

يهرررررابوا الرررردب الروسررررررررررررررت الررررذي يهررررردد الغرب برررر  بعض  
 المحاااي  ات العالم العربت.

ولقررد أعل  العمررانيوا قرار نعررادة العالقررات وقررد حرردثررت  
 - بعض حاتت الصررررررررحو ات سررررررررماء العالقات السررررررررعودلة

 نلابهررا السرررررررررررررروفيررا يررة وبلغررت ذرو هررا ات الزيررارة التت قررام 
 اهد. ب  موسكو اممير فيصط

سرررررتقبال  وبالرغم م  أا  ابع الزيارة رياضرررررت نت أا اإل
سررررررررررررررتقبرال نالرذي أقرامر  السرررررررررررررروفيرات لنجرط الملرك اهرد كراا 

 شخصية سياسية بالغة ام مية.
ولقد أعل  العمانيوا قرار نقامة العالقات الدي لوماسرررررررررية 

السررروفيا ت ق ط القمة الخليجية التت سرررتنعقد بعد   اإل حادمع 
ألام ات بالد م. ولو أا  ذم القمة كانت سرررررررررتنعقد ات دولة 

السرررررروفيا ت لكاا  اإل حادخليجية أخرى ت  قيم عالقات مع  
ة ات مسرقا  القم ننعقادربما نارأ ع  ذلك بعض اللغا لك  

 ستفسار وربما أي مزايدات.نستهجاا وأي نسيمتأل أي 
ولقد أعل  العمانيوا قرار نقامة العالقات الدي لوماسرررررررررية 

السرررروفيا ت بينما حرب الجواسرررريس علا أشررررد ا  اإل حادمع 
بي  السرررررررررررررروفيررررات واإلنكليز. وعنرررردمررررا نعرف أي ود يربا  

ض برأا اتراال ريطرانيرة لجراء عنرد را اإل - العالقرات العمرانيرة
العمررررانيي  واثقوا بررررأنفسررررررررررررررهم وت لكترثوا لمررررا حرررردث بي   

 السوفيا ت. اإل حادبريطانيا و 
ولقد أعل  العمانيوا قرار نقامة العالقات الدي لوماسرررررررررية 

 اإل حادمع السررررررررروفيات بعدما بدأت قيادة جديدة شرررررررررابة ات 
السرررررررررررررروفيرررا ت نمطرررات غير مطروق ات بنررراء العالقرررات مع 
اآلخري . كذلك نا  ذم القيادة  حاول ات شكط أو ات آخر 
اإللحررررراء برررررأا مهمتهرررررا  ت  طمي  ام راف التت ت  قيم  

ت معهرا برأا كرملي  الثمرانينرات  و كرملي  التعرالش  عالقرا
الجيرد مع الرذي  يتهي وا نقرامرة العالقرات معر  وليس كرملي  

 الذي  دا   خويف  ؤتء.
ولقد أعل  العمانيوا قرار نقامة العالقات الدي لوماسرررررررررية 

  الدولتي   مع السروفيات ق ط أا   دأ قمة العصرر بي  رئيسرت  
 ت والوتلات المتحدة ات جنيف.  السرررررررررررروفيا اإل حادالك ريي  

وواضررررئ أا العمانيي  آثروا أت لكونوا سررررلفات ورقة م  أوراق 
القطب امميركت ات مواجهة القطب السرررررررررررررروفيا ت وإا كاا 

السرررررررررررررروفيرا ت ت يلغت  رذا  اإل حرادقرار نقرامرة العالقرات مع 
 التميز الذي يتبادلون  مع الوتلات المتحدة.

نقامة العالقات الدي لوماسرررررررررية ولقد أعل  العمانيوا قرار 
  نعقراداإلمع السرررررررررررررروفيرات ق رط أا   ردأ القمرة العربيرة المؤجلرة 

ات الرياض. وم  شرررررررررأا  ذا اممر أا لحدث  غييرات   يفات  
عتبار أا سررررررررررلطنة  ات المعادتت القائمة والتت  أخذ ات اإل

 عماا  ت أقوى حليف لخا كامب دلفيد.
ك  القول نا يبقا أنررررر  واق قررررراعررررردة المهم وام م لم

امسرباب التت أوردنا ا ات امسرطر السرابقة  ندرج  حت بند  
المهم أمرررا مرررا ينررردرج  حرررت بنرررد "ام م" اهو أا العمرررانيي  

السوفيا ت ما  جربة  اإل حادأقاموا عالقات دي لوماسية مع 
 نلاختبارات معقوتت بالنسررررربة ننقامة العالقة مع الصررررري  كانت 

 - ما  جربرررة العالقرررة الكويتيرررةاإلدارة العمرررانيرررة م  جهرررة و 
السررروفيا ية   دو مارررجعة وما السررروفيات أظهروا الكثير م  

 -   النية وما "اللوبت" السرررررروفيا ت ات سررررررلطنة عمااسرررررر  ح  
ومعام أركرررررانررررر  م  الثوريي  القرررررداما والمتقررررراعررررردي  و م 

 جام المعقول وحقق ما سررعا نلي  ات ناررا ات اإل - شررباا
 لسلطاا قابوس.الوقت الذي ير اح نلي  ا
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اهررط  تكرر الحررالررة ات منررا ق أخرى م  الخليج أم أا 
"اللوبت" الرذي  لالفرصرررررررررررررررة غير موا يرة نتيجرة أنر  ت وجود 

 لخفف م  و أة الحديث ع  مخا ر الدب الروست؟
م  المؤكرد أا جوابرات مرا قرد يتواار ات ضرررررررررررررروء  طورات  
امشرررررررهر الثالثة المق لة المألى بالمفاجآت وات ضررررررروء قمة 

ءدحم جدول أعمالها نغوربا ارررروف التت  -   ريغاارئيسرررري  ال
 بأكثر مما  حتمط.

 1985تشرين األول )أكتوبر(  5 - مجلة "التضامن". لندن

     

بعد   النمرودل ما قبل الصفقة وما بعدها 
  االواكسل لمنافسة  التورنادول 

صرررررررفقة  ائرات »التورنادو« التت   نلاالنار  أم  الخط 
سرر وع الماضررت مع برمتها المملكة العربية السررعودلة ات امأ

انهررا مجرد عمليررة  جرراريررة ك رىل  مررت ات  ابريطررانيررال عل
 ذم الصرررررفقة علا  نلانما م  المهم النار إظروف دقيقة و 

 نلاعودة  ررردريجيرررة ل ريطرررانيرررا  نلانهرررا قرررد  كوا مقررردمرررة أ
 كوا مرحلة التسرررعينات  ت مرحلة  المنطقة العربيةل بحيث
 .ت العالم العربتف زايد الاأا ال ريطانت ا

ا بريطانيا التت أعتقاد  و والذي سررررررررررراعد علا  ذا اإل 
ات ميرمار صرناعة السرالح والطائرات  ات سراسريأ ات حققت  قدم

  ات شع ي ات السني  الخمس عارة الماضيةل والتت  ت مق ولة
ي دولررررة أكثر م  أم  العرب وبررررالررررذات م  عرب النفا 

 نلاكثر م  الوتلات المتحدة نفسررهال  ميط أخرى و أوروبية أ
 نلاتمراد المرونرة ات  عراملهرا مع العرب. اهت برالنسرررررررررررررربرة نع

صرررفقة الطائرات التت عقد ها مع المملكة العربية السرررعودلة 
 القل بط انها لم  متعض ات اإل اعل ات لم  فرض شررررررررررررو  

سرررررررلطاا ب  ع د العزيز النائب  امميرخر ما آشررررررركط او ب
الثانت لرئيس الوءراء السرعودي ووءير الدااع والطيراا الذي 

اا  نلالمئ ات اليوم اتخير م  ءيرررار ررر  أوقع الصررررررررررررررفقرررة 
ي أسرررررررررررررائيطل نالعرب لأ ت م    االخطر علا المملكة وعل

 سررررررررررررررتهدف  ا  أشررررررررررررررتر ها المملكة لمك  نا الطائرات التت أ
السررررعودلة نتيجة   اذا ما كانت  ذم سررررتهاجمئيط كدااع سررررران

 حجج معينة.  

 قبال عربت.  نوعندما  كوا  نالك مرونة لكوا  نالك 

  يتسرررررررررررررراءل   ط اا الخطوة  مة م  ثوات  ذا الصرررررررررررررردد 
  المسررررررررتق لية بعدما نجحت بريطانيا ات  أمي  نجاح صررررررررفقة

للمملكررة العربيررة السررررررررررررررعودلررة  ت بيع المملكررة »التورنررادو« 
 ميتهررررا  ررررائرات  أ  ررررائرات »النمرود« التت  سررررررررررررررررراوي ات 

مرل بررط  ررذا ام نلاا بريطررانيررا  تطلع أ»اتواكس« وي رردو 
ا  حقق  ذا بأاا رئيسرررررررررة الوءراء مارغريت  ا اررررررررررل  حلم 

واخر النصررررررررررررررف الثرانت م  أنجراء لحزب المحراااي  ات اإل
 اررررررررررر قد عرضررررررررررت  ائرة »النمرود« الثمانينات. وكانت  ا

 نلاثم  ركت اممر   1981علا المسؤولي  السعوديي  عام 
 حي  نيوج الاروف المناسبة. 

حرا رت بر  بريطرانيرا  أ تمرام الرذي وعنردمرا يراقرب المرء اإل
تأكد ل  اا مارغريت  يمير سرررررلطاا ب  ع د العزيزل ءيارة ام

 خرج وسررررال دور ات الارررررق ام  نلا ا ارررررل  تطلع بالفعط 
  أ  رررد أاالعل . اهت ق رررط  نلابموجبررر  بريطرررانيرررا م  الارررط 

ستقبال الواد ن  علاعالا ع  موااقتها الزيارة مهدت لها باإل
الفلسرررررررررطينت المارررررررررتركل و ت عندما قام اتمير   -ردنت ام

سررررررررررررررلطررررراا برررررالزيرررررارة  جررررراوءت بعض  قوس ال رو وكول 
 تناول العااء ات منزل السفير السعودي   أا  اوحرصت عل

لندال الارررريخ ناصررررر المنقور. وقد ضررررمت المأدبة التت  ات
ل  ات ربعة وعارررري  شرررخصررر أاقيمت عارررية اليوم اتخير للزيارة 

  ات بريطرانير  12مير سررررررررررررررلطراا و يتقردمهم ام ات سررررررررررررررعودلر  12)
مير سررررررررررررتقبال اإلن تقدمهم مارغريت  ا اررررررررررررر(ل و ت خالل 

داونينغ سرررتريت«   10سرررلطاا ات مقر رئاسرررة الوءراء ات »
 -سررررررررررررررتقبررررال الواررررد اتردنت ن   تراجع ع  نهررررا لأكرررردت أ

ا أجط  أا يتم نوع م  التنسرريق م  أنها  رى أالفلسررطينت. و 
م  جدول اعمال القمة  ات وسرا جزءلكوا موضروع الاررق ام

عقرد را ات جنيف   االسرررررررررررررروفيرا يرةل المتفق عل -ميركيرة ام
صرررررررفقة    نلاعط  امارررررررها. و ت بالنسررررررربة  ات ثانوي أمرات وليس 

الطائرات وبسرررر ب كثرة الاررررركاءل )بريطانيال المانيا الغربيةل  
ا  كوا بريطانيا  رررررررررررررأ منيات سعودلة ب االطاليا(ل وااقت عل
سرررررررررررررم الارررررررررررررركاء. و ت  فهمت حر   إ ت اقا المتحدثة ب

اصط المسائط السياسية ع    االمملكة العربية السعودلة عل
ر سررررعود  المسررررائط العسرررركرية ولهذا السرررر ب لم لاررررارك اتمي

ال يصرررررررررررررررررطل وءير الخرررارجيرررة ات المحرررادثررراتل وات حفلرررة 
مررا بعررد عود رر  م  نيويورك و ت  نلااتمر  ات التوقيعل  رراركرر 

سرررررررتعجال اتمير سرررررررلطاا ب  ع د  ن فهمت   ات ليررررررر أو  ات ليررررررر أ
العزيز مسرررررررباب غير معلومة اا ي دأ  سرررررررليم الطائرات ق ط 

   م  الموعد المتفق علي . شهري  

نما إليسرت صرفقة العصرر اقال و اا صرفقة »التورنادو« 
بريطانيا. وي دو اا مارغريت   نلا ت صرفقة العمر بالنسربة 

ال ات ع  حيررور سررياسررت وعسرركري ا  نلا ا اررر التت  تطلع 
الارررررررررررررررق اتوسررررررررررررررا  عررد العرردة منررذ اآلا لكت  حررط  ررائرة  
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ا أذلرررك  ا»النمرود« محرررط »اتواكس«. لسرررررررررررررررراعرررد رررا عل
بسرريطة و كاليف اتسررعار التت  عرضررها بريطانيا اقط بنسررة 

مسرررررألة    ي حالأ اتقط بنسررررربة ك يرة. والصررررريانة أالصررررريانة 
 بالغة ام مية.

 1985تشرين األول )أكتوبر(  5 - مجلة "التضامن". لندن

     

 الشظايا أصابت الجميع 
عندما يتأمط المرء ات الغارة اإلسرررررائيلية التت قامت بها  

امول )أكتوبر( ضررد نسرررائيط يوم الثالثاء امول م   اررري  
المواقع الفلسرطينية ات  ونس لجد نفسر  أمام لوحة متارابكة  

 الخطو  م  التساؤتت والتناقيات.
ويجد نفسرررررر  وسررررررا مارررررراعر الحزا م  جهة ومارررررراعر 

ستهجاا م  جهة أخرى يالحظ أمورات كثيرة بعيها يدعو  اإل
 الحيرة وبعيها لمتزج الخوف في  بتوقع المفاجآت. نلا

اآل ت لمك   سررررررررررررررجيررررط اممور التت  ت  وعلا النحو
 موضع المالحاة 

ناامات ولم  22سرررررررررتهدات ننا الغارة اإلسررررررررررائيلية   - أوال  
 سررررررررررررررتهرردف اقا  ونس أو منامررة التحرير الفلسررررررررررررررطينيررة.  
وأصررررررررابت الغارة بالارررررررراالا الصررررررررغيرة والك يرة والمتوسررررررررطة 

سرررررررررررتثناء. أصرررررررررررابت الذي  لعلقوا اآلمال نالجميع م  دوا  
الوتلات المتحدة وأصرررابت المتوددي  للسرررياسرررة الك يرة علا 

امميركية وأصررررررررابت دعاة الحط السررررررررلمت وأصررررررررابت رااعت 
شرررررررررررررعار الراض وأصرررررررررررررابت المنادي  بالحلول العسررررررررررررركرية  
وأصرررابت المقتنعي  بسرررياسرررة كامب دلفيد وأصرررابت الداعي  

نلغراء المعرا ردة التت  م التوصررررررررررررررط نليهرا بي  مصررررررررررررررر  نلا
 وإسرائيط ات كامب دلفيد.

سرتثناء وكط منهم  نقد أصرابت الاراالا الجميع م  دوا ل
أصرابت  علا قدر ما لسرتحق أو نذا جاء القول نا اإلصرابة 

 كانت علا قدر ما ينوي كط  رف  جام القيية.
ولقد أصرررررابت الاررررراالا الجميع ما النتيجة أكدت عجز 
كط  ذم ام راف علا أا  فعط شرررررررررررررري ات ما دام ليس  نالك 

 دنا.علا الحد ام ن فاق 
لقد حدثت الغارة ات ءم  مناسرررررب مي عدواا.  - ثانيا  

جتمراع لمنراقاررررررررررررررة  رذا ناليس  نرالرك حمراسررررررررررررررة عربيرة لعقرد 
العردواا. وليس  نرالرك رابرة ات التحرك شرررررررررررررررقرات وغربرات م  
أجررط مواجهررة العرردواا. وليس  نررالررك مصررررررررررررررررداقيررة للعمررط 

السررررررررررررياسررررررررررررت العربت. وليس  نالك  هيب م  جانب الدول 
  لحسرررررب حسرررررابات  العربت كذلك ليس  نالك م    الك رى للقرار

للغيرررب العربت. وم  المؤكد أن  لو كانت الصرررورة مختلفة  
ع  ذلرك لكرانرت نسرررررررررررررررائيرط برالرغم م  جنوحهرا الردائم نحو  
العرردواا  ريثررت ولكررانررت ايررررررررررررررلررت أا  بقا ات منررأى ع  

 المساءتت الدولية.
ذلك أا نسررررررررائيط عندما  جد دوتت عربية  ناصررررررررب    إلاو 

البعض الكراتيرة والعرداء وأحيرانرات العمليرات الثرأريرة  بعيررررررررررررررهرا
عتراضرررررررررررررررات ارإنهرا  جعرط الرأي العرام العرالمت ت يترأثر براإل

العربية علا ما  فعل . وعندما  جد أا الدول الك رى  ر كب 
امخطاء ضررررررررررررد الاررررررررررررعوب اإنها بعدوانها  جعط المعترض  
عليها ات وضرررررع صرررررعب. اها  ت الوتلات المتحدة  عتدي  

السوفيا ت لمارس ات أاغانستاا دورات   اإل حادات و ا  و  أحيان
ليس م  حق  أا لمارسررررررررر . و ا  ت ارنسرررررررررا  غرق سرررررررررفينة  

علا  جارب نووية  داها اإلاناء وليس الحياة. و ا   حتجاجن
  ت بريطانيا  خوض حربات ات الفوكالند... و كذا.

نا سررل يات الغارة أكثر م  أا  حصررا لك  لها  - ثالثا  
بعض اإللجرررابيرررات. ونقول نلجرررابيرررات م  دوا نسررررررررررررررقرررا   
التحفاات. وم   ذم اإللجابيات أنها وضرررررررررعت حالة التأءم 

ة ات ثالجررة. وبعرردمررا كررانررت عالقررات  التونسرررررررررررررريرر  - اللي يررة
 نلانفجار بط وربما مرحلة ما ق ط اإل نلا  وصررررررلت الدولتي  

حرب قرد  اررررررررررررررارك ايهرا م  دوا أا  رغرب ات ذلرك معام  
شررررررررررتء م   نلادول المغربل اإا  ذم العالقات مرشررررررررررحة 

نفراج نتيجة لاروف موضررررررررررروعية. وقد لكوا م  الجائز اإل
الغارة اإلسرررررررررررائيلية اإا أن  عندما حدثت  نلااإلشررررررررررارة  نا 

التونسرررررررررررررية   - نطباع امولت نتيجة لتأءم العالقات اللي يةاإل
 و أا الغرارة لي يرة. برط نا المعلومرات التت صرررررررررررررردرت ع  
بعض الدوائر الرسرررمية التونسرررية أاادت بأا القصرررف اللي ت 
قررد برردأ. ولرردى بعض وءارات الخررارجيررة العربيررة  قررارير م  

 ذلك. نلا بعثا ها الدي لوماسية  اير
لقرد انتار را التونسرررررررررررررريوا م  لي يرا اجراء هم م   - رابعاا  

نسرررررررررررررررائيطل و وقعها الفلسررررررررررررررطينيوا ات امردا احدثت ات 
 ونسل و ذا معنام أا قاعدة التوقعات العربية ليسررررررت دقيقة  

  مامات.
وات ن رار الحرديرث حول التوقعرات ودقتهرا ارإا امكثريرة  

لخصرررررروصررررررية  العربية عمومات و ونس بارررررركط خا ل نتيجة
العالقة بينهرا وبي  الوتلات المتحردةل لم لخطر ات بالهرا أن   
م  الممك  للوتلات المتحدة أا  اارك ات شكط مباشر أو 
 ساند بطريقة أو أخرى ات غارة عدوانية علا  ونس. كذلك 
نا  ررررذم امكثريررررة لم لخطر ات بررررالهررررا علا اإل الق أا 
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مخير إلسرائيط  الوتلات المتحدة لمك  أا  عطت اليوء ا
حي    نلاكت  ارررررررررررررر  غرررار هرررا أو  غض النار ع  الغرررارة 

ن مامها. وسررررررررررر ب  ذا الارررررررررررعور لدى امكثرية ولدى  ونس  
بارررررررررررررركرط خرا   و أا الرئيس بورقيبرة عنردمرا ءار الوتلرات 
المتحدة ق ط بيررررعة أشررررهر وحر  علا أا يلتقت بالرئيس  
ريغاا ويتحادث مع  بالرغم م  الوضرررررررررع الصرررررررررحت الدقيق 

يس التونسرررررتل الكت لحصرررررط م  اإلدارة امميركية علا للرئ
وعد ما بأت  سرمئ ن القات إلسررائيط بار كاب حماقة ما ضرد  

  ونس بحجة أا  نالك قواعد السطينية اوق أراضيها.
وأغلب الا  حدوث الغارة  سررررررررررررر ب ات خيبة أمط ك يرة  
خصررررررررررروصرررررررررررات أنها حققت إليراا ولي يا و ما الدولتاا اللتاا 

و ات مباشرررة وغير مباشرررة علا  ونسل بعض   مارسرراا ضررغ
نتعاش ات صرررررررفوف الرأي العام التونسرررررررت. ولوت الخطوة اإل

امميركية الجديدة علا أسرلوب التعامط مع العرب والمتمثلة 
سررررررررررررررتعمرررررال "الفيتو" ات مجلس امم  لكرررررانرررررت نات عررررردم 

الميرررررراعفات التت سررررررتحدث داخط  ونس ردات علا الموقف 
 تحملها الوتلات المتحدة.امميركت أخطر م  أا  

اتراض  نا أا الوتلات المتحدة وضرررررررررررررم  وقد لجوء اإل
سرررررياق حسرررررابات دقيقة جدات ا خذت سرررررلفات قرار غض النار 

سررررتعمال الفيتو لصررررالئ نسرررررائيط ات نع  الغارة وقرار عدم 
مجلس    نلاالوقت نفسرررر  إلدراك منها أا القيررررية سررررتصررررط 

 ررذم الحررال قررد سررررررررررررررتعمررال الفيتو ات مثررط نامم  وأا عرردم 
لطفئ الغليرررط العربت بعرررد أا  كوا الغرررارة قرررد أ فرررأت نرررار 

 الحقد المتأججة ات نفوس اإلسرائيليي .
سرتعمال الفيتو  نوقد يت ي  ذات يوم ليس بالبعيد أا عدم 

 رررداررر  التمهيرررد للحوار امميركت والغربت عمومرررات مع الوارررد 
 امردنت والفلسررررررررررطينت الماررررررررررترك. أما نذا كاا مثط  ذا ل 

لحرردث اررإا وقفررة عربيررة مع الصرررررررررررررررديق   رردو مطلوبررة م  
درجررة التحررالفل وم  المتوددي   نلاالمتعرراملي  مع أميركررا 

درجة غض النار ع  نسرررررررراءا هال وم  المتطلعي    نلالها 
 صداقة معها علا حساب صداقات كثيرة. نلا

امول بعد حدوث الغارة  نطباعأا اإل  نلا بقا اإلشرررررررارة 
 و أا مثررط  ررذا اتعتررداء  رردارر  ات الرردرجررة امولا  رردمير  

نتقرررررررام لثالثرررررررة  عتررررررردال الفلسررررررررررررررطينت والعربت وليس اإلاإل
تلوا ات ق ر  ات ظروف غير مفهومة. وما نسررررررررررررائيليي  ق  

عترداء ينط ق علا ل نراا الرذي لم  ردمرم  ينط ق علا  رذا اإل
علا سرررررفير ا ات لندا نتقامات إل الق الرصرررررا  ننسررررررائيط 

الدرجة التت  نلاوإنما ما الارررأا الفلسرررطينت عسررركريات قوي  
 عتدال.بات ايها سالحات قويات لتعزيز منطق اإل

أن  بعد الغارة علا  ونس بات    نلا بقا اإلشررررارة أليررررات 

م  الط يعت التسررراؤل عما نذا كاا النهوض العربت سررري دأ.  
صردي إلسررائيط نذا و ذا النهوض أدنام التيرام  وأقصرام الت

 ستهانة بالعرب والعالم. ت واصلت اإل
 1985تشرين األول )أكتوبر(  12 - مجلة "التضامن". لندن

     

 ثمن باهظ جدا  لعملية بير مفهومة أبدا  
برررررالرغم م  المرارة التت أحررررردثتهرررررا ات النفوس عمليرررررة 
القرصررررررررنة التت  عرضررررررررت لها  ائرة ركاب مدنية مصرررررررررية  

مناضرررررررلي  السرررررررطينيي  ) م  رحيلهم م   كانت  قط بيرررررررعة
ك مختارم نمصررررر ضررررم  حط منطقت ومعقول   المصررررري  الح 

ختطراف السررررررررررررررفينرة اإللطراليرة(ل  نمع نلطراليرا لعمليرة   فراق براإل
اإا حسرررنات عملية القرصرررنة  ذم أكثر بكثير م  سررري ا هال  
برط ننهرا نذا جراء القول  ت الاررررررررررررررتء المطلوب الرذي كراا 

 بد منها خصرررروصررررات بعدما  لجب حدوث  م  أجط صررررحوة ت
بات الوعت المصررررري والعربت عمومات ات ما لاررررب  الغي وبة 
وت بد م  صررررررردمة كهربائية  سررررررراعد علا  حريك أوصرررررررال 

 القلب العربت الذي لكاد النبض في  أا يتوقف.
م  حسرررنات العملية غير المفهومة والتت سررريكوا ثمنها  

ارك نحو  با اات جدات أنها أكدت صردق  وج  قيادة حسرنت مب
امشرررررررررررقاء العربل وأكدت أليرررررررررررات حرصررررررررررر  علا قيرررررررررررية  
الفلسرررررطينيي  ولو أا الرجط كاا غير ذلك لكانت التطورات  

 نتهت بما م  شأن  عدم نءعاج مصر ات شتء.ن
وم  حسررررررررررررررنررررات العمليررررة أنهررررا أظهرت حقيقررررة موقف 
الوتلات المتحدة م  مصررررررررررررر. وخالصررررررررررررة  ذا الموقف أا 

امررررط الم نت علا قرررراعرررردة اإلدارة امميركيررررة ت  حررررب التعرررر 
المتبادل. ومثط  ذا اممر كاا غائبات ع  قطاعات   حتراماإل

مصررية عرييرة  عت ر أا العالقة بالاركط الذي كانت علي  
مع اإلدارة امميركيرة  ت النموذج الحت لمرا لجرب أا  كوا 

 علي  العالقات.
وم  حسررنات العملية أليررات أنها أسررقطت وبارركط يتمنا  

نهائيات نقطة ليسررررررررت بييرررررررراء علا اإل الق  المرء أا لكوا 
ات السرررررررررررجط المصرررررررررررري و تمثط ات المناورات المارررررررررررتركة 

امميركيرة. وت لعتقرد المرء برأا ات اإلمكراا  - المصررررررررررررررريرة
 معاودة  ذم المناورات بعد عملية القرصنة التت حدثت.

وم  حسرررررنات العملية أنها أوضرررررحت بما ت يدع مجاتت 
للارررك أا مصرررر بلد مكاررروف وبواسرررطة امجهزة والطائرات 
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امميركية المتواجدة علا أرض مصررررررررر وات سررررررررمائها. ولو 
أنها كانت غير مكارررررررررررواة لما كاا حدث التحرك امميركت  

سررررررررررررتهدف خطف الطائرة بالارررررررررررركط الذي حدث في ل  نالذي  
الك ما يؤكد بأا المكالمات الها  ية  ايرررررالت ع  أن  ليس  ن

لرئيس الردولرة المصررررررررررررررريرة ولكبرار المسررررررررررررررؤولي  م  مردنيي  
وعسرررررررركريي  ليسررررررررت مراقبة ومسررررررررموعة م  ق ط امميركاا. 
وعندما  كوا مصرررررر مكارررررواة بهذا الاررررركط امعنا ذلك أا 

 كط الجيراا أليات مكاواوا.
اإلدارة وم  حسرررررنات العملية أليرررررات أنها أظهرت كم أا 

امميركية شرررررررررغواة بالعمليات اتسرررررررررتعراضررررررررريةل وكيف أنها 
 تاررا ر و تجاسررر علا الحلقة المسررالمة والصرردلقة منها ت 

ختطاف  نكما أث تت علا سررررررر يط المثال حادثة   -  سرررررررتطيع
أا  فعررط شرررررررررررررري ررات أمررام غير  - الرر " - دبيلو -  ررائرة " ت

اعة  المسرالمي  وغير امصردقاء. لقد كانت العملية غير شرج
علا اإل الق وبي   راي  غير متكررررراا ي   مرررررا   رررررائرة  
ركاب مدنية مصررررررية  قوم بمهمة ننسرررررانية ومسرررررالمة وليس 
ايها قطعة سررررررالح واحدةل وبي  بيررررررع  ائرات حربية  مثط  
أايررررررررررررررط مرا أنتجتر  المصررررررررررررررانع الحربيرة امميركيرة ات  رذا 

ذلك أنها  مت بي   يار مصرررري يتصررررف    إلاالميرررمار و 
عدة المحاااة علا سرررالمة ركاب  ائرة يتولا  دائمات واق قا

 قياد هال وبي   ياري  متمرسي  بعمليات عسكرية متقدمة.
وم  حسررررررررررررررنرات العمليرة أنهرا أظهرت حجم الغيرررررررررررررررب 

سررررررررتهانة التت المخزوا ات الصرررررررردر امميركت م  جراء اإل
 عرضررررت لها سررررمعة أميركا ات السررررنوات الخمس الماضررررية 

م  أا  بحرث ندارة  ات منطقرة الارررررررررررررررق اموسررررررررررررررا. وبردتت 
سررررررررررررررتهررانررة اررإنهررا الرئيس ريغرراا ع  حلول منطقيررة لهررذم اإل

سررررتعراضررررت قد لكوا الموا   نحلول ذات  ابع  نلالجأت 
حد ما بها لكن  عندما يدرك أي أثر   نلاامميركت شررررررررررغواات 

سرررررررررتترك  ات النفوس العربية عملية القرصرررررررررنة  لك اإن  ل  
ا الاررررررررررررررعور لعود شررررررررررررررغوارات علا اإل الق. وأغلرب الا  أ

بيرررررررررورة الثأر م  العملية يتراكم منذ حدوثها ات نفس كط 
عربت وات نفس كط مصررررررررري ضررررررررد الوتلات المتحدة. وإذا 

عتبار كم أا مسرررررررررررألة الثأر راسرررررررررررخة ات  راث  أخذنا ات اإل
اتراض بأننا ت نسرررتبعد أا نفاجأ  المصرررري و قاليدم لجاء اإل

ة ذات يوم برجرررررط أم  ات مطرررررار القرررررا رة مهمتررررر  حمرررررالررررر 
الطائرات والمسرررررررررراعدة ات  أمي  السررررررررررالمة لها لطلق نيراا  

سررتباحها امميركاا نرشرراشرر  ات لحاة شررعور بالكرامة التت 
علا  رائرة ركراب م  دوا أا لعنير  ات شررررررررررررررتء كوا  رذم  

 - الطررائرة  ت  ررائرة ركرراب مرردنيررة  ررابعررة لاررررررررررررررركررة "برراا
ال ". وت لختلف اثناا  - دبليو - أميركاا" أو لارررررررررركة " ت

ا مسررررررررررررررؤوليرة  رذم العمليرة لو حردثرت ت  قع علا  رذا ات أ
الموا   وإنمرا  قع علا اإلدارة امميركيرة التت غرذ ت بعمليرة 

 القرصنة التت  مت حالة الثأر المتواجد أصالت ات النفوس.
وم  حسرررررررنات العملية أليرررررررات أنها سرررررررتكارررررررف ضرررررررعف  
امميركاا لو واجهتهم عملية ما ضررررررررد م لقوم بها  رف ت 

لا مواجهترررر  م  نوع عمليررررة خطف  ررررائرة الر قرررردرة لهم ع
بيروت. ومثررط  ررذم العمليررة جررائزة   نلاالرر "  - دبليو - " ت

الحدوث ات ألة لحاة نتيجة للسرررياسرررة التت  نتهجها اإلدارة 
امميركية ات  عاملها مع القيرررررررررالا العربية ومنها القيرررررررررية 

 الفلسطينية.
و وم  حسرررررنات العملية أنها سرررررتجعط التيار السرررررادا ت أ

بامحرى  يار كامب دلفيد ات مصر ينحسر بعض الاتء. 
نحسررار  ذا التيار ما م  شررأن  أا لجعط و أة القيود نوات 

كم الرئيس مبارك أقط بما م  شرررأن  أا لارررجع علا علا ح  
ر برررا  مصررررررررررررررر بعرررالمهرررا نخطوات أكثر  قررردمرررات نحو نعرررادة 

 العربت.
 لررررك  ت الحسررررررررررررررنرررراتل أو بررررامحرى نمرررراذج م   ررررذم  

سررررررررتعجال م  أما السرررررررري ات اتتمثط ات  ذا اإل الحسررررررررنات.
جانب مصرر لتسرليم أربعة مناضرلي  السرطينيي  لاركلوا نذا 
جاء القول ورقة ات يد ا م  أجط  حقيق مكاسرررررررررررررب قومية 

 ك رى.
وت ندري ما الذي كاا سيحدث لو أا مصر أبقت علا 
الفلسررررررطينيي  امربعة ات أراضرررررريها أو أرسررررررلتهم برات أو نهرات  

اا بدل  ونس.  ط  و الخوف علا لقمة العيش السرررود  نلا
امميركيرررة المصررررررررررررررررردر؟ أم  و الخوف م  عررردواا ثنرررائت  

 1956نسررررررائيلت لارررررب  ات بعض جوانب  عدواا   - أميركت
و و  - الثالثت خصرروصررات بعدما بات الرئيس حسررنت مبارك

   جامنندااع  ات نغير مسرتعد للتراجع ع    - الطيار أصرالت 
 عالمها العربت؟ نلاالعودة بمصر 

وليس مصررررررررررراداة أا التطورات  الحقت بالاررررررررررركط الذي 
 -  الحقرت بر  بعردمرا برات شرررررررررررررربر  مؤكرد برأا  ريق القرا رة

الجزائر أصرررررربحت سررررررالكة وأا منامة التحرير الفلسررررررطينية  
القرا رة. ومثرط   نلاط مقر را سررررررررررررررتعرداد لنقر  برانرت علا أتبرة اإل

سرررررررررررررررائيرررط علا اإل الق.    ل   ر ررراح لهمرررا ن  اممري   رررذي  
والقاعدة المألواة  ت  ما ت  ر اح نلي  نسرررررررررررررائيط ت  رحب 

 ب  الوتلات المتحدة.
المنطقة ات ضروء الذي حدث وات   ط أاويبقا سرؤال 

 - نتكاسررررررررة اللقاء ال ريطانت مع الواد الفلسررررررررطينتنضرررررررروء 
امردنت المارترك ثم ات ضروء  هديد سرعودي للرئيس ريغاا  

ع رد العزيز عنردمرا التقا بر  ات  ب  طرااوجهر  اممير سررررررررررررررل
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واشررررنط  ق ط ألام وخالصررررت  أا المملكة العربية السررررعودلة 
سررررتدخط الحرب نذا قامت نسرررررائيط بعدواا علا امردا م  

المنطقة  ت علا أبواب    ط أانوع عدوانها علا  ونس... 
أميركية  اررررررررررارك   - أميركية أو عربية - مواجهة مصرررررررررررية

بي  المرحلة الرا نة   ط أاك رل و ايها مصرررررررررررر بالقسرررررررررررم ام
 ونهالة كامب دلفيد مسااة قليلة؟

نا منطق الحلول القررائمررة علا صررررررررررررررفقررات يؤكررد ذلررك. 
 ية كامب دلفيد كانت صفقة داعت ثمنها اممة.إ فاقو 

 نلاوبعد عملية القرصرررررنة امميركية بات  ريق مصرررررر 
 أمنها العربية أكثر سالمة. و ذا ما لفعل  حسنت مبارك.

هم  و أا ينجو م  كيد الذي  ينص وا الاباك لكت والم
 سررررتسررررلم مصررررر وأا يبادر العقيد معمر القذاات بخطوة ات 

نتائج   نلا جام التط يع العربت مع مصرررر مسرررتندات ات ذلك  ن
 موسكو. نلاءيار   البالغة ام مية التت قام بها ق ط ألام 

 1985تشرين األول )أكتوبر(  19 - مجلة "التضامن". لندن

     

 فرص ضاعت على العرب وعلى أميركا
ضرراعت علا القيررية الفلسررطينية ارصررة ثمينة كاا م  
شرررررررررررررررأنهررا لو لم  ت رردد وسررررررررررررررا الريرراح التت يثير ررا "اللوبت" 

بة م  الصررررررررررهيونت ات الوتلات المتحدة أا  حقق نتائج  ي   
 تمام الدولت شررررأنها أا  بقت علا القيررررية ضررررم  دائرة اإل

 الك ير.
و تمثرط  رذم الفرصرررررررررررررررة ات أا عرددات م  الحكرام العرب 
أعررررادوا النار ات خططهمل وبعرررردمررررا كررررانوا عرررراءمي  علا 

وأ ميتها أنها   - المارررررررراركة ات الدورة الحالية لألمم المتحدة
امررررة  نعقررررد وقررررد حلررررت الررررذكرى امربعوا لتررررأسرررررررررررررريس المن

 عدلوا ع  ذلك. - الدولية
ع رررد العزيز والملرررك  ب  وبي   ؤتء الحكرررام الملرررك اهرررد
جديد ولكط م   ؤتء  ب  الحسرررررر  الثانت والرئيس الارررررراذلت

 مكانت  لدى اإلدارة امميركية ولدى معام دول العالم.
ولنتصور كيف كانت الحال لو أا  ؤتء الحكام شاركوا 

كرى امربعي  لتأسرررررريسررررررها ولو حتفال اممم المتحدة بالذنات 
 صررررراتت مع ام راف نأنهم علا  امش ماررررراركتهم أجروا  

الدولية الكثيرة التت كانت سرررررررتارررررررارك. كذلك لنتصرررررررور وقع 
الخطررب التت كرراا سرررررررررررررريلقيهررا  ؤتء. وأغلررب الا  أنهررا ل  
 كوا م  الخطب العادلة التت يلقيها عادة رجال الصرررررررررررررف 

لحكام ات الماراركة ات الثانت أو الثالث الذي  ينوبوا ع  ا
 المناسبات المهمة.

وت يررردري المرء مرررا الرررذي جعرررط  ؤتء الحكرررام لعيررردوا 
هم كانوا لفترضرررررروا   ط أنالنار ات خططهم وت لارررررراركوا 

حتمرررال وقوع مكيررردة مرررا ات نيويورك قلعرررة الصررررررررررررررهيونيرررة ن
والمركز القوي لليهود ضررررررد القيررررررية العربية م  شررررررأنها أا 

فسررر   تسررر ب ات حدوث مأءق   يرررر بالقيرررية وات الوقت ن
 امميركية لصعب  جاوءم؟ - للعالقات العربية

هم اعت روا سرلفات أا ماراركتهم ات  ذم المناسربة  ط أنأم 
بغير موقف بالغ الصررررراحة يتم  سررررجيل  ع ر المن ر الدولت 
ل   كوا ذات جردوى وم  أجرط ذلرك آثروا نلفراد م  لمثلهم 

 ؟ويلقت الخطب التقليدلة بالنيابة عنهم
هم آثروا عردم المارررررررررررررراركرة كت ت  يررررررررررررررطر م   رط أنأم 

واشررنط  للقاء   نلانتقال اإل  نلامناسرربة التواجد ات نيويورك 
الرئيس ريغررراا وإت ارررإا المسررررررررررررررؤول امميركت الرررذي كرررانوا 
سرررررررررريجتمعوا ب  و م ات نيويورك  و وءير الخارجية جورج 

 شولتز؟
 - وبعدما كانوا قرروا الماررررررررراركة - هم سرررررررررألوا ط أنأم 

لاسررر عراات رئيس منامة التحرير    نلاعما سرريتم بالنسرربة 
الفلسررررطينية و ط سررررياررررارك أم تل وعندما بلغهم بأا الدعوة 

خذوا القرار بعدم  ن رئيس الارررررعية الفلسررررطينية   نلالم  وج  
   ينوب عنهم؟المااركة وإلفاد م  

أغلب الا  أا الذي جعط الحكام العرب لعيدوا النار 
حتفاتت الذكرى امربعي  لتأسررررريس  نات قرار الماررررراركة ات 

اممم المتحررردة  و  لرررك امسرررررررررررررربررراب مجتمعرررة و و المنرررات 
الرئيس   نلاالسرررررياسرررررت الدولت غير المسرررررتقر. أما بالنسررررربة 

  بعدما أذلع بأن  ألغا قرارم - جديد  حديدات اإننا ب   الااذلت
 نلاحتجاجات علا عدم دعوة لاسرررررررررررررر عراات نبالماررررررررررررراركة 

كنرا نتمنا أا لارررررررررررررررارك وينوب ع  عرارات  - حتفراتتاإل
ويقول للعرررالم م  من ر المنامرررة الررردوليرررة أنررر   نرررا ت يلقت 
كلمة الجزائر وإنما كلمة السررررررررررررررطي  ق ط كلمة الجزائر و ت 
الكلمررة التت كرراا لفترض أا يلقيهررا عراررات الررذي لم  وجرر  

جديد  ب   ة نلي . و ط  ذا كثير نذا نح   ال نا الرئيسالدعو 
ب ؟  ط كثير علا المعركة الدي لوماسررررررررررية التت  خوضررررررررررها 
القيرية الفلسرطينية وبيرراوة أا يبادر رئيس الجزائر ويقول 
للعالم  أنا  نا بالنيابة ع  رمز  ذم القيررررررررررررررية الذي لم يتم  

  وجي  الدعوة نلي  وأنا  نا ألقت كلمت ؟
 مثط  ذم الخطوة م  جانب الرئيس الارررررررراذلت لقد كانت

جديد سرررت دو ارصرررة ثمينة وكانت سرررتقطع الطريق علا  ب 
المحاولة المستميتة م  جانب نسرائيط  ساند ا ندارة الرئيس  
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ريغاا لسرررحب البسرررا  الدي لوماسرررت م   حت أقدام الجانب 
الفلسررررطينت. وعندما نقول بأنها ارصررررة وأنها ضرررراعت علا 

عتبار نية اإننا ات الوقت نفسر  نأخذ ات اإلالقيرية الفلسرطي
الحسررابات الدقيقة جدات للقيادة الجزائرية وللنااذة التت اتحتها  

الجزائريررررة والتت  - ات ا جررررام  ركيز العالقررررات امميركيررررة
 حاول نبقاء ا ات منأى ع  الرياح العاصررررررررررفة القادرة علا 

 نعادة  لك النااذة مغلقة ومحكمة اإلغالق.
لقول اإا  ذم الفرصرررررررررررررة المارررررررررررررار نليها  ت وإذا جاء ا

الفرصرررررة الصرررررغرى والفرصرررررة التت ضررررراعت علا القيرررررية 
الفلسررطينية. لك   نالك الفرصررة الك رى التت ضرراعت علا 

امميركية والقيرررررررية الفلسرررررررطينية  رف   - العالقات العربية
ات  ذم العالقاتل والفرصرررررررررررة امك ر التت ضررررررررررراعت علا 

لم عمومراتل والقيرررررررررررررريرة قيرررررررررررررريرة العالقرات بي  العرب والعرا
 الفلسطينية  ت امساس ات  ذم القيية.

وكررراا لمك  أا  تحقق الفرصررررررررررررررررة الك رى لو أا ندارة  
الرئيس ريغاا وات معزل ع  العنجهية و أكيدات منها للنيات 

العربت قررائمررات  - بررة قررالررت  ننرر  مررا دام التو ر امميركتالطي   
 رااقر  رابرة أكيردة م  جرانرب العرب ل نراء عالقرات جيردة مع 

حتفررراتت اممم المتحررردة نالوتلررات المتحررردة المررراذا ت  كوا 
 - بالذكرى امربعي  لتأسرررررريسررررررها مناسرررررربة للقاء قمة أميركت

عربت ينعقد ات نيويورك وات رحاب منامة اممم المتحدة؟  
ذلك وأجرت ق ط ثالثة أشهر ولو أا اإلدارة امميركية اعلت  

 صررراتت مع الحكومات العربية ات  ذا الارررأا نعلا امقط  
ووجهت الدعوة نليها م  أجط عقد اللقاء الماررررررار نلي  لكاا 
جميع الملوك والرؤسرررررررررررررراء العرب ل وا الردعوة. وإذا  م اللقراء 

امميركت ات نيويورك بررالرئيس ريغرراا بارررررررررررررركررط   - العربت
ا أكثر جودة نذا قرر الملوك ثنرائت اهو جيردل و و سرررررررررررررريكو 

جتماع بالرئيس ريغاا كواد واحد. ومثط  ذا والرؤسرررررررررررراء اإل
اممر ممك . أليس  نررالررك اللجنررة السرررررررررررررربرراعيررة التت  قررابررط 
مسررررؤولت الدول الك رى وقابلت شررررولتز ق ط ألام و ت  يررررم 
 وءراء خارجية بعض "الدول العربية الك رى" نذا جاء القول؟ 

ما الذي كاا لحول دوا  حقيق   وللمناسرررربة أننا ت ندري 
مثط  ذا اللقاء. وإذا بحثنا ع  السرررررررر ب ال  نجد سرررررررروى أا 
العنجهيرررررررة  ت التت  تقررررررردم أي خطوة  تخرررررررذ رررررررا اإلدارة 

 امميركية.
امميركت ات نيويورك   - نا مثررررط ذلررررك اللقرررراء العربت

نفراجل وكاا سررررررري دو كما لو ننفراجات ما بعدم نكاا سررررررريحقق 
لرررذي  حول بعض التقررراليرررد والطقوس أا الرئيس امميركت ا

م  أا يزور الردول العربيرة يرد الزيرارة للملوك والرؤسررررررررررررررراء 
العرب ننمرررررا ات رحررررراب اممم المتحررررردة. ولبعض الملوك 

والرؤسراء العرب ات ذمة الحاكم امميركت ءيارات كثيرة  رد  
عليها اإلدارة امميركية بإلفاد رجال الصررررررف الثانت ات  ذم  

الزيارةل وعادة ضرررررم  مهمات خاصرررررة كت ت اإلدارة للقيام ب
 تأثر قاعدة التعامط بالعنجهية وبحيث لقال نا المسررررررررررررررؤول 
امميركت الفالنت ءار الدول العربية الفالنية ضرم  جولة ل  

 ستقصائت.نذات  ابع 
ولو أا مثرط  رذا اممر خطر ات برال اإلدارة امميركيرة  

ا ل  يترك  لكاا الكرملي  ل  يترك  ذم الفرصررررررة  فو   ولكا
الطرف امميركت يتلررررذذ وحرررردم بقطف  ررررذم الثمرة اللررررذيررررذة  
الطعم ولكاا الرئيس غوربا اررررررررروف م  المؤكد شرررررررررارك ات 

حتفاتت المنامة الدولية ولفعط الاررررررتء نفسرررررر  مع العرب ن
وغير م وحقق بررذلررك الفرصرررررررررررررررة امك ر. بررط لكرراا بررالغ ات 

  تمرام برالملوك والرؤسرررررررررررررراء العرب. وأغلرب الا  أنر  اتاإل
ظط ظروف م   ذا النوع كاا لمك  أا يلتقت غوربا اوف  

ك موالملك اهد علا سررررررررر يط المثالل ولماذا تل ما دام  اا الح 
السررررررررعودي والسرررررررروفيا ت يتبادتا برقيات التهانت والتعاءيل 
وما دامت بينهما مراسرررالت وما دام اممير سرررعود ال يصرررط 

ءار ا اممير ءار موسررررررركو ضرررررررم  واد اللجنة السرررررررباعية ثم 
اهد كمسررؤول رياضررت وشرربابت لكن  اسررتق ط م   ب  فيصررط

ب  ملك إجانب السرروفيات كمسررؤول سررياسررتل أو بامحرى ك
السررررررررروفيا ت   اإل حادالمملكة العربية السرررررررررعودلة التت يتطلع 

 ننااء عالقات دي لوماسية و جارية معها. نلا
نا احتفاتت اممم المتحدة بالذكرى امربعي  لتأسررريسرررها  
كانت المناسبة البالغة ام مية للفر  الثالث التت أوردنا ا  

 الفرصة الصغرى والفرصة الك رى والفرصة امك ر.
وإذا كانت مثط  ذم المناسرربة ليسررت الارف المثالت م  

عربيررررة   - دوليررررة وأميركيررررة - أجررررط مصرررررررررررررررررالحررررات دوليررررة
عربيةل وليسرررت الارف المثالت لعقد اللقاءات  - وسررروفيا ية
مسرررررررتحيلة اما  ت نذا المناسررررررربة المطلوبة؟ وإذا  التت   دو

كاا مرور أربعي  سرنة علا  أسريس اممم المتحدة ت لكفت  
اليوبيط الذ  ت لتأسررريس  ذم المنامة  و امايرررط   هط أاا

 أي بعد عار سني  م  اآلا.
لك  ات ظرررط  رررذا الصررررررررررررررراع القرررائم ات العرررالم بقرررارا ررر   

بررراتةل و حول الخمسل والحررراارررط برررالحروبل والجوعل والالم
عتماد سرياسرة القرصرنة ن   نلادول مسرتعدة  نلاالدول الك رى 

م  أجرط  عويض  زائم ات العمقل ت نردري نذا كرانرت م  
اآلا وحتا عارررر سرررني  أخرى سرررتبقا ات  ذا العالم نتيجة  

 لما لحدث... أمم أو شب  أمم.
و كراراتل لقد ضرررررررراعت الفرصررررررررة الصررررررررغرىل والفرصررررررررة 

سررتفادة في  م  رل ات وقت كانت اإلالك رىل والفرصررة امك 
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المناسرررررررررربة الدولية  ت الحط للتحليق بالعالم نحو آااق  قوم  
علا التعالش واتقتناع بأا  سرررررررررررود شرررررررررررريعة المنطق وبأا 

 لحصط كط  رف علا حق  ويترك للغير حق .
اللهم أعطنا العمر لنعيش حتا حلول مناسرررربة أخرى أو 

 لكثير م  الص ر.منئ عبادك انمناسبة أايط. ومع العمر  
 1985تشرين األول )أكتوبر(  26 - مجلة "التضامن". لندن

     

 أين ستستقر القيادة
 الفلسطينية بعد تونس؟

ات ضرررررررروء الذي حدث للقيادة الفلسررررررررطينية ق ط ألام ات  
 ونسل ثم ات ضرررررررروء الذي حدث بعد ذلك لها مع الحكومة 

القيادة مع الوتلات ال ريطانيةل وات ضررررررررررروء ما لحدث لهذم 
المتحردة وبعض دول العرالمل وات ضرررررررررررررروء الرذي حردث ات 
ل ناال والذي لحدث بينها وبي  سروريال وات ضروء ما لمك  
اإلشرررررارة نلي  وما ت  جوء اإلشرررررارة نلي ... ات ضررررروء ذلكل 
اإا المرء م  خالل بعض لحاات التأمط لمك  أا يالحظ  

 اآل ت 
الفلسطينت    - امردنت  فاق    عندما  م  رح أاكار اإلأوال  

لم لك   نرررالرررك م  يتوقع أا لحررردث  رررذا التطور المرررذ رررط 
  يتوقع أا  كوا مجرد اكرة لهرذم الفكرة. لقرد كراا  نرالرك م  

عابرة مثط عاررررررررررررات اماكار العابرة ات سرررررررررررماء القيرررررررررررية 
الفلسطينية. لك  القيادة الفلسطينيةل علا ما ي دول  صرات  

الفلسررررررررررررررطينت   - فرا م امردنتبرالطريقرة التت حولرت اكرة الت
 سترا يجت.نشب   ن فاق  نلا

أا رئيسرررررررررررررة وءراء بريطانيا   نتبام  لقد كاا ملفتات لإ ثانيا  
مرارغريرت  را اررررررررررررررر اسررررررررررررررتعجلرت اإلعالا ع  أا حكومتهرا  

الفلسرررررطينت المارررررترك.   - سرررررتقبال الواد امردنتمسرررررتعدة إل
أا   نلا  يدعو نسررررررائيط سرررررتعجال بدت كم  و ت ات  ذا اإل

وبسرررررررررررعة ويكوا لديها أليررررررررررات المتسررررررررررع م  الوقت   تحرك
 ط ضرب  ذم الفكرة.للتحرك م  أج  

وم  الط يعت ات  ذا الصررررررردد التسررررررراؤل  ما الذي كاا 
ستقبال الواد الماترك نلمنع  ا ار م   أجيط اإلعالا ع  

علير ؟ ننهرا   فراق ق رط أسرررررررررررررر وع م  الموعرد الرذي يتم اإل نلا
ودي لوماسررريتهال وكانت بهذم الطريقة كانت سرررتربك نسررررائيط 

 ذم الدي لوماسرررررررررررررية بالتالت سرررررررررررررتعجز ع   ع  ة "اللوبيات" 
المسررررررررررراندة لها ات أوروبا والوتلات المتحدة و ذا ما  حارب  

عادة ب  نسرررررررائيط سررررررياسرررررريات المارررررراريع التت لحدث نوع م  
 التفا م الدولت اليمنت لفرضها عليها.

 - منعبط نن  قد لجوء التسررررراؤل أليرررررات  ما الذي كاا ل
السرريدة  ا اررر م   - لو كانت  نالك نية صررادقة ات اممر

عقد اتجتماع مع الواد الماررررررررررترك ثم اإلعالا عن ؟ بط ما 
الرذي كراا لمنعهرا م  لقراء  رذا الوارد ات عمراا حيرث كرانرت  
لبيرررررررع دقائق علا امقط ثم  رك المسرررررررائط بعد ذلكل و ت 

 مسائط ذات  ابع انت للوءراء وللجاا المختصة؟
 - نذا جاء القول  - ا ارر لم  فعط ذلك وإنما نفختنا  

بالونات ك يرات جدات ورمت  ات سررررررررماء ملي ة بالعواصررررررررف. وم  
الط يعت بعد ذلكل عندما لييع مثط  ذا البالوا وسا  لك 

 ستغراب لذلك.نالعواصفل أت لكوا  نالك 
وثمة م  لقولل ات معرض الت ريرل نا القرار السرياسرت  

بأسلوب المباغتةل  - امحرى لجب أت يتمأو أن  ب  - ت يتم
حررررد مررررا  نلاوإنمررررا بررررالتروي وبررررالكثير م  التروي. و ررررذا 

سرتثناء اإن  م  نصرحيئل نت أن  عمالت بم دأ أا لكط قاعدة 
الجرائز القول نا خطوة م  نوع الخطوة التت أقردمرت عليهرا 
 ا اررررررر وات ضرررررروء ما حدث م  ميرررررراعفات لهال  ت م  

 نت بأسلوب المباغتة. الخطوات التت ت  تم
بررط نا  ررذم الخطوة  ت م  برراب المقررارنررة مثررط خطوة  

 - الرئيس )الراحرط( أنور السررررررررررررررادات الرذي كراا م  المؤكرد
ل  يزور القررردس لو أا الهرررامش بي   - وليرررت ذلرررك حررردث

اإلعالا ع  خطو رر  الجري ررة  لررك وبي   نفيررذ الزيررارة كرراا 
عتمد أسرررررررررررررلوب المباغتة ربما من  ن رحبات. ولك  السرررررررررررررادات 

ااترض أا  رك اكرة الزيارة عرضرررررة للمناقارررررة وامخذ والرد 
وضرررررررررررررعها علا الرفل بط  نلاكانت سرررررررررررررتؤدي ات النهالة 

 أو آخر. نسقا   ات شكط نلاوأليات 
الفلسررررررررطينت ات لندا  - وبعد الذي حدث للواد امردنت

جتمرراع يتررأكررد كم أا اإلعالا المبكر م  جررانررب وإلغرراء اإل
رئيسررررررررررة وءراء بريطانيا ع   ذم الخطوة كاا بمثابة ن الق  
رصرررررررراصررررررررة عليها ربما ت  كوا قا لة لكنها م  النوع الذي 

 وقت  ويط لكت يلت م. نلالس ب جرحات لحتاج 
ات  ات الوقت نفسررررررر  قد لجوء القول م  باب  لطيف  ثالث

امجواءل وعلا  ريقة  هوي  المصرررريبة علا المصررررابل أا 
جتمراعل اممور برالارررررررررررررركرط الرذي انتهرت نلير ل أي  رأجيرط اإل

 نلاجتماع م  دوا التوصرط   بقا أايرط بكثير م  عقد اإل
جتمرراع نتيجررة معقولررة. ويمك  القول أليرررررررررررررررات نا  ررأجيررط اإل

ثير م  عقدم وسررررررررا  ذا الحقط الهائط م  يبقا أايررررررررط بك
 املغام السياسية المحيطة ب .

جتماع وءيادة ات التوضريئ قد لجوء القول نا  أجيط اإل
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معنام أا  نالك ارصررررة قد  كوا أايررررط مسررررتق الت م  أجط 
عقدمل والخروج بنتائج أايررررطل ايررررالت ع  أا التأجيط  رك  

ة قد  قوم  الباب مفتوحات بعض الارررررررررررررتء أمام محاوتت حثيث
بها دول اليررررررررررررغا العربت ات املام المق لة علا بريطانيال  

 وربما علا الوتلات المتحدة.
  ات الوقت نفسرررررر ل نا الذي حدث كاا م  شررررررأن   رابعا  

أا لارركط ضررربة شررديدة الو أة لزعامة لاسررر عراات. ولوت 
الرذي جرى لعرارات عنردمرا ءار  نتبرامسررررررررررررررتقبرال الملفرت لإ اإل

ة ألام. لكانت  ذم الزعامة  أثرت بعض  الخر وم ق ط بيررع
سرررتقبال الارررع ت الك ير الذي جرى لعراات ات إلالارررتء. وا

ستقبال  الخر وم لاب ل ات بعض جوانب ل وظروا ل ذلك اإل
الهائط الذي لقي  الرئيس )الراحط( جمال ع د الناصررررررررر م  

سررررتقبال ااجأ . ومثلما أا ذلك اإل1967السررررودانيي  صرررريف 
عتبارم الوتدة ن بالنسررررربة نلي  ما لجوء   ع د الناصررررررل وشررررركط

حتفرررال الرررذي جرى لعرارررات ات الثرررانيرررة للزعرررامرررةل ارررإا اإل
الخر وم كاا أليات م  النوع الذي ااجأ الزعيم الفلسطينتل 
وكط الذي  كادوا ويواصررررلوا الكيد للمنامة ولزعامة عراات 

سررتقبال لارركطل نذا جاء القولل الوتدة لها. كذلك نا  ذا اإل
 ية لزعامة عراات.الثان

وقد لكوا م  المناسرررررررررب عقد مقارنة عابرة  نال للتدليط 
الخر وم   نلاستقبال. لقد وصط ع د الناصر  إلعلا أ مية ا

و امت  منحنية بسررررررررر ب الهزيمة م  جهةل والتآمر علي  م  
جرانرب صررررررررررررررديق العمر ع رد الحكيم عرامر م  جهرة أخرىل  

اررررررديد نكسررررررار خا ر المصررررررريي ل واليرررررريق النفسررررررانت الإو 
قتصررررررررادلة امكثر شرررررررردةل  الو أةل ايررررررررالت ع  اليررررررررائقة اإل

 والناش ة ات بعض جوان ها ع  التور  ات حرب اليم .
الخر وم بعد ضرررررررربة دي لوماسرررررررية    نلاووصرررررررط عراات 

كثيرة اإلءعراجل وم  شررررررررررررررأنهرا أا  هز ك ريراء ءعرامتر ل وبعرد  
ضرررررررررربة موجعة لمقر قياد   ات  ونسل ايرررررررررالت ع  عملية 
السررررررررررررررفينرة اإللطراليرة التت  مرت علا أيردي شرررررررررررررربراا لم  ك  
الجمرررا ير مسررررررررررررررتعررردة ما  ق رررط ندانتررر  لهمل نذا كررراا  و 

لتت أصرررررررررابت حركت   شرررررررررخصررررررررريات بعيدات ع  أجواء العملية ا
 السياسية بأكثر م  الخدوش وأقط م  الجروح التت  نزف.

الخر وم وأجواء الاررما ة م  جانب    نلاووصررط عراات 
حد مال   نلاأ راف السرررررررررطينية ب  علا أشرررررررررد ال و ارررررررررب ل 

ع د الناصرررر. وقد  ركت  ذم   سرررتهداتنحاتت التآمر التت 
 امجواء بصما ها علا  امة عراات.

سرررررتقبال الارررررع ت الهائط لع د الناصرررررر م  ومثلما أا اإل
صطفوا بثيابهم الناصعة نخمسي  ألف سودانتل  إلاق ط حو 

انردق   نلاالطريق م  مطرار الخر وم  ال يراض علا جران ت  

السرررررررررررروداال جعط ك رياء ع د الناصررررررررررررر لسررررررررررررتعيد حيويت ل  
التالت لاررركط ضرررغطات علا بقية الحكام الذي  شررراركوا ات وب

قمرة الخر ومل ارإا اتسررررررررررررررتقبرال الرذي حات بر  أبو عمرار 
خمسري  ألف سرودانتل    إلاعندما ءار الخر ومل م  ق ط حو 

تفوا حول  بحماسرررررررررة ت حدود لهال وحالوا بذلك دوا حركة نل
لتفراف علير  م  جرانرب بعض العرب وبعض دول العرالمل اإل

نذا جرراء  - القلررب الررذي برردا نلاثررابررة عودة الخفقرراا كرراا بم
 لبعض الوقتل وكأن  علا أتبة التوقف. - التا ي 

سررررررررتقبال السررررررررودانيي  لعرااتل  فوقل ات  نبط نا أ مية 
سررررررررررتقبالهم لع د الناصرررررررررررل نتيجة أا نبعض جوان ها أ مية 

سرررررتقبال  م ات ظط قانوا الطوارئ الذي لمنع التجمعات اإل
 والمواكب.
اإل رررار نفسرررررررررررررررر  لمك  القول ننررر  مثلمرررا أا ع رررد  وات 

ك مالناصررررررررر مدي  للسررررررررودانيي  بثالث سررررررررنوات م   ات  الح 
مصرررررر والزعامة عند العربل بسررررر ب العنفواا الذي حصرررررط 

سررررررررتقبال التاريخت ات الخر ومل كذلك أا علي  م  ذلك اإل
عراات سرررررررررررريبقال ات  قديرنال مدينات بعد اآلا للسررررررررررررودانيي  

سرررررررتقبال عفوي منقطع الناير موقفات إم بأليررررررراتل الذي  منحو 
 و ات أشرررررد الحاجة نلي ل من  م  المؤكد سررررريجعط الحركة 
السررررررياسررررررية للمرا ني  علا نسررررررقا    تعثر بعض الاررررررتء. 

الخر وم كاا  نلاأا وصررررررول عراات   نلاو جدر اإلشررررررارة 
عترادل لردواعت امم ل أا لصررررررررررررررط  ن مفراج رات حيرث نا الرجرط 

عالا رسرررررررررررررمتل كما لحدث مع بالصرررررررررررررورة التت ت يرااقها ن 
 اآلخري ل وكما حدث مع ع د الناصر بالذات.

  ات الوقت نفسررررررررررررر  م  الجائز القول نا  ذا خامسااااااااا  
سررررتقبال الودود م  جانب السررررودانيي  لعراات قد لاررررجع  اإل

في  اكرة مطروحة بخفر شررررررررديدل وخالصررررررررتها أن  ت بد بعد  
و فكر   الذي حدث. م  مكاا  ستقر في  القيادة الفلسطينيةل

 نلاسررررررررررتنادات  إفي  بكثير م  الهدوء ات ما لجب أا  فعل . و 
مرررا  و مترررداول ات أوسررررررررررررررررا  كثيرة التكتم لمك  القول نا 
السرررررروداا  و ال لد الثانت المرشررررررئ لكت  سررررررتقر في  منامة  
التحرير. وامسرررررباب الموجبةل والتت  اررررركط حيثيات مقنعةل  

اة قيادة  سرتيرا ت أا  ونس كانت ق ط الغارة غير مؤ لة إل
مسرررررررررتهداة مثط القيادة الفلسرررررررررطينيةل وبا ت بعد الغارة غير 
مؤ لة علا اإل الق. وإذا كاا م  الط يعت أا  سررتيرريف  

حي  عودة   نلا ونس مقر الجامعة العربية بصرررررررررررفة مؤقتةل 
مكانها ومكانتهال اإن  ليس م  الط يعت علا   نلامصرررررررررررررر 

درة ل  علا تيررااة قيادة ت قنسرر  ذا ال لد غير الجا ز أمنيات 
حمرايتهرال وت رابرة لآلخري  ات حمرايتهرال وثمرة رابرة دائمرة 

عتداء عليهال ايررررالت ع  م  جانب نسرررررائيط ات معاودة اإل
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أا الوجود العسرررررررررررررركري امميركت ات منطقة البحر امبيض  
مهمت  واجبات جديدة  ت التحرشل    نلاالمتوسررررا أضرررريفت 

 درجة القرصنة بالفلسطينيي . نلا
وق رررط السرررررررررررررروداا كررراا العراق بي  الررردول المرشررررررررررررررحرررة  

سررتيررااة القيادة الفلسررطينية. وكانت المؤشرررات والحيثيات  إل
كثيرةل ومنهرا أا العراق لسررررررررررررررتطيع  رأمي  الحمرالرة م  جهرة  
وممارسرررررررة الحزم ات الوقت نفسررررررر . و ذا اممراا لحتاجهما  

لتقا نالعمرط الفلسررررررررررررررطينت ات الوقرت الحراضررررررررررررررر. وعنردمرا 
ر م حسررري  بالقيادات الفلسرررطينيةل ثم بعدما ع َّ االرئيس صررردَّ 

ع  مسرراند   لزعامة أبو عمار بصرريغ ملفتة للنارل ومؤثرة  
ات نفس ءعيم الارررررررررررررررعية الفلسررررررررررررررطينيةل  كونت ات اماق 
مالمئ اكرة  ؤكد أا القيادة الفلسطينية علا أتبة أا  ستقر  

 ات العراق.
ق وقرد لكوا  كريس م ردأ  وءع الفلسررررررررررررررطينيي  بي  العرا

بنسبة ثالثة أرباعل وبي  سوريا بنسبة الربعل  و الذي جعط 
البعض ينصررررررررئ باإلبقاء علا العراق سررررررررندات قويات للارررررررررعية  

سرررررتيرررررااات متكررة لهال بدل أا لكوا نالفلسرررررطينيةل ومقر 
سررتبعاد الفكرة ت لعنت باليرررورة  نمقرات دائمات لقياد ها. ولك   

 حتماتت.نسقا ها م  حساب اإل
ط أ م مواصرررفات السررروداا ك لد  سرررتقر في     لعسااادسااا  

المنامرةل ات مرحلرة العمرط السرررررررررررررريراسررررررررررررررت المترأنتل  و أا 
السرررودانيي  متحدوا ات عا فتهم  جام القيرررية الفلسرررطينية  

لتصرررررراق بوجدانهم السررررررياسررررررت وغير التت   دو أمرات كثير اإل
ناررررررطار واقات لتقلبات الصررررررراعات السررررررياسرررررريةل وما قابط لإ 

 .أكثر ا ات السوداا
و رذم العرا فرة  جرام عرارات م  جرانرب السررررررررررررررودانيي  ت 
عالقرة للحكومرة بهرال وت  ت إلراحرة اليررررررررررررررمير م  "اعلرة" 
الفراتشرررررررررررررر  التت ت ذنرب لهم ايهرال وإنمرا  ت عفويرة وقردلمرة  
يتوارثهرا امبنراء ع  اآلباءل و ت ت  اهر نت عنرد الارررررررررررررردة 

 سرررررررررتقبال امخير لعراات لم لحدث ل  م  ق طلبدليط أا اإل
ك مت ألررام    ءار ايهمررا   اللتي  السرررررررررررررررابقل وت ات المر ي   الح 

 نتفاضة.السوداا بعد اإل
ذلك نا  نالك متطوعي  سررودانيي  اآلا ات حركة    إلاو 

المقاومة الفلسررررررررررطينية. وات الماضررررررررررت كاا  نالك أليررررررررررات  
متطوعوال وبعيرررررررهم ما ءال لعيش ات القدسل أو  م دان   

 ات قرى داخط السطي .
العا فة الجياشرة م  جانب السرودانيي ل التت ولعط  ذم 
حد أا بعيرررررررهم يبكت نذا سرررررررمع عراات  نلا صرررررررط أحيانات 

يتحدثل أو يبكت نذا شا د آثار غارة علا قواعد السطينيةل  
 ت التت جعلت الرئيس السررررررررررررررابق جعفر نميري يتقدم الواد 

القررا رة الاررررررررررررررهيرة ات أيلول  - الررذي اختررار رر  قمررة  يلتوا 
عماا تصرررررررطحاب عراات   نلال ويتوج  1879)سررررررر تم ر( 

وبعض قادة المقاومة المحاصررري   ناك. كذلك لعل  بسرر ب  
 ذم العا فة الجياشرررررة ضرررررغا الناام السرررررابق ات السررررروداا 
بقوة علا مصرررررلحت ل ات عالقة جيدة مع الوتلات المتحدةل  
و صرررررررف بما يرضررررررت اليررررررمير السررررررودانت مع الذي  نفذوا 

 السفارة السعودلة ات الخر وم. العملية الفدائية الاهيرة ات
  علا الرغم م  أا الوجود الفلسررررررررررررررطينت ات  سااااااااااابعاا  

السرروداا ليس ك يراتل وم  أجط ذلك االحسرراسرريات قليلةل بط 
 نلانتقال القيادة الفلسرررررررررطينية نأا   و كاد  كوا معدومةل نت  

خاذ ا م  "اركويت"ل علا سرررررر يط المثالل مقرات  إ السرررررروداا و 
حيرررب الرررذي ت حررردود لررر  م  لهرررا سرررررررررررررريكوا موضررررررررررررررع التر 

السررررررودانيي ل بط نا السررررررودانيي  سرررررريكونوا نذا جاء القولل 
البحيرة الخررراليرررة م  أسررررررررررررررمررراك القرش التت لحررراول البحرررار 

 جرا هرا.  إالفلسررررررررررررررطينت التجردلف بقراربر  الممزق الاررررررررررررررراع بر 
 500  إلاو"اركويت"  قع ات شررررررررررق السررررررررروداا علا بعد حو 

كيلومتر ع  الخر وم. و ت قريبرررررررة م  البحر امحمرل 
و اررررررررتهر بأنها المنتجع اللطيف لمنطقة شرررررررررق السرررررررروداا. 

ك موكررانررت "اركويررت" ألررام  ال ريطررانت للسرررررررررررررروداال المقر  الح 
الصرررررررررررررريفت لهؤتءل ثم أصرررررررررررررربحرت الجهرة التت لقصرررررررررررررررد را 

 سترخاءل وخصوصات العرساا الجدد.السودانيوا لإ 
ا لي  الفلسررررررررررررررطينيي  علا بعض  وعنرردمررا  م  وءيع المقرر 

والسرررررررررررررروداا  - الردول العربيرة النرائيرة ع  خطو  المواجهرة
ك مخترار ن - نحردا را السررررررررررررررودانت "اركويرت" مكرانرات إلقرامرة  الح 

 حصت  م  المقا لي  الفلسطينيي  المرحلي  م  ل ناا.
أا  ؤتء المقا لي   صراوا ات السوداا  نتباموالالات لإ 

م يراعوا عردم الاهور براللبراس برانيرررررررررررررربرا  ت مثيرط لر ل اه
 العسكريل و م أليات يتحاشوا الاهور ات العاصمة.

وات "اركويت" ت مخاوف علا القيادة الفلسرررررررطينية ما 
عترداء علا المواقع المكراا بعيردل علمرات برأنر  ات ضرررررررررررررروء اإل

الفلسرطينية ات  ونسل وات ضروء عملية "عنتي ت" م  ق طل 
 ال تة. عتبار غير دقيق لصبئ مثط  ذا اإل

يبقال أا اكرة المكرراا الررذي سررررررررررررررتسررررررررررررررتقر فيرر  منامررة  
التحرير الفلسررررررررررررررطينية مطروحة بقوة. والمعذرة ما المرء ت 

 لستطيع اإلااضة ات الارح.
سرررررررررررررتقرار  و السررررررررررررروداال أو العراق  ط لكوا مكاا اإل

 حتمال.أو...؟ ت أحد يدري. والمفاجآت كثيرة وواردة اإل
 1985ين الثاني )نوفمبر( تشر 2 - مجلة "التضامن". لندن
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ولى ام حسين وإيران والقمة الخليجية األُ صد  
 على ضفاف هرمز 

للمرة امولا لعقرد حكرام مجلس التعراوا الخليجت قمتهم  
ولا يلتقت  ؤتء الحكام وقد علا ضررررررررررفاف  رمز وللمرة ام  

قترب الخطر م   ذا الميررريق. وللمرة امولا يلتقت  ؤتء ن
ات المطلوب منهم الموقف الذي لحسررررررم اممر الحكام وقد ب
اإليرانيرة  ارإمرا أا  تحقق   - الحرب العراقيرة نلابرالنسرررررررررررررربرة 

صرررررررررررررريغررررة التراضررررررررررررررت والق ول برررراممر الواقع وبررررالحقررررائق  
ك مالموضررررررررروعية بي     العراقت واإليرانت وإما أا يرمت  ي  الح 

جانب العراق علا   نلاالجميع بالثقط المعنوي والعسرررررررررررركري 
أسرراس أن  الدولة الاررقيقة أوتتل وعلا أسرراس أن  الراغب ات 

سرررررررتعادة خطا  نالتسررررررروية والراغب ات التعالش والراغب ات 
 التنميةل بعد ذلك.

 - ولك  شرررري ات م  ذلك لم لحدث وبقيت الحرب العراقية
اإليرانية كتابات مفتوحات ات كط صررررررفحة م  صررررررفحا   نماذج 

 متنوعة م  المأساة.
مؤ مرات القمة الخليجية   نلاوإذا كانت الحرب بالنسررررربة 

السرررابقة مجرد بند ات جدول أعمال حااط نت أنها با ت بعد  
سررررررت سررررررنوات ال ند الرئيسررررررت أو نذا جاء القول ال ند امول 

 جتماع. فصيلية أو روحية اإلوامخير الذي  تفرع من  نقا  
ويجد المرء نفسرررر  ات ضرررروء القمة الخليجية امخيرة وما 
أسررفرت عن  م  نتائج يتسرراءل ما دامت الحرب بي  العراق 
وإيراا  ت كط شرررررررررتء اما الذي كاا لحول دوا مبادرة م  

الرئيس   نلاحكررام مجلس التعرراوا  قوم علا  وجيرر  الرردعوة 
ات أعمال  ذم القمة وذلك   ط الماراركةام حسري  م  أج  صردَّ 

 ستثنائت؟نباكط 
نا  وجي  مثط  ذم الدعوة كاا سرررررريعنت أا دول الخليج 
متفهمة لموقف العراق ومؤيدة ل . وكاا سرررررررررريعنت أا التفهم 

ط أا  عيد النار نيراا م  أج    نلاوالتأييد  و بمثابة رسرررالة 
ام راف العربية المتحالفة  نلاات المعاندةل وكاا بالنسرررررربة 

 ر اح    مع نيراا سرررري دو  وضرررريحات لمواصررررفات الموقف الذي
دول العالم التت  أخذ ات  نلادول الخليج نلي . أما بالنسرربة 

عتبررررار خررررا ر دول الخليجل وبررررالررررذات خررررا ر المملكررررة اإل
العربية السعودلةل و حسب ل  أكثر م  حسابل اإنها كانت  

ام حسرري  م  الرئيس صرردَّ   نلاسررتثنائية ات ضرروء الدعوة اإل
ما دام أ ط أجط المارررررررراركة ات القمة سررررررررتقول ما معنام نن  

الخليج ار يررررررروا صررررررريغة المسررررررراندة الفعالة للعراق اعلينا أا 
 ندعم  ذا ات جام.

كذلك لجد المرء نفسررررررررر  يتسررررررررراءل ما دامت الحرب بي   
العراق وإيراا  ت كط شرررتء و ت الهاجس امك ر اما الذي 
كاا لمنع أليرررررررررررررات كخطوة  لت الخطوة المتمثلة بماررررررررررررراركة  

سررررم  إلقمة  وجي  الدعوة بام حسرررري  ات أعمال االرئيس صرررردَّ 
مسرررررقا ضررررريفات   نلانيراا لكت  واد رئيسرررررها  نلاقمة الخليج  

ورسرول مفاوضرات علا قمة دول مجلس التعاوا. اإذا ل ت 
نيراا الردعوة  كوا أظهرت برالفعرط أنهرا راابرة برالتعرالش مع 
جيرانها وإذا كانت رايررررررررررررت اإا  طوير موقف المسرررررررررررراندة 

 للعراق لصبئ منطقيات.
برادرةل لو حصررررررررررررررلرتل أنهرا كرانرت سررررررررررررررتتجراوء  وأ ميرة الم

الارررر  التعجيزي الذي وضرررعت  نيراا إلنهاء الحرب ايرررالت  
نيراا الفرصرررة المثالية  نلاع  أنها كانت سرررتاررركط بالنسررربة 

ك مللخروج م  نفق المعاندة الذي وضررررع  نفسرررر  في ل وت  الح 
 أمط بتحقيق السالم والتعالش ق ط الخروج م   ذا النفق.

ام حسررررررررري  ات القمة اركة الرئيس صررررررررردَّ ومثلما أا ماررررررررر 
سررتثنائت كانت سررتحدث حالة  نب   الخليجية وبهذا الارركط اإل

ات صرررررررررفوف بعض ام راف العربية والدولية التت  سررررررررراند  
نيراا سررررياسرررريات وعسرررركريات و اررررجعها بذلك علا الميررررت ات 

ك مالمعاندة وراض نداءات السرررررررررالمل اإا دعوة  اإليرانت    الح 
قمة مسرررررررقا كانت سرررررررتحدث ات   نلا م  أجط نلفاد رئيسررررررر 

صرررررفوف الارررررعب اإليرانت حالة صرررررحوة و ذا أمر مطلوب.  
ك موات اياب  ذم الصرررررررحوة يواصرررررررط  اإليرانت المعاندة   الح 
 ويواصط راض كط محاوتت السالم.

  نتكاسراتخمس سرنوات م  الحرب واإل   ط أاوقد لقال 
  ط أاوخيبات اممط والدماء ت  كفت لحدوث الصررررررررحوةل و 

 ذا العدد لك ير م  الوسررررطاء أصررررحاب المسرررراعت الحميدة 
ك مت لكفت لكت لقتنع  اإليرانت بيرررررررررررررررورة التجراوب مع  الح 

 ؤتء الوسرررررررطاء لم لحدثوا بعد الصرررررررحوة    ط أاالسرررررررالمل و 
 المطلوبة؟

أا والجواب ع  ذلررررك  و أا الموا   اإليرانت يرررردرك 
دول الخليج ستكوا السند امساست ل الدم ات مرحلة نعمار 
مررا دمر رر  الحربل ويرى أا الفرق ك ير بي  ام راف التت 
سرررتمول أو  ارررارك بنسررربة ك رى ات  مويط مرحلة اإلعمارل 
وبي  ام راف التت  ملررررك الكثير م  النيررررات الطيبررررة. نا 

عمار ام راف المقتدرة التت سررررتاررررارك ات  مويط مرحلة اإل
سرررتنقذم م  الحال التت وجد نفسررر  أسرررير نعصرررار ا المدمرل 
وسرتيرع بالتالت حدات للنزف الذي ااق التحمطل ات حي  أا 
أصررررررررحاب المسرررررررراعت الحميدة ل  لجدوا ما لقدمون  سرررررررروى  
الكالم الطيب والعا فة الجياشررة والنصرريحة المخلصررة علمات 
برأا النصرررررررررررررريحرة  فيرد عنردمرا يؤخرذ بهرا. وم  الط يعت نذا 
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 وقع حرردوث صررررررررررررررحوة نءاء مبررادرة  ررأ ت م  الطرف الررذي 
سرررررررررررررريفيرد وبرالارررررررررررررركرط الملموس. برط وم  الط يعت أا لقول 

برةل  الموا   اإليرانت بينر  وبي  نفسرررررررررررررر  أا  رذم المبرادرة  ي   
ك موعلا  أا يل يهرال افت النهرالرة ت برد م  التعرالش مع  الح 

الجيراا وت برررد م   مهيرررد أجواء مرحلرررة اإلعمرررار أمرررامهم. 
ويكفت أا يردد الموا   اإليرانت بينررر  وبي  نفسرررررررررررررررر   رررذم  
ال دتيات لكت  حدث الصرحوةل خصروصرات وأا الوضرع لفتقد  

ستحوذ الطرف العراقت علا ننتصارات عسكرية بعدما ن  نلا
نتصرررررررررررررارات والتت كاا آخر ا  دمير  القسرررررررررررررم امك ر م  اإل

 المناآت وامرصفة امساسية ات )خرج(.
لتت نح  ات صررررررررررررررررردد رررا  ت  نا مثرررط  رررذم المبرررادرة ا

نعقدت  نالمطلوب. وعدم اإلقدام عليها ات قمة مسرررررقا التت 
ولا علا ضرررفاف  رمز ت لعنت أا  نالك صررريغة  للمرة ام  

اإليرانت  - أايررط. ذلك أن  نذا كانت حالة الصررراع العراقت
ألام حكم الارررررررررررام م  النوع الذي لمك  نلجاد مخرج ل  مثط 

ليررر  ات الجزائر ورعرررام الرررذي  م التوصررررررررررررررررط ن  فررراق ذلرررك اإل
كتسرررررررب نالرئيس )الراحط(  واري بومدي  اإا  ذا الصرررررررراع 

 - أبعادات جديدة بعد الحرب بحيث نن  أصررربئ صرررراعات عربيات 
 ( بارررررركط شررررررب  مباشررررررر وصررررررراعات اارسرررررريات )أي بي  قوميتي  

نيرانيرررات )أي بي  العراق ومعهرررا دول الخليج م   - خليجيرررات 
بارررركط مباشرررررل وت يلغت   جهة ودولة نيراا م  جهة أخرى(

اارسرررريات أا أ رااات عربية متحالفة   - م  كون  صررررراعات عربيات 
مع نيراا مسرررباب  كتيكيةل كذلك ت يلغت م  كون  صرررراعات 

نيرانيررات أا  نررالررك بعض الجيوب الخليجيررة التت  - خليجيررات 
  ساند نيراا و تولا  أمي  الحركة التجارية والتموينية لها.

نيرانت ليس ما  - راع  و خليجتوالقول بررررأا الصرررررررررررررر 
ك م نالك مسررررررررررررراندة خليجية للعراق وإنما ما  الدينت ات   الح 

ك منيراا ألغا كط شررررررررررعية لسرررررررررلف   سرررررررررتثناء  إالعلمانت ب الح 
شررررررررررعية الهيمنة علا دول الخليج وبسرررررررررا النفوذ عليها نذا 

ر لسررررررررررر ب أو آخر وضرررررررررررع اليد بالكامط عليها. وعندما  عذ  
ات هللا ات شررتا المناسرربات نالحظ  نتأمط ات  صررريحات آل

أنهم لررأخررذوا علا حكم الارررررررررررررررام كررط الممررارسرررررررررررررررات وكررط 
اإلجراءات وكط الخطوات واإلنجاءات لكنهم ت لسرري وا نلي  
ات مرا يتعلق برأحالمر  ات وضررررررررررررررع اليرد علا الخليج و رذا 

 أا امحالم واحدة. نلاعائد 
وإذا كانت المبادرة الماررررررار نليها لم  حدث اإا السررررررؤال 

القمة  ننعقادسرررررررتمرار م  اآلا وحتا نبقا مطروحات ات سررررررري
ام الخليجية المق لة. والسرؤال  و ماذا لو اشرترك الرئيس صردَّ 

ط أا  واد رئيسررها  نيراا م  أج    نلاحسرري ل ووجهت الدعوة  
 القمة الخليجية ويحدث التفا م ويتحقق التعالش؟ نلا

للمرة امولا علا ضررررفاف   نعقدتنويبقا أا القمة التت 
ميرررررريق  رمز كانت ارصررررررة مثالية ولكنها ليسررررررت م  نوع 
الفر  التت ت  تكرر مررررا دامررررت القمررررة الخليجيررررة  نعقررررد  

اإليرانيرة ت  توقفل   - سررررررررررررررنويراتل ومرا دامرت الحرب العراقيرة
ومررا دامررت الرابررة م  جررانررب العراق قويررة م  أجررط ننهرراء 

جررانررب   نلااشرررررررررررررررات الحربل ومررا دام حكررام الخليج  راررات مبرر 
العراق ات الحربل وما دام الخليج منطقة لسررررررررررتهداها آلات  
هللال ومررررا دامررررت الحرب لم  عررررد الحررررطل ول   كوا الحررررط 

 نيراا. نلابالنسبة 
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 قراءة في إعالن أبو عمار
ات  مرة أخرى يؤكرررد لررراسررررررررررررررر عرارررات براعرررة ملحوظرررة 

ممارسرة اللعبة السرياسرية. اهو ات الوقت الذي بدا للعالم أا 
الرجررط بررات مطوقررات م  كررط الجهررات وأا كررط مراكبرر  بررا ررت  
م  دوا أشرررررررررررررررعرةل أ لق أبو عمرار قرذلفرة م  المؤكرد أنهرا 

 ستسمع وسا  ذا السكوا المر ق لألعصاب.
و تمثررط القررذلفررة ب يرراا أدلا برر  عراررات ات القررا رة يوم  

جتماعات ن( بعد 1985نوام ر /ري  الثانت اررررررررررررر  7الخميس )
مكثفة مع الرئيس حسرنت مبارك وبعض مسراعدل . و يرم  
ال ياا ما سرررررررررررمت "نعالا القا رة". ونأل اإلعالا علا "أا 
منامررة التحرير الفلسررررررررررررررطينيررة داعررات للجهود الم ررذولررة لعقررد 
المؤ مر الدولت للسالم  عل  المنامة شج ها وإدانتها لجميع 

ب سررررواء  لك التت  تور  ايها الدول أو التت عمليات اإلر ا
ير ك هررا أاراد أو جمرراعررات ضرررررررررررررررد امبريرراء والعزل ات أي 
مكاا. و ؤكد منامة التحرير الفلسرررررررررطينية قرار ا الصرررررررررادر 

برإدانرة جميع العمليرات الخرارجيرة وكرط أشرررررررررررررركرال  1974عرام 
لتزام جميع اصرررررائلها ومؤسرررررسرررررا ها ناإلر اب. و ؤكد مجددات 

بتداء م  اليوم كااة نأا المنامة سررررروف  تخذ بهذا القرارل و 
لتزام ت اإلجراءات الرادعرررة بحق المخرررالفي . ونارات ما اإل

يتحقق م  جررررانررررب واحررررد اعلا المجتمع الرررردولت أا يلزم  
نسرررررررررررررررائيررررط بوقف جميع امعمررررال اإلر ررررابيررررة ات الررررداخررررط 

 والخارج".
 حول  ذا اإلعالا المفاجئ لمك  مالحاة اآل ت 

نا الخطوة  ارررررررررررررربرررر  ات بعض جوان هررررا نعالا  - أوال  
الرئيس )الراحط( أنور السررررررررررادات بأن  ات سرررررررررر يط السررررررررررالم 
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القردسل مع الفرارق أا الخطوة التت  نلامسررررررررررررررتعرد للرذ راب 
خطرا را السرررررررررررررررادات كرانرت مر جلرة وغير مطلوبرة وات غير 
وقتهررررال بينمررررا الخطوة التت لخطو ررررا عراررررات والمتمثلررررة بر  

ا يتعلق بوقف الناررررررا  الخارجتل "نعالا القا رة" وبالذات م
  ت م  الخطوات المتأنية والمطلوبة وجاءت ات وقتها.

وءيادة ات  وضرريئ مسررألة التوقيت لمك  القول نن  ليس  
السروفيا ية م   - القمة امميركية ننعقادم  المعقول أا يتم 

دوا أا لكوا  نالك موقف السررررررررطينت يثير شررررررررهية البحث 
باا اللذاا سررررررريجتمعاا بعد ألام والمناقارررررررة ويتفق علي  القط 

ات جنيف. والموقف الذي يتيمن  "نعالا القا رة" ت لمك  
أا لختلف ات شرررررررررررررررأنرر  الزعيمرراا امميركت والسرررررررررررررروفيررا ت  
خصررررررروصرررررررات أا كالت منهما ذاق ويالت "العمليات اإلر ابية"  

  سمت بها السنوات العار الماضية.نالتت 
جتررراء نبعررردمررا نا احوى "نعالا القرررا رة" لررأ ت  - ثااانيااا  

 عراات بماقة حلقات علا جانب م  التعقيد.
ولعررررط أبرء  ررررذم الحلقرررراتل أو الحلقررررة امكثر  عقيررررداتل  

 امردنت الفلسطينت.  فاق  تمثط ات اإل
ذلك نا احوى "نعالا القا رة" لأ ت بعدما سررررررررررررجط   إلاو 

أبو عمار أكثر م  موقف علا صرعيد المرونةل داع بعض  
ات الفلسررررررطينية الاررررررابة حيا هم  المحسرررررروبي  علي  م  القياد

 ثمنات ل .
متعررراض م  "نعالا  نقرررد  كوا  نرررالرررك حرررالرررة  - ثااالثااا  

القا رة" لك  الذي  قد لمتعيرروا  م م  الرومنطيقيي  وم  
الارررغواي  بالتناير. أما امكثرية الفلسرررطينية السررراحقة اإنها 

القرردلمل أو شرررررررررررررربرر  القرردلم علا  - مع  ررذا الموقف الجررديررد
مواقف قريبة  1974عراات سرررررجط ات العام امقطل ذلك أا  

م  الموقف الحرررالت. وات بعض المرات عقرررد لقررراءات مع 
يهود متفهمي  لألمانت الفلسرررطينيةل ومعترضررري  علا الخا 

 بيريز. - الذي ينتهج  بيغ 
والذي م  شأن  أا يبعد المخا ر ع  مثط  ذا الموقف 
 و أنر  حتا الرذي  ينرراصرررررررررررررر وا عرارات العررداء م  العرب 

موماتل وم  الفلسرررررررررررررطينيي  باررررررررررررركط خا ل ل  لكوا ات ع
نمكانهم  سرررجيط مواقف صرررريحة وواضرررحةل  قول بعكس ما 
يتيررررررررررررررمنر  نعالا القرا رةل أي ننهرا  قر ممرارسرررررررررررررررة العنف 

 والتر يب مع أ داف مدنية خارج السطي  المحتلة.
ذلكل نا الراض الاع ت اليمنت لعمليات الخارج   إلاو 

يجررررررة أا عمليررررررات الررررررداخرررررط قررررررائم ات نفوس الكثيري ل نت
متواضعة وليست بالحجم المأمول منها. وم  المؤكد أن  لو 
كاا الداخط لاررررررررررررررهد عمليات ادائية م  النوع الفعالل لكاا 
اإلعالا ع  وقف عمليرات الخرارج ل  لقرابرط برالرضررررررررررررررا م  

أحد. وقد لكوا م  حسررررنات "نعالا القا رة"ل أا الداخط قد 
ل أو علا امقط التأكيد بأا لجد نفسررر  مطالبات بممارسرررة دورم

حتالل اإلسررررررررررائيلت ليسرررررررررت مجرد  المقاومة الفلسرررررررررطينية لإ 
 عمليات ات الخارج.

حما   ر فعرتننا "نعالا القرا رة" لرأ ت ات وقرت  - رابعاا  
الصررررررررفقات المتبادلة بي  امميركيي  والسرررررررروفيات. وات  ذا 
الاررررررأا م  الجائز التسرررررراؤل  م  الذي سرررررريسررررررتفيد م   ذا 
الموقف الجديد.  ط  م امميركيوا أم  ط  م السررررررررروفياتل 

 أم  ط  ت مصر؟
والجواب ع  ذلك  و أا المسررتفيدي  سرريكونوا كثيري .  

وءعامة غوربا اوف الطموحة ندارة الرئيس ريغاا ستستفيد. 
ك مسرررررررتسرررررررتفيد. و  المصرررررررري الخارج م  محنة القرصرررررررنة    الح 

امميركية الجوية سرريسررتفيد. و ذم ام راف وغير ا سررتسررتفيد  
 كط ضم  حسابات معينة.

وات الوقت نفسررر ل م  الجائز القول نا القيرررية نفسرررها  
مسرررتفيدةل ذلك أن  بقدر ما نا "نعالا القا رة" لقرب منامة  

ير الفلسرررررررطينية م  سرررررررياسرررررررة اممر الواقع اإن  بالقدر التحر 
نفسرررر  يبعد مصررررر ع  "كامب دلفيد". وءيادة ات التوضرررريئ 
لمك  القول نا نصررررردار  ذا اإلعالا خارج مصرررررر شرررررتءل 
وإصرررررردارم م  مصررررررر شررررررتء آخرل بمعنا أا نصرررررردارم م  

 خاذ موقف جديد  نأا مصررررر ات صرررردد  نلامصررررر مؤشررررر 
 ينسجم مع ما يتيمن  اإلعالا.

وقرررررد لجوء القول نا منامرررررة التحرير الفلسررررررررررررررطينيرررررة  
سرررررتصررررردرت عمليات موااقة مصرررررر علا عمليات الداخط ات ن

ما  نلاسرررررررررياق نعالنها ع  وقف عمليات الخارج. وبالنار 
ات  حرم الناررررا  العسرررركريل  ن فاقبي  مصررررر وإسرررررائيط م  

اإا  يرررمي  نعالا القا رة ما ينأل علا شررررعية العمليات 
  حرررة  نررراقض كثير الحررردة بي  الطراي  ات الرررداخرررط  و ارررا 

المصررررررري واإلسرررررررائيلت. وأي  ناقض م   ذا النوع  سررررررتفيد  
منر  منامرة التحرير الفلسررررررررررررررطينيرة. وأي اسررررررررررررررتفرادة  جنيهرا  

 المنامة  عود بالخير علا القيية.
سرتسرالمت نذا نا "نعالا القا رة" م  النوع اإل - خامساا  

وات القراءة  و لم لقرأ برررالكثير م  الترررأنت والاررررررررررررررموليرررة. 
المتررأنيررة لمك  المرء أا يتلمس كيف أا  ررذا اإلعالا م  
شرررأن  نحياء رصررريد النيرررال الدي لوماسرررت الفلسرررطينت الذي 
يتعرض لليرررررربات كثيرة القسررررراوةل م  الغرب بالذاتل وم  
الارررق حديثات. كذلك نا القراءة المتأنية لإعالا  وضررئ أا 

ل العنف وقف العمليرررررات الخرررررارجيرررررة وإدانرررررة جميع أعمرررررا
عتبرار أا مارررررررررررررررو رة بموقف دولت.  رذا مع امخرذ ات اإل

كلمة شرر  لم  ردل وبدا اممر كما لو أا الارر   نا بمعنا  
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التمنت. وي دو أا أصرررررررررررول اللعبة السرررررررررررياسرررررررررررية بي  مبارك  
 وعرااتل وم  معهمال بالصمت أو بالعل   تطلب ذلك.

أا نعالا القرررا رة لم لسررررررررررررررم الوتلرررات  نتبررراموالالارررت لإ 
 نلاكتفا باإلشررررررررررارة إمتحدة باتسررررررررررم كحليفة إلسرررررررررررائيط و ال

ضرررررررررررررورة أا يتولا "المجتمع الدولت نلزام نسرررررررررررررائيط بوقف 
 جميع امعمال اإلر ابية ات الداخط والخارج".

قد لقال  ا نا ما كاا مطلوبات م  محمد   - ساااااااادساااااااا  
ملحم أا لقول  ات لندال باررررركط مبسرررررا قال  أبو عمار ات 

ا  اريخت". ومثط  كذا قول ت لمك  أا القا رة باكط "نعال 
لصردر نت ع  شرخأل لائس أو شرخأل قوي. وم  السرابق 

ك مموانرر   علا مثررط  كررذا موقفل كررذلررك م  السرررررررررررررررابق  الح 
موانرر  معراررة مررا نذا كرراا أبو عمررار ات  ررذا الموقف الررذي 

 خررذم أراد أا لقلررب الطرراولررة بمررا اوقهررا م  ملفرراتل أو أنرر  ن
   حت أ راف كثيرة... وبينها  أراد أا لسررررررررحب البسررررررررا  م

 نسرائيط.
ويبقا أمراال امول  و أا نعالا القرا رة صررررررررررررررردر ات  

سررررررررررررررتهجرراا م  جراء الحملررة نوقررت كرراا العررالم ات حررالررة 
الدعائية ضرررررد أبو عمار بعد حادثة السرررررفينة اإللطالية التت 
سرررررتبقا حتا نشرررررعار آخرل حادثة ماررررر و ة. وبعد اإلعالا 

ي اتل نت نذا شرعرت نسررائيط أا سرتهجاا شري ات اار سرينحسرر اإل
عرارات بمؤاءرة مصررررررررررررررر وضررررررررررررررعهرا ات الزاويرةل وأحرجهرال 
وبرررررالترررررالت أحرج الرررررذي  لقفوا معهرررررال و حرررررديررررردات الوتلرررررات 

 المتحدة.
أما اممر الثرانت اهو أا نعالا القرا رة قد لكوا الخطوة  

"حكومرة منفا".    نلامرا ق رط امخيرة لتحويرط منامرة التحرير 
ةل و نتار الفرج. و ارررررررراء المصرررررررراداة أا  سررررررررتقر ات القا ر 

نطلقت م  نالحكومة الفلسرطينية ات المنفا  ت الفكرة التت 
ك مالقا رة مع  سلم السادات   .الح 

 1985تشرين الثاني )نوفمبر(  16 - مجلة "التضامن". لندن

     

 هل نطلب المصالحة العربية
 على أرض جنيف؟

التت  م بهررا لقرراء القمررة عنرردمررا يتررأمررط المرء ات الرردقررة 
جتمرراعررات  نالسرررررررررررررروفيررا ت بينمررا لحررالف التعثر  - امميركت

 المصالحة العربية يتساءل   ط  ذا معقول؟
نا الذي بي  الوتلات المتحدة والسرررررروفيات  و التناقض  

سرررررتعدادات للتدمير وشررررربكات للتآمر وحلقات  والخالاات واإل
تت غتيررراإ للتخريرررب. ومرررا بينهمرررا أليررررررررررررررررات دمررراء وحروب و 

و صرررر يات غير معلومة. وما بينهما صررررراع علا البقاء ات 
مركز القوة ومركز السرررررررررررررريطرة. وإذا كررررراا  نرررررالرررررك م رررررات  
السررررررروفيات قتلوا أو جرحوا ات أاغانسرررررررتاا بسررررررر ب مسررررررراندة  
الوتلرات المتحردة للمجرا ردي  ومرد را لهم برالمرال وامسررررررررررررررلحرة 
والرذخيرةل ارإا  نرالرك أليررررررررررررررات م رات وم راتل برط وألوارات م  

ميركاا الذي  قتلوا أو جرحوا م  الرصرررررررا  السررررررروفيا ت ام
ثوار ايتنام. نا بي  الوتلات المتحدة    نلاالذي كاا لصررررررررط 

السرررررررررررررروفيا ت  ذم اممور وغير ا كثير ولكنهما مع  اإل حادو 
ذلرك يلتقيراا ويتفقراا علا  عطيرط ألغرام لمك  أا  نفجر م  
دوا أا ليررررررررع كط منهما العصررررررررت ات الدواليب كما لقول 

 التع ير الاائع.
نا الرئيس ريغرررررراا عنرررررردمررررررا قرر أا يلتقت بررررررالرئيس  
غوربا اررررررررروف وقرر الرئيس السررررررررروفيا ت بدورم التجاوب مع 
اكرة اللقررراء  رررذمل لم يتصرررررررررررررررارررا علا أسرررررررررررررررراس أا بينهمرررا  
نشرررررركاتتل وبينهما صررررررراع و آمر ودماء و صرررررر يات وأنهما 
ات ضرررررررررررررروء ذلرررك ل  يلتقيرررا  ررراركي  للزم   هي رررة الاروف 

 بة.المناس
وءيادة ات التوضريئ أا الرئيس ريغاا لم يتخذ قرارات بأن   
ل  يلتقت الزعيم السرروفيا ت نت بعد أا لسررقا  ذا الزعيم أو 

 -  عمررط قيرراد رر  علا نسررررررررررررررقررا رر . ولمرراذا؟ ما  ررذا الزعيم
يتآمر علا الناام  - غوربا ارررررروف اآلا واآلخروا م  ق ل 

س لمعراة ما امميركت ويحاول اإلسرراءة نلي  ويجند الجواسرري
يرررردور وراء جرررردراا ال يررررت امبيض أو م نا الكررررابيتول أو 
م نا ال نتاغوا. كذلك نا  ذا الزعيم لسراند قوى  نارا م  
أجط  قويض شرررررأا الوتلات المتحدة وسرررررمعتها وأمنها. وات 
المقررابررط نا الرئيس غوربررا ارررررررررررررروف لم لقرر أنرر  ل  لقررابررط  

  اي  الطر  الرئيس امميركت ويفيرررط أا لسرررتمر الصرررراع بي 
يتسرررررع ويتسرررررع ما المخابرات امميركية  عمط ات اسرررررتمرار 
علا  أليب الموا ني  ات الدول الصرررررررررردلقة للسرررررررررروفيات بط 
وحتا ات الرردول التت  رردور ات الفلررك الارررررررررررررريوعت ضرررررررررررررررد 
السرياسرة السروفيا يةل أو ما الدولة امميركية  طارد السرمعة 
السرررررررررررررروفيرا يرة و صررررررررررررررطراد العمالء السرررررررررررررروفيرات وغير ا م  

 الممارسات.
   وقفررا عنررد  ررذم المسرررررررررررررررائررط لمررا كررانررا ولو أا الزعيمي  

جتمعا ولكانا  صرررررررراا كما يتصررررررررف بعض الزعماء العرب ن
جتماع ووضررررررعا المتخاصررررررمي ل لكنهما  جاوءا ذلك وقررا اإل
اتراض أنرر  لوت جرردول أعمررال كثير ام ميررة. وقررد لجوء اإل

آمر علا جتمعرال ولوت التر ن صررررررررررررررعيرد التو ر بينهمرا لمرا كرانرا 
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جتمعال ولوت التصر يات المتبادلة نبعيرهما البعض لما كانا 
جتمعال ولوت الجوتت المسرررررررررتمرة ات ن ار حروب نلما كانا 

 جتمعا.نالجاسوسية بينهما لما كانا 
الرئيسرررررررررراا ريغاا وغوربا ارررررررررروف ما التو ر  جتمعنلقد 

نفجار بينهما علا أشدم والصراع بينهما بلغ نقطة ما ق ط اإل
الك ير بقليرط. ولو أا الهردوء كراا سرررررررررررررررائردات بينهمرال وكرانرت  
العالقررررات خرررراليررررة م  أي  و ر لمررررا كرررراا  نررررالررررك موجررررب  

 جتماع.لإ 
والقصرررررررررد م   ذا القول  و أا ما ي دو ات نار بعض  

جتماع بعيرررررررررررررهم مع البعض نلعرب سررررررررررررر بات لعدم الزعماء ا
ط أا لجتمعا وم  اآلخر  و السررررررر ب امكثر نلحاحات م  أج  

 دوا شرو   عجيزية.
نا لقررررراء القمرررررة الرررررذي  م ات جنيف ل  يلغت حقيقرررررة  

 اإل حادأسررررررراسرررررررية و ت أا الصرررررررراع سررررررريبقا مسرررررررتمرات بي  
 السوفيا ت والوتلات المتحدة اهذا  و منطق اممور.

نتسرررررررررررراءل  ما الذي لمنع حدوث اللقاءات بي   وم   نا 
ام راف العربية المتخاصررررررمة م  دوا أا لعنت ذلك اللقاء 

 أا الصراع بينهما قد ءال؟
جتمراع وعلا ومرا الرذي ت لجعرط  رذم ام راف  قرر اإل

مسرتوى القمةل وبعد أا  كوا واود الصرف الثانت أو الثالث 
ا  ت ذ  ت مزودة بتوصررررررررررررررية م  رئيس الدولة خالصررررررررررررررته

أريردكم أا  عودوا نت وقرد حققتم خطوة جيردة علا صررررررررررررررعيرد  
 والتفا م؟  فاق اإل

  امميركت  و كراراتل نا المرء عنرررردمررررا يرى أا الزعيمي  
 فقا ات قمتهما علا  حقيق اتنفراج أو إتقيا و نلوالسرررررروفيا ت 

سررررررررررررررتمرار الصررررررررررررررراعل بينمرا بعض الزعمراء العرب ت نعلا 
ن  يتسررراءل  ما  و السرررر ات جتماعل اإيتفقوا ولو علا اإل

 نلااتقاد  ذا اممر؟  ط  و المزاج الارررررررخصرررررررت أم  و اإل
 مكاا محايد؟

ننر  نذا كراا المزاج  و السرررررررررررررر ررب ارإا المرء ليتمنا أا 
  أو ثالثرة يتم ايهرا يتعطرط  رذا المزاج لبعض الوقرتل ليومي  

اللقاء وأما نذا المكاا  و السر ب اإا المرء ليتمنا أا لقرر 
لعرب بعررد اآلا اللقرراء ات مكرراا محررايررد... مثررط الزعمرراء ا

 جنيف.
  ات  سررررتيررررااة قمة أك ر ءعيمي  نوجنيف التت  سررررتطيع 

العالم بماراكلهما وصرراعا هما وقوا ما النووية الخطيرة قادرة  
علا أا  تحمط التناقيررررررات والمارررررراكط العربية وقادرة علا 

 أا  طفئ اللهيب المتأجج ات النفوس.
صررررررررررررررالحرة بي  بعض العرب علا اهرط لنرا أا نطلرب الم

أرض جنيف ووجهات لوج  بي  المتخاصرررررررررررررمي  بعدما أث تت  

 التطورات أا الوسطاء ت ينجحوا نت ات حدود معينة؟
 1985تشرين الثاني )نوفمبر(  23 - مجلة "التضامن". لندن

     

 من سيدفع الثمن؟ 
ق رررررط الفررررراجعرررررة التت حررررردثرررررت ات مرررررالطرررررا يوم امحرررررد 

كنا ما ءلنا نتأمط ات اللهجة التت صررررراا بها    24/11/1985
وكالة  نلاالرئيس حسرنت مبارك التصرريحات التت أدلا بها 

مسررررررررررررررقال وعممتهررا يوم  نلاامنبرراء الكويتيررة خالل ءيررار رر  
 (.22/11/1985الجمعة )

لحركرة كنرا وكراا غيرنرا كثيروا م  الرذي  يرصررررررررررررررردوا ا
السرياسرية للرئيس مبارك وي دوا الكثير م  اإلعجاب بهدوء  
 ذا النما م  الحكامل ما ءلنا نتأمط ونتبع التأمط بالتساؤل  
مرا الرذي حردث اجرأة لكت لخرج الرئيس الهرادئ ع   ردوئر ل 
والرئيس الواعد ع  آمال معلقة علي  ات شرررررررررررررأا الصرررررررررررررلئ 

قت الذي اإلسررررررائيلت؟ وما الذي جعل ل ات الو  - المصرررررري 
ختيرار نسررررررررررررررتمرارم ات امسررررررررررررررلوب الكثير الترأنت ات ننتوقع 

كلمات الخطاب الذي يلقي ل أو التصرررررررررررررريئ الذي يدلت ب ل  
سررررررررتعادة مصررررررررر عيررررررررويتها ات الجامعة العربيةل   مهيدات إل

ومكانها ومكانتها ات عالمها العربتل لقول كالمات م  شررررأن   
 ستعادة؟أا لقلط م  ار  اإل

مبارك لسررررررررتعمط ات  صررررررررريحا     ما الذي جعط الرئيس
لوكالة امنباء الكويتية عبارات م  نوع أن  ل  يلغت معا دة  

يرة كرامرب دلفيرد  ن فراقكرامرب دلفيرد.. "وإا مرا لطرال نت برإلغراء 
يريد ذبئ الاررررررعب المصررررررريل وأنا ل  أسررررررمئ لمخلوق بذبئ  

  ذا الاعب العريق؟".
وما الذي جعل  لقول  "نا علا العرب أا ينسررروا حكالة  

سرتحالت ل ول  أق ط لغاء كامب دلفيد مننت ل  أاعط ذلك إلن
م  أحد أا لغرقنت ويغرق بلديل وم  الواجب أا نسررتاررير  
الارررررررررررعب ات ذلكل اإذا ق ط باإللغاء اهو حر. ولك  ابحثوا 

 ع  أحد غيري ليفعط ذلك؟".
ومررررا الررررذي جعلرررر  لقول  "نا العرب  م الررررذي  قطعوا 

نذا أرادوال أا لعيدو ا  العالقات وجمدو ا مع مصرررر وعليهم
م  دوا شررررو ل أما أنا اال أسرررتطيع أا أنحنت محدل ما 

 لت ك ريائت ول  أستجدي نعادة العالقات؟".
لقد وردت ات  صرررررررررريحات الرئيس مبارك عبارات كثيرة  
م  النوع الرررذي لم لعودنرررا عليررر ل لك   بقا العبرررارات التت 
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 حدة. سجلنا ا ات امسطر السابقة  ت أكثر العبارات
ولم لعثر المرء علا جوابل لسرررررررر  ذم الحدة المفاج ةل  

 ذم الحدة قد  كوا ناشرررر ة    ط أاحتار ات أمر السرررر ب  إو 
ع  أا الرئيس مبارك بلغ  أا قمة جنيف ستكوا لمصلحة 

 الخا المصري نءاء أءمة الارق اموسا؟
ها ناشرر ة ع  أن  ات ضرروء "نعالا القا رة" الذي  ط أنو 

تل شررررررررعر أن  بات قوياتل وشررررررررعر بعد  أصرررررررردرم لاسررررررررر عراا
 تمام الذي أحيا ب  م  واود ثلثت العالم الذي  شررررررراركوا اإل

حتفاتت التاريخيةل بأن  بات  السررلطاا قابوس ات مسررقا اإل
 امقوىل وليس اقا قويات؟

هرا نراشرررررررررررررر رة ع  أا معام الواود العربيرة عراملتر   رط أنو 
الجامعة    تمام ت مثيط ل ل وكأنما بالدم داخطإات مسررررقا ب

 العربية ولم  فقد عيويتها ايها؟
ها ناش ة ع  أن   فا م باكط نهائت مع السوداا  ط أنو 

قتربترا كثيرات منر  و مرا الجزائر ن    جديد ي    عربيتي  وأا دولتي  
 و ونس؟

ها ناشررررررررر ة ع  أن  مطالب بموقف م   ذا النوع  ط أنو 
 يداوي ب  جراح الوضع اتقتصادي؟

 ضيق بموقف بعض العرب من ؟ها ناش ة ع   ط أنو 
 و ط... و ط... و ط...؟

كرراا ذلررك ق ررط الفرراجعررة. وقلنررا نح  الررذي  أازعتهم  ررذم  
النقلرة ات أسررررررررررررررلوب المخرا برة الرذي لعتمردم الرئيس مبرارك  
اللهم نج  الرجط م  بعض الذي  لحيطوا ب . ذلك أن  حقق  
مكرراسرررررررررررررررب بررالغررة ام ميررة وبررات مق وتت أكثر م  أي وقررت 

بين  وبي  العودة نت مسررررررررااة بسرررررررريطة. وقد  ميررررررررال وليس
لكوا بعض المحيطي  أشرررررررررراروا بأنها الفرصررررررررررة المناسرررررررررربة  

نقيررررررررررررررررراض علا العرب المترددي ل وم   نررررا جرررراءت لإ 
 التصريحات التت عممتها وكالة امنباء الكويتية.

ق ررررط الفرررراجعررررة كنررررا نقول اللهم نج  الرئيس مبررررارك م  
جعررة المؤلمررة نجررد  بعض الررذي  لحيطوا برر . وبعررد  ررذم الفررا

 أنفسنا نقول  اللهم نج  مصر مما يدبرون  ضد ا.
ونجد أنفسرررررنا أليرررررات نتسررررراءل  ما  و الثم  الذي سررررريتم  
داعر  نتيجرة اراجعرة مرالطرا؟ وم   و الرذي سرررررررررررررريرداع الثم ؟ 

 و ط سيتم ذلك خالل ساعات أم ألام؟
 الاتء المؤكد أا الثم  سيكوا با اات.

 1985ين الثاني )نوفمبر( تشر 30 - مجلة "التضامن". لندن

     

نطباعات ومالحظات حول تونس التي  إ
 نتمنى أن تبقى خضراء... خضراء 

لم أشررعر بمعاناة  ونس مع نفسررها كما شررعرت ب  خالل  
نوام ر  / اررررررررررررررري  الثرررانت  16 - 13ءيرررار ت امخيرة لهرررا )

درجرة أا  نلا( معررانراة بكررط مرا ات الكلمررة م  معنا 1985
ت العيوا وقراء ها علا قسمات الوجوم. م  السهط رؤيتها ا

علا  قتصرررررررررررررررتنوقرد لقرالل  كرذا ات خالل ثالثرة ألرام اقا 
العاصرررمة وات ضررروء حديث للنارررر مع الوءير امول محمد  
مزالت وأحرررراديررررث للعمررررط والخ ر مع آخري ل أمك  الخروج 

 ستنتاجات؟بهذم امحكام أو  ذم اإل
والجواب ع  ذلررك  و أا الررذي لميز الصررررررررررررررحفت ع  
اآلخري   و أنرر  بحكم التعررا ت مع التطورات علا أنواعهرا 

صررررررررررربئ نذا جاء القولل ات  ول العالم العربت وعرضررررررررررر  ل
بتسرررررررررررررررامررة الفرح الصرررررررررررررررادق نمتمكنررات م  أمر التمييز بي  

بتسررررررامة اليررررررحك المصررررررطنعل وبي   قطيب الوج  نتيجة  إو 
مأسرررررررراةل و قطيب  نتيجة حالة نرازةل ويصرررررررربئ أليررررررررات علا 
درجرة م  الحرذاقرة ات قراءة مرا بي  سررررررررررررررطور الكالم الرذي 

ا ت  لسررررررررررمع  م  الذي  ات قمة السررررررررررلطةل أو الذي  ات مق
الاروارع جالسري  بسر ب البطالة أو حبات ات التسرلية و ميرية  
الوقرت. ومنرذ ربع قرا وأنرا أ عرا ا مع التطورات ات  ول 
العررالم العربت وعرضررررررررررررررر  وأعمرراقرر . وم   نررا اررإننت عنرردمررا  

نطباعات التت  لت  ذا التقدلم  سرأسرجط ات المالحاات واإل
الحال ات واقع   نلامالمئ المعاناة التونسررررريةل اإننت أسرررررتند 

سرررنوات  ويلة م   نوع الهموم ومعاناة  ونس    إلاالمنطقة و 
 متعددة وكثيرة التعقيد والتقا عات.

 مع الضيف العزيز ...
 نالك معانا ها مع اليررررررررررررريف العزيز ومع الجار الغنت 
ومع السرررررررررند القوي ومع امخوة الغاميرررررررررة الماررررررررراعر ومع 

ذلرررك  نرررالرررك  إلاالجرررارة امبعرررد التت  ريرررد رررا وت  ريرررد رررال و 
 معانا ها مع نفسها ومع خيارا ها.

 ولنأخذ  ذم الكمية م  المعاناة واحدة واحدة ونتأمط.
االمعاناة مع اليررررررريف العزيز صرررررررعبة وميرررررررنية. اهذا 
اليررررررريف ليس اقا ميسرررررررور الحال وت لكلف  ونس شررررررري اتل  
ايالت ع  أن  لحرك بي  الحي  واآلخر رقم العملة الصعبة 

ايهرا لعزء دور را الو نت ومارررررررررررررراركتهرا  أا وجودم ايهرال نت  
 اإللجابية ات الهموم العربية.

وبالرغم م  أا  ذا اليررريف ت ينارررا عسررركريات وت لقوم  
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بعرض عيررررررالت ات الاررررررارع كما كانت الحال ات بيروت  
وبعض المنا ق الل نانيةل ويكتفت بنارررا  نعالمت متواضرررع 

دول نت أا العردو لم يتحمرط ذلرك وكرأنمرا الهردف  و داع الر 
العربية واحدة  لو امخرى وات ضررررررررررروء العدواا علا  ونس  

عتبررار منامررة التحرير الفلسررررررررررررررطينيررة التت  ت ن نلغرراء  نلا
الييف العزيز والممثط الارعت الوحيد للاعب الفلسطينتل  
ويكفت أا  قول  ونس لهذا اليرررررريف نا علي  رحمة بتونس  
أا يبحرررث ع  مكررراا نقرررامرررة آخرل لكت لعنت ذلرررك عررردم  

 بمسألة أن  ليس الممثط الارعت والوحيد لاعب .التمسك 
و ونس بي  ناري  ت  سررررررررررررتطيع أا  قول منها نذا قالت 
ت  عود ذات أ مية وت ذات قيرريةل وت  سررتطيع أا  سرركت  

 و نتار م  الييف العزيز أا يرأف بأحوالها.

 ومع الشقيقات
و نرالرك معرانرا هرا مع الاررررررررررررررقيقرات بردءات براللوا ت حولهرال 

 خررذت قمررة بغررداد قرارات نبررالبعيرردات... اررامبعررد. لقررد نتهرراء إو 
جعط أ مية  ونس  كم  ات أنها عاصرررررررمة الجامعة العربية  
بعدما كانت شررهر ها الدولية مسررتمدة م  "جربة" التت لسرررح 
ايها اموروبيوا بحرية ومجوال ويمرحوا برررررررررررررررر "الحمامات" 
التت يريحهم بحر ا ورملها ودا هال خصرروصررات عندما  نحدر  

ما  حت الصررررررررفر.   نلارجة الحرارة ات معام مدا أوروبا د
 ويمأل الصقيع امجساد.

كرررراا القرار م  النوع الررررذي لحلم برررر  الكثيروال ولك  
المجد أعطت لتونس و ت ق لت ب  وقالت بينها وبي  نفسررها  
مرا معنرام  اليرذ رب اموروبيوا الهراربوا م  الصررررررررررررررقيعل أو 

اليحردث   رديرط ات  غير  ونسل أو نلاالبراحثوا ع  المرح 
مصررررررررررررررر  نلاالمواقع لرأ ت نلينرا العرب الرذي  كرانوا يرذ  وا 

بثروا هم وحمرراسررررررررررررررهم ق ررط قرار نقررط مقر الجررامعررة العربيررةل  
 مصر. نلاويذ ب اموروبيوا نلا م 

بذلك نكسررررررررب أكثرل ايررررررررالت ع  أا وجود الجامعة ات  
  ونس لاكط عنصر حمالة لتونس.

نوع الرررذي ت لمك  لقرررد كررراا القرار مغريرررات وكررراا م  ال
رايرر  أا العرب لم لكر وا  ونس علا أا  كوا مقرات مؤقتات 
للجررامعررة العربيررة. لك  العرض المغري  و أحيررانررات ات حررد 

 ذا   حالة نكرام.
 ونس لك  المرال لم ينتقرط   نلاوانتقلرت الجرامعرة العربيرة 

سرررتثناء بيرررعة ماليي  كويتية ومثلها سرررعودلة ت  حط م  إب
ل وت  قرررردم أو  ؤخر ات أمر الطموح المارررررررررررررركلررررة شرررررررررررررري ررررات 

والحسررررررابات التت شررررررغلت الدولة التونسررررررية نفسررررررها كثيرات ات 
ضرربها وجمعها م  دوا أا نطرح أو  قسرم. كذلك لم ينتقط  

 نلاارنسرررال بط   إلانسررربانيا و  نلا ونسل  وجهوا   نلاالعرب 
ق ر  واليونرراال ولم لقررط أحررد منهم  الرمررال واحرردة والبحر 

ت...  تل والارعب عربت ومسرلم الماذا ت واحد والارمس  
نختصررررررر الرحلة ونحا الرحال ات  ونس ونحط لهذم الدولة 

 قتصادلة؟بعض مااكلها اإل
 ونس عرائالت موظفت الجرامعرة العربيرة   نلاجراءت اقا 

ذلك وقع ما ليس ات   إلاو ؤتء ليسررررررررروا ما  وقعت   ونس. و 
الحسرررررررررررررربرراا وبرردأت حرب الخليج اجررأة ولم لعررد أحررد لفكر  

 ستثمار ات بلد عربتل واختلطت اموراق.باإل
ولم لخطر ات بررال  ونس أنرر  سرررررررررررررريررأ ت يوم يتردد فيرر   
العرب حتا ات مسررررررررررألة ننارررررررررراء م نا للجامعة العربية ات 
 ونس. ويأ ت يوم لاررئ في  المال العربت حتا علا ميزانية  

 جامعة المتقلصة ات امصط.ال
 ل ت  سرررررتطيع أا  قول  نما أا  تخذوا  و ونس بي  ناري  

قرارات بررأا  كوا  ونس مقرات دائمررات للجررامعررةل وإمررا أا  تركوا  
 ررذا ال لررد يواصرررررررررررررررط  طلعررا رر  نحو عالقررة أكثر  مرراءجررات مع 

 أوروبا؟
حكم    نلاو ت ت  سرررررررررررررتطيع ما مثط  ذا القرار لحتاج 

ك مغير   ونسررت شررواينت النزعةل وت   نلات. لحتاج الحال الح 
 نعتقد أا ذلك ممك  ات ظط التركيبة الرا نة.

 ... ومع الجار
و نررالررك معررانرراة  ونس مع الجررار الررذي لارررررررررررررركررط الحررط 
المثالت لو أا اممور كانت معقولة علا صررررررررعيد التعالش.  
والجار  و الجما يرية العربية اللي ية التت ت ينقصرها المال 

نهماك شررررررربابها ات التناير والتجارب علا نيجة و حتاجل نت
العمرالرة  نلا سررررررررررررررلم السررررررررررررررلطرة واق ناريرة غير مطروقرةل 

الكثير مما  نتج     إلاالخ رة التونسرررررررررررررية و   إلاالتونسرررررررررررررية. و 
 ونس. ولك  التعرررالش ت لحررردث ما اممر يتعلق بعالقرررة  
بي  صرررررررررر يحة بنزي   ت  ونس وعود ك ريت ماررررررررررتعط  و 

لنتصررررررررررررررور الحرال لو اقترب العود م  الجمرا يريرة اللي يرة. و 
 الص يحة.

وكاا م  شررررأا الوحدةل أو حالة وحدوية مال أا  ارررركط  
حالتل لك   ذم الوحدةل أو الحالةل لم  تم بارررررررررركط عملت وت 
حتا برررررالارررررررررررررركرررررط الهالمت الرررررذي  مرررررت بررررر  بي  المغرب 

نعكسرررررررررت ن  بطريقة والجما يريةل و فجر الموقف بي  ال لدي  
امتألت اجأة بالم ات م  المبعدي  سرررررررررررلبات علا  ونس التت 

م  امراضت اللي ية والذي  با وا عا لي  ع  العمطل ايالت  
ع  أا بعيرررررررررررهم لعيش وسرررررررررررا دائرة شررررررررررركوك أ ط امم  

 التونست ب .
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  ت  سرررررررررتطيع أا  يرررررررررع مقادير ا ات  و ونس بي  ناري  
أيردي امحالم القرذافيرة ما القوة العسرررررررررررررركريرة اللي يرة  زايردت  

ونس معرر  غير قررادرة علا  حمررط مواجهررة حررد بررا ررت   نلا
عسررررررررركرية مع اللي يي . وت  سرررررررررتطيع أا  جد عمقات لأللوف 

 ستغناء ع  خدما هم ات الجما يرية اللي ية.الذي   م اإل
وأي  سرررررتجد  ذا العمق ما دامت الجزائر  واج  ماررررركلة 

 نلاسرررررررررررتفاد مما حدثل وأرسرررررررررررط نمماثلة. وما دام المغرب 
واررات م  العمررال والموظفي  حلوا محررط  الجمررا يريررة اللي يررة أل

التونسرررررررررررريي ل وما دامت دول أوروبا  غلق امبواب يومات بعد  
ط العمطل وما دامت بدأت  آخر ات وج  اآل ي  نليها م  أج  
 ات دول الخليج مرحلة التقاف؟

 ومع الصديق 
و نالك المعاناة الناشررررررررررررر ة ع  خيبة اممط بالصرررررررررررررديق  

ر وات الصرررررررررررررردر معرات امميركت الرذي  ع   ونس ات الاه
عندما سرررمئ إلسررررائيط بأا  دخلها عنوة ات سررراحة الصرررراع 
كطرف مواجهرررة؟ بينمرررا كرررانرررت  ونس  رررأمرررط ات أا  كوال 
و ت المقر للجامعة العربية ولمنامة التحرير الفلسرررررررررطينيةل  
السرررررررررررراحة التت م  خاللها يتم ننهاء الصررررررررررررراع بالوسررررررررررررائط 

قيبة بحدوث   السررررررررررررلمية. بط نا  ذا ما كاا لحلم الرئيس بور 
 - كتتويج لجهادم السررررررررياسررررررررت والذي اا ئ الرئيس ريغاا ب 

عندما ءارم ات واشرررررنط    - كما يؤكد مصررررردر وثيق الصرررررلة
 - ليررريف المصررردر - ق ط بيرررعة أشرررهر. ولوت  ذا الحلم

واشرررنط ل    نلالما كاا الرئيس بورقيبة  حم ط ماررراق السرررفر 
ة ولم ءدادت بعد  ذم الزيار نخصروصرات أا المتاعب الصرحية 

  هدأ كما كاا مؤمالت.
ولك   ونس التت كادت  قطع عالقا ها الدي لوماسرية مع 
الوتلات المتحدة بعد سرررراعات م  وقوع العدواا اإلسرررررائيلت 
عليهرررا لم  اررررررررررررررررأ أا  ررردشرررررررررررررر  عهررردات جرررديررردات م  القطيعرررة 
الدي لوماسررررررررية مع أميركال خصرررررررروصررررررررات أا  ذم القطيعة نذا 

ر ننهائها ات حياة  حصرررررررلت ل  لكوا م  السرررررررهط ال ت بأم
 الرئيس بورقيبة.

  ط  ذم  ت كط المعاناة؟
 رررذم نمررراذج م  المعرررانررراة. اهنرررالرررك المعرررانررراة المتعلقرررة 
بررررال ررررديررررطل والنهجل والتوجرررر  الرررردلموقرا ت والتواءا بي  قوة 
النقرررررابرررررات وقوة الحزب والتعرررررددلرررررةل و... أنواع أخرى م  

 المعاناة ت حصر لها.
وكررررط  ررررذم امنواع م  المعررررانرررراة  بقا مررررادة جيرررردة ات  

أما نذا ضرراق  خار ة حكم شررغوف بامسررلوب الدلموقرا ت. 
ك مصرررررررررررررررردر  رررذا  نارة   الررردلمقرا يرررةبرموءم المختلفرررةل بررر  الح 

اوضررررا  مهد الطريق   نلاوممارسررررة اإا المعاناة قد  تحول 
ك مأمام  واة امسلوب الحديدي ات   .الح 

لعط وعسرررررررررا لكوا التوايق حالفنت ات التسرررررررررجيط علا 
الورق ما رأ   العي  والوجداا معات ات  ونس التت نتمنا أا 

  ستمر خيراء... خيراء.
 1985تشرين الثاني )نوفمبر(  30 - مجلة "التضامن". لندن

     

 نطباعات عن جامعة مؤقتة إ
 في زمن الخالفات الدائمة

ت بررد أا الررذي  قرأوا الحررديررث الررذي أجرينررام مع اممي  
العام للجامعة العربية الاررررررررراذلت القلي ت وناررررررررررنام ات العدد 

" تحاوا أننا وضررررررررررعنا ات آخر الماضررررررررررت م  "التيررررررررررام 
أا مصرررررردرم ليس  ونس وإنما   نلامقدمة الحديث ما لاررررررير 

"م نا اممانة العامة للجامعة العربية ات  ونس". والقصررررررررررد 
م  ذلك  و القول ات صرررررررررررريغة  عتمد علا اإللحاء  و أا 

سررمها الجامعة العربية ما ءالت ن ذم الجزيرة السررياسررية التت 
مثرررط اممم المتحررردة ات  - يررردةبرررالفعرررط جزيرة عربيرررة محرررا

لم  يع  ونس اليد عليها وت  تدخط ات شؤونها   - نيويورك
وت  وظفهرا م  أجرط قيرررررررررررررررالرا  خصررررررررررررررهرا كمرا كرانرت حرال 

 الجامعة العربية ات القا رة.
ات القررررا رة كررررانررررت الجررررامعررررة العربيررررة جزءات م  القرار 
السرررياسرررت المصرررري وكاا م  الصرررعب علا اممانة العامة 

سررررررررررررررتمرت  إالخليج و  نلارارات للعرب م  المحيا أا  كوا   
حتا ما ق ط السرررنوات الخمس التت سررربقت نقلها م  القا رة 

متدادات ننما بطريقة غير مباشرررة للقرار السررياسررت المصررري.  ن
وعنردمرا حراول محمود ريراض اممي  العرام السررررررررررررررابق التمرد 
علا رؤية الرئيس )الراحط( أنور السررررررررررررررادات لدور الجرامعة 

دات قرر عمليات خلع  ع  عرش الجامعة نذا جاء اإا السرررررا
القول. ولقد حدث التناقض بي  السرررررررررررررادات ومحمود رياض  
عنردمرا بردأ امول يتجراوء قواعرد الحرد امدنا الممك  الق ول 
ب  عربيات. وخالصرررررة مبادئ  ذا الحد امدنا  ت أا تيمنة  
مصررررررررررررررر علا الجررامعررة  بقا مق ولررة أو م  الممك  غض 

ارات أو  هيبرات مرا دامرت مصررررررررررررررر  تحرك ات الطرف عنهرا  خو 
سررتخدام وءنها  نن ار العمط العربت الماررترك. أما نذا ار أت 

نفرادي غير مق ول كما حدث بالنسبة  نلدى العرب ات عمط  
صررررررررررفقة كامب دلفيد اإا الهيمنة  صرررررررررربئ غير مق ولة   نلا
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 وغض الطرف لصبئ غير وارد.

 هتمام دون ما هو مطلوب اإل
وبررالرغم م  أا الجررامعررة العربيررة  حررااظ ات مقر ررا ات  
 ونس علا أا  كوا بعيدة ع  تيمنة الدولة التونسررية و ذا 

 تمام بها ر ياح للدول امعيررراء نت أا اإلنلاررركط عنصرررر 
م  جرانرب  رذم الردول ليس ات مسررررررررررررررتوى مرا  و مطلوب.  
وعلا سرررررررررررررر يررط المثررال ت الحصررررررررررررررر أنرر  ليس مفهومررات  ررذا 

امعيرررررررررررراء علا  جا ط مسررررررررررررألة جرى   الحر  م  الدول
ات شرررررررأنها و تعلق بتارررررررييد م نا للجامعةل بط نن   م   ن فاق 

لهذا الغرض  حديد قطعة امرض التت سرررررررررررررياررررررررررررراد الم نا 
ستثناء  إاوقها. وجرى أليات  حديد حجم مسا مات الدولل وب

  ليس مي منهما غرض خا  م  مسرررررررررألة نناررررررررراء  دولتي  
الدول لم  سرررررررررردد ما  و م نا للجامعة ات  ونس اإا جميع 

مطلوب منهررا ونتيجررة لررذلررك اررإا اممررانررة العررامررة  واصرررررررررررررررط 
اإلقامة ات م نا غير مناسرررررب ت م  حيث السرررررعة وت م  

 حيث امبهة.
وقرد لقرال نا الم نا الرذي ا خرذ ر  اممرانرة العرامرة لردول 
مجلس التعراوا الخليجت ات الريراض ليس أايررررررررررررررط وليس 

كما أا امبهة ت  حول   أك ر وأا المسرألة ليسرت ات المكاا
ط  حقيق  يررررررررررررررام  حقيقت و عرالش  دوا السررررررررررررررعت م  أجر  

صرادق بي  أ راف عربية متخاصرمة. و ذا صرحيئل نت أا 
الرد علا ذلرررك  و أا م نا اممرررانرررة العرررامرررة لررردول مجلس  
التعاوا سريكوا جا زات ات غيروا ثالث سرنوات وأا ننجاء 

العامة الم نا وضررررم  جدول ءمنت محدد سرررر ب  أا اممانة 
سررررتقرار ا وبارررركط أبدي ات الرياض نالخليجية محسرررروم أمر 

بينمرررا اممرررانرررة العرررامرررة العربيرررة موجودة ات  ونس اقا ما 
 مصر اقدت عيويتها ات الجامعة العربية.

 رتياح اإل إلىوتيرة ال تدعو 
وصررررررررررررررحيئ أا العمرط العربت المر برك يرمت بثقلر  علا 

المنات الناشرررررررررررررئ ع  اممانة العامة للجامعة العربية نت أا 
مسألة اإلقامة المؤقتة  و الذي لجعط الحركة داخط اممانة 

ر يرررراح علا اإل نلاالعررررامررررة  سررررررررررررررير علا و يرة ت  رررردعو 
اإل الق. وات اممانة العامة عناصرررررررررر ممتاءة وكفوءة لك  
م  الصررررررررررررررعرب أا  كوا  رذم العنراصررررررررررررررر مطرالبرة بتحقيق  

الاات عربية  ننجاءات براقة ما دامت القاعدة السرررائدة  ت خ
دائمررة وأمررانررة عررامررة للجررامعررة العربيررة مؤقتررة ات  ونس. نا 
القراعدة المنطقيرة  ت خالاات مؤقترة وأمانة عامة دائمرة أي 

  مامات كما كانت الحال ات مصر.

ويحترار المرء ات سررررررررررررررر  رذا التبرا ؤ م  جرانرب أكثريرة  
الدول العربية نءاء موضررررررررررروع  ارررررررررررييد الم نا ويجد نفسررررررررررر   

ا الغرض م  عردم التاررررررررررررررييرد  و ن راحرة يتسرررررررررررررراءل  نذا كرا
الفرصرررررة أمام مصرررررر م  أجط أا  سرررررتعيد عيرررررويتها التت 
اقد ها ات الجامعةل الماذا ت لكوا  نالك سعت حقيقت م  

ندااعات نحو الخطوةل نط مسررراندة مصرررر كت  صررربئ أكثر أج  
بط لماذا ت لكوا  اررييد الم نا الماررار نلي  عنصررر ضررغا  

يس   عض علا أن  عنصرررر  يعلا مصرررر بدل أا لفهم  الب
 لها.

ذلك ماذا لو  م  اييد  ذا الم نا وجرى  خصيص     إلاو 
كمقر لمنامررة علميررة عربيررة أو كمقر لمركز أبحرراث عربت  
لكوا مؤسرررررسرررررة أسررررراسرررررية م  المؤسرررررسرررررات التابعة للجامعة 

 حيث كانت ات القا رة. نلاالعربية حتا نذا عادت 

 % من القرارات ال تنفذ 85
ماذا لو  م  ارررررررررررررييد  ذا الم نا ليكوا بط أكثر م  ذلك 

مقرات لألمرانرة العرامرة للجرامعرة العربيرة ثم يتم بعرد ذلرك ن رداؤم 
  ت يتم  ارييد م نا للجامعة ات  ونس اقا   ط أنلتونسل و 

ما سروريا  ت صراحبة الفكرة ليس حبات ات  ونس وإنما م  
سررررتحوذت علي  سررررنواتل  ذا نط حرماا مصررررر م  مجد أج  

قترحت و م امخذ بالفكرة  نعتبار أا سررروريا اإلمع امخذ ات 
 لكنها لم  سدد ما عليها.

نا اممر ليس متعلقات بمصررر وعود ها ثم عودة الجامعة 
نليهرررا بقررردر مرررا  و متعلق بعررردم الرابرررة ات  نفيرررذ مرررا يتم  

ات شررررأن ل ولعط ات قول أحد السررررفراء العرب الذي    فاق اإل
جامعة العربية ات عملوا أربع سررنوات متواصررلة ات رحاب ال

 ونس ما م  شرررررأن  أا لاررررركط نجابة واضرررررحة ع  التبا ؤ  
عليرر . ويقول  ررذا السررررررررررررررفير ننرر    فرراق ات  نفيررذ مررا يتم اإل

 خاذ ا ات ن ار مؤ مرات القمة نأحصررررا القرارات التت يتم 
ات الم ررة م   ررذم القرارات  بقا م   85العربيررة ووجررد أا 

ء القراراتل وقرار دوا  نفيرررذل و رررذا لعنت أنررر  ت جررردلرررة نءا
 اررررررررييد م نا للجامعة العربية ات العاصررررررررمة التونسررررررررية  و 

 واحد م   ذم القرارات.

 عزيز قوم ذل كثيرا  
والررذي يزور م نا الجررامعررة العربيررة ات  ونس عليرر  أت 
لقررررارا بي   ررررذا الم نا والم نا الررررذي كرررراا للجررررامعررررة ات 
القرررا رة نذا كررراا  و مثرررط حرررالنرررا لعرف جيررردات ذلرررك الم نا 

ءد رار التت كراا عليهرا. أمرا لمراذا علير  أت لقرارا وحرالرة اإل
األا نتيجرة المقرارنرة سررررررررررررررتوضررررررررررررررئ أا الجرامعرة ات م نرا را  
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قت   دو قياسرررررات بم نا ا القدلم ات القا رة مثط أحد كرام المؤ 
القوم الرذي  دارت دورة الزمراا عليهم وجعلتهم ات وضررررررررررررررع 

 بائس بعدما كانوا ات القمة.

 السباحة ضد تيار اإلحباط 
أنر  برالرغم م  ذلرك ارإا اممي  العرام  لإنتبرام والالارت 

 نلاد  الارراذلت القلي ت واممناء المسرراعدي  م  أسررعد امسررع
ع د المحسرررررر   نلاامخيررررررر اإلبراتيمت   نلاعدناا عمراا 

الفريق المسررررررررراعد لألمي  العام م  المنجت الفقي     نلاءلزلة 
محمد المغربت اإنهم    نلاأسعد المقدم    نلاأحمد الهرقام    نلا

لسرررررررررررررربحوا ات وجر   يرار اإلحبرا  ويحراولوا قردر اإلمكراا 
ة وات نطراق  مواجهرة  رذم المرحلرة برالحرد المعقول م  الحيوير 

الحد دوا المعقول م  اإلنفاق خصررروصرررات وأا سرررياسرررة شرررد 
لتزامرا هم المراليرة  جرام  نالحزام نتيجرة لعردم  سررررررررررررررديرد البعض 

نطبراعرات يترسررررررررررررررخ يومرات بعرد آخر نالجرامعرة العربيرة أحردثرت 
وخالصت  أا الجامعة علا أبواب أءمة خانقة وربما ت لجد  

تسررررررررررررررديد مر بات  اممي  العام ات خزائ  الجامعة ما لكفت ل
 الموظفي  والعاملي .

 تحرك من دون تنسيق 
 نلاوات معرض الحرديرث ع  الحيويرة لمك  اإلشررررررررررررررارة 

  امولا  تعلق بمبررادرة اممي  العررام لمجرد أا ا لع واقعتي  
علا التصرررررررررريئ الذي أدلا ب  شررررررررريموا بيريز رئيس وءراء  

جتماع مع الرئيس ارنسررروا ميتراا  ننسررررائيط بعد خروج  م  
 1985 اررررررررري  امول )أكتوبر(   25يوم  ليزي ات قصررررررررر اإل

لتزام ارنسررررررا بالمسررررررا مة ات نقط جماعت نو حدث في  ع  "
السرروفيات بإقامة جسررر جوي بي  موسرركو وإسرررائيط".  لليهود  

جتماع عربت للتااور ات نالم ينتار اممي  العام أا ينعقد 
  م  ارنسرررررررررررررا أو يتصرررررررررررررط بالدول  ذا الموقف المسرررررررررررررتهج  

امعيررراء ويتناقش معها ات اممر وإنما وجد نءاء الصرررمت 
الرئيس ميتراا أا م   نلاالعربت علا مرررا نسرررررررررررررربررر  بيريز 

سرتهجاا وت ل مبعوث نلي  برسرالة  تيرم  اإلامايرط نرسرا
 خفت القلق م  أا  كوا  صررررررررررررررريحرات بيريز مقردمرة لوتدة 
"لوبت" صررررررررررررررهيونت ات ارنسرررررررررررررررا لكوا علا غرار "اللوبت" 
الصرررررررهيونت ات الوتلات المتحدة. وبعدما عاد المبعوث بما  

 نلاوبتحليط منسرررروب  - ننما غير المقنع - لاررررب  التطمي 
صررررررررررت  أن  لم يدل  و بالتصررررررررررريئ وإنما الرئيس ميتراا خال 

الررررذي أدلا كرررراا بيريز.  لررررب اممي  العررررام ع ر القنرررراة 
الردي لومراسرررررررررررررريرة ضرررررررررررررررورة أا يلتقت ق رط قمرة جنيف بوءير  

السررروفيا ت ات موسررركو أو خارجهال ولما لم  اإل حادخارجية 

يرحب السرررررررروفيات بالفكرة اإا اممي  العام اسررررررررتدعا القائم 
 ارررررررري     13مكتب  يوم   نلا ونس  بامعمال السررررررروفيا ت ات

وءير الخارجية   نلاوبعث بواسررررررطت   1985الثانت )نوام ر( 
السرررررررروفيا ية برسررررررررالة شررررررررفهية خالصررررررررتها أا الدول العربية  

  اإل حرررادسررررررررررررررتكوا قلقرررة جررردات نذا حررردث نخالل م  جرررانرررب 
 السوفيا ت بالصداقة القائمة بين  وبي   ذم الدول.

 اإل حرررادرت الرسررررررررررررررررالرررة ع  "القنررراعرررة العربيرررة برررأا وع َّ 
السرررررروفيا ت الصررررررديق ل  يتسررررررا ط ات أمر الهجرة اليهودلة 
ق ط أا يتغير المنات السررياسررت بي  نسرررائيط والعالم العربتل  
وق ط أا  ق ط الدولة الع رية  سرررروية شرررراملة للصررررراع العربت 

 - اإلسرررائيلت واقات للارررعية الدوليةل وحتا ات  ذم الصررورة
اإن  ليس م  الحق وت م   - حتمال ركوا نسررررائيط للسرررلمن

المبرادئ اإلنسرررررررررررررررانيرة أا لقع اليررررررررررررررغا علا حريرة اليهود 
ختيار نسرائيط مقرات بينما لو نالسوفيات بحيث لج روا علا 

 جرا رات أخرى  نمردينرة ايينرا لكراا لهم أا لختراروا  نلاذ  وا 
 غير نسرائيط".

 رت بعض ام راف عتن ولوت  ررذا التحرك لكررانررت ربمررا 
السررررررروفيا ت وارنسرررررررا أا العرب ت لمانعوا  اإل حادوبالذات 

 م   -  كرارات  - ر عنرر  بيريز وجرراء التحرك الررذيات مررا ع َّ 
م  جانب اممي  العام بمبادرة شرخصرية وم  دوا التاراور 

السررررررررروفيا ت وارنسرررررررررا لعت راا أا   اإل حادوالتنسررررررررريق لتجعط 
عربيات شرررررررررررامالت. وخيرات اعط الاررررررررررراذلت القلي ت ي لغهما موقفات 

الذي اعل  ويا ليت  اعط الاررررتء نفسرررر  نءاء موضرررروع  هريب  
الفاتشررررا ع   ريق السرررروداال وقد لكوا م  المناسررررب  نا 

 اررررررررررررري    28التذكير بفقرات وردت ات بياا ألقام بعد ظهر 
 نلابيريز أمام الكنيسررت حول رحلت    1985امول )أكتوبر( 

يتراا( والوتلات المتحدة )حيرث  أوروبا )حيث قابط الرئيس م
قرابرط الرئيس ريغراا(. و رذم الفقرات  ت "شرررررررررررررركرت الرئيس  
ريغاا علا المسراعدة التت قدمها بلدم لارع نا ات ننقاذ يهود 
أثيوبيا الذي  وجدوا أنفسررهم اجأة تج ي  ات الصررحراء. كما 
كانت لت محادثات مفصرررررررررلة جدات حول  ذا الموضررررررررروع مع 

لتز وءير الخارجية امميركية.  صررررررديق نسرررررررائيط جورج شررررررو 
 نلاميتراا أوادت مبعوثات   - وق يط محادثات غوربا ارررررررررروف

الرئيس ميتراا و ل رررررت أا يثير موضرررررررررررررروع اتئ امبواب 
أرضرررررررررهم  نلاشرررررررررع نا ات  ريقهم  تالموصررررررررردة ات وج  بن

ر داد )أي عدم وصررررررررول إلالموعودةل وإدراكات من  لمارررررررركلة ا
نسرررررررررررائيط و حولهم  انلالسرررررررررروفيا ت  اإل حادالمهاجري  م  

بلرد آخر( اقرد اقترح أا  قردم ارنسررررررررررررررا ات  نلاعلا الطريق 
السرررررررررررررروفيرررا ت علا اتئ أبوابررر  لهجرة   اإل حرررادحرررال موااقرررة 

 نلااليهودل وسرررررررررررررررائرط النقرط الالءمرة لنقرط اليهود مبراشرررررررررررررررة 
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السرروفيا ت. وأثناء محادثا ت ات قصررر  اإل حادنسرررائيط م  
الرئيس ميتراا    ررذا الموضرررررررررررررروع وكرر نلاعرردت  ليزيرر اإل

 ..".قتراح   ذا ووعد أليات بإعالن  علا المأل.ن
اممي  العام الوتلات  سررررررررتثنانوالذي ت ندري   و لماذا 

المتحدة الم لسرتدع سرفير ا وي لغ  رسرالة مماثلة نت نذا كاا 
 اإل حرررررادكرررررط م   نلا  عت ر أا العتررررراب الموجررررر  ن القلي ت ا

  صرررررررردلقتاا للعرب السرررررررروفيا ت وارنسررررررررا منطلقة أا الدولتي  
 ومناصر اا لقييتهم.

 "عبد الرحمن عزام باشا"(  إلى)"من مون بليزير" 
ولا ع  الحيويررة التت لمررارسررررررررررررررهررا اقعررة ام   لررك  ت الو 

اممي  العام خارج نطاق التارررررررررراور والتنسرررررررررريق. أما الواقعة 
الثانية اتندرج  حت بند الارررررررركلياتل وخالصررررررررة  ذم الواقعة 
 ت أا الاررررارع المالصررررق للاررررارع الرئيسررررت الذي لقع علي  

سررررررررررررررم "موا بليزير"  نم نا الجررامعررة ات  ونس كرراا لحمررط 
Mon Paisir مة ارنسرررررررررية  رجمتها لذ ت وقد سرررررررررعا  و ت كل

 ذا و م بالفعط  ءسرررررم السرررررتاممي  العام م  أجط  غيير اإل
سم "شارع ع د الرحم  عزام باشا" و و أول أمي  إست دال  بن

عام للجامعة العربية. وبهذا التغيير لصرررررررررربئ م نا الجامعة 
سررم باشررا  الاررارع الرئيسررت  نعلا شررارعي  لحمط كط منهما 

الدي  باشررا" و و مصررلئ  ونسررت ات القرا سررم "خير نلحمط 
( وشرغط منصرب الوءير 1877  نلا 1873التاسرع عارر )م  

سرررررررم  نر ثم الارررررررارع الفرعت الذي  غي   .امول ات  لك الفترة
غلب الا  أن  لو كاا  نالك شررررررارعاا آخراا مالصررررررقاا أ و 

لم نا الجامعة لكاا الارررررراذلت القلي ت ربما سررررررعا مع بلدلة  
سم ع د الخالق حسونة  نهما بحيث لطلق سمي  ن ونس لتغيير 

سررررررم إ)اممي  العام الثانت ات  اريخ الجامعة( علا شررررررارع و 
 محمود رياض )اممي  العام الثالث( علا شارع آخر.

أن  اعط ذلك علا أسررررررررراس أا الجامعة  نتباموالالات لإ 
لكاا  رك كط   باقية ات  ونس وليسرررررت ات نقامة مؤقتة وإت  

 شتء علا حال .
نطبرراعررات لجررد المرء نفسرررررررررررررررر  لكرر  الررة  ررذم اإلات نهرر 
متا سرررررررررتبقا اممانة العامة للجامعة العربية    نلاالتسررررررررراؤل 

مؤقتررررررة ات  ونس و بقا الخالاررررررات دائمررررررة. نا المنطقت  
والمعقول  و أا  كوا اممرررانرررة العرررامرررة دائمرررة والخالارررات 

 مؤقتة أو عابرة.
وضرررررع الجامعة العربية بالذات   نلاوإذا انح  بالنسررررربة 

 عيش ات الالمنطقت والالمعقول. 
والمعرذرة نذا  سرررررررررررررر رب مثرط  رذا الكالم ات خردش بعض  

نطباعات وما ت لجوء ات  حديد المواقف نالماررراعرل اهت 

 نطباعات.لجوء ات سرد اإل
ويا ليت لخرج الارررريخ  ا ر رضررررواا... شرررريخ الجامعة 
العربية ع  صرررررمت  ويقول ولو القليط م  الكثير الذي عندم  

 الجامعة المتعثرة الخطوات.ات شأا 
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 السوري   -  "بروفة" ناجحة للوفاق العراقي
( شررررررررررررررهردت مردينرة  29/11/1985بعرد ظهر يوم الجمعرة )

 - ختبرررارات دقيقرررات للقررراء العراقتنعتبرررارم ن الطرررائف مرررا لجوء 
لعربية السرررررررررررعودلة السررررررررررروري الذي لمك  أا  رعام المملكة ا

 ام حسي .  حااظ امسد وصدَّ ويحقق وااقات بي  الرئيسي  
ختبار عبارة ع  مباراة ات كرة القدم بي  منتخب  كاا اإل

دورة    نلا  لكسرررررررب لأخذ  ريق  العراق ومنتخب سررررررروريا وم  
 المكسيك ويأخذ ربما ارصت  لكأس العالم.

ة  ولم لحدث أا أكدت مباراة ات كرة القدم حقائق سررياسرري
كتلك الحقائق التت أكد ها مباراة الطائف. وم   ذم الحقائق  
علا سررررر يط المثال ت الحصرررررر ما لمك  سرررررردم علا النحو 

 اآل ت 
القمررة العربيررة ات   ننعقررادأكرردت  ررذم المبرراراة أا  - أوال  

  ننعقادالرياض أمر ممك  ذلك أن  نذا كاا الذي لحول دوا  
نفجرررررار الموقف بي  العراق ن رررررذم القمرررررة  و التخوف م  

نفجار أمر ممك  وسرررررررروريا اإا الحيلولة دوا حدوث  ذا اإل
ات ضررروء المباراة الرياضرررية التت  متل وم  ق لها بسرررنوات 

ة ات الكعبة بي  الملك الحسررررر  اعندما  حقق لقاء المصررررراد
حتمرررال نا اجررديرردل وعمليرررات  ب  الثرررانت والرئيس الارررررررررررررررراذلت

حتمررال ننفجررار موقف ات مؤ مر قمررة  و أقررط م  نث حرردو 
 نفجار ات مباراة رياضية أو بس ب نتائج المباراة.إلحدوث ا
أكدت  ذم المباراة أا الروح الرياضررررررررررررررية ممكنة   - ثانيا  

بي  العراق وسرررررررررررررروريرا ربمرا ما  رذا اممر برد ت ومطلوبل 
وربما بسررررر ب أا المباراة التت  مت علا امرض السرررررعودلة 

ات ءم  محرررراوتت  نقيررررة امجواء العربيررررة  بقررررات  حرررردثررررت 
نعقرررردت ات الرررردار نلمقررات القمررررة العربيررررة الطررررارئررررة التت 

بة علا صررررررررررررعيد  ال ييرررررررررررراء وحققت حتا اآلا ننجاءات  ي   
الخالف بي  سروريا وامردا وحققت كذلك خطوة أكثر  قدمات  

 - الرلرير رت والرلرير رت - عرلرا صرررررررررررررررعريرررررررد الرخرالف الرعرراقرت
 الفلسطينت.
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عتبرررار أا  رررذم المبررراراة بي  منتخرررب  ذ ات اإلومع امخررر 
العراق ومنتخرب سرررررررررررررروريرا لو كرانرت  مرت علا غير امرض 

 نلاالسرعودلة لكانت أرض الملعب والمدرجات ربما  حولت 
ما  و أكثر  نلامارررراكسررررات بي  ماررررجعت المنتخ ي  وربما 

عتبار ذلكل نت أا م  المارررررراكسررررررات. نن  مع امخذ ات اإل
حقيقة أسراسرية و ت أا المملكة العربية   المباراة أكدت أليرات 

 نلانحياء ا ات مسررررررررألة الخالاات العربية نالسررررررررعودلة بعدم 
للواراق  حراول  حقيق  رذا  اإلنحيراءدرجرة  نلاأحرد و رأييرد را 

ط أا يتحقق الوارراق الوارراق بررط و كوا مؤ لررة أكثر م  أجرر  
 علا يديها أو علا أرضها.

ة سرررررررررررعودلة  أكدت  ذم المباراة أليرررررررررررات حماسررررررررررر  - ثالثا  
سررررررررررررتيررررررررررررااة المباراة علا امرض نوخليجية ملحوظة لم دأ 

السرررعودلة. ولقد حدث ق ط سررراعة م  بدء المباراة أا أقفرت  
و كذا   - شررررروارع مدا المملكة العربية السرررررعودلة م  الناس

وبردت  رذم الارررررررررررررروارع كمرا لو أا  - بقيرة مردا دول الخليج
الدنيا رميرررراا وأن  باق علا ضرررررب المداع بيررررع دقائق.  
وم  المؤكد أا السرررررعوديي  علا سررررر يط المثال والارررررغواي  
جدات بمباريات كرة القدم )بط وحتا غير الارررررررررررغواي  باللعبة 

 تمام المباراة م  رسررميي  وغير رسررميي ( لم يتابعوا بهذا اإل
حبات برياضرررة   - و ذم المرة بالذات - علا شررراشرررة التلفزيوا 

نسررجامات مع الاررغف الماررار نلي  وإنما ليالحاوا  إكرة القدم و 
كيف سرررررررريتم اللعب و ط سررررررررتسررررررررود الروح الرياضرررررررريةل و ط 

اهد الرئيس العام لرعالة الاررباب  ب  سرريط ق اممير فيصررط
ي  السرررررررررررررعودي والعربت لكرة القدم أسرررررررررررررلوب اإل حادورئيس 

 صرررررررررررررات   وعم  نالدم الملك اهد ات التوايق الذي لعتمدم و 
ع ررد العزيز ات المهمررات التت لقوم بهررا   هللا ب  ع ررداممير 

 ات ن ار خطة  نقية امجواء العربية.
 تمررام و م ات إكررذلررك نا السررررررررررررررعوديي   ررابعوا المبرراراة برر 

  معرررررات أو نذا جررررراء التع ير أا أكثريتهم منحررررراءوا للفريقي  
كاا للفكرة نفسرررررررررها م  دوا أا لعنت ذلك أنهم لم  اإلنحياء

 يتحمسوا للطريقة التت  حققت بها بعض ام داف.
للفكرة  نرررا بمعنا أا نجررراح المبررراراة  ت ات   اإلنحيررراءو 

نار  ؤتء سرررررتكوا ات شررررركط أو آخر بمثابة  مهيد للوااق 
بي  العراق وسررررروريا وأا  ذا الوااق قد لسررررراعد علا  حقيق  

عيرررررد حرب الخليج التت بررررردأ  مس نفراج مرررررا علا صرررررررررررررر ن
السررررررررررررررعوديي  مسررررررررررررررؤولي  وموا ني  عرررراديي  يتعرررراظم م  

درجة امني  خصرروصررات   نلاسررتمرار ا ويصررط لدى البعض ن
وأا  رذم الحرب بردأت  نعكس علا الحيراة اليوميرة للموا   

درجة لصررررربئ    نلاوبدأت المخاوف  تزايد م   طور اممور 
 ج يف بحيرة    رررردف نيراا م  نبقرررراء الحرب مفتوحررررة  و

 الثروة العربية.
وات  ذا الصرررررررردد م  الجائز التسرررررررراؤل  لقد ءار اممير 
سرعود ال يصرط وءير الخارجية السرعودلة نيراا ق ط أكثر م  

 صررال لمك  أا  قود  نسررتة أشررهر ودشرر  مع اإليرانيي  قناة 
نطبرراعررات  نبالدم وأبلغ الملررك اهررد  نلابررة وعرراد نتررائج  ي    نلا

ا لم يلررررب وءير الخررررارجيررررة اإليرانيررررة  جيرررردات. لك  حتا اآل
ءيررارة  نلاالرردكتور علت أك ر وتيتت دعوة اممير سررررررررررررررعود 

السررررررررررررررعودلرة )وتيتت للمنراسرررررررررررررربرة م  نوعيرة الردكتور نبراتيم  
مراخوس الط يرب السرررررررررررررروري الرذي كراا وءيرات للخرارجيرة ألرام  

يوسرررررف ءعي    - نور الدي  ام اسرررررت  - م صرررررالح جديدك  ح  
ة خرارج بالدم بعردمرا سررررررررررررررقا ذلرك والرذي عراد لمرارس الطبرابر 

ك م علا أيدي الرئيس حااظ امسرررررد(. وليس واضرررررحات ما  الح 
ها نلي  الذي جعط وتيتت ت يل ت الدعوة الرسرررررمية التت وجهَّ 

   نما حتمالي  ناممير سرررعود حتا اآلا وإا كاا  نالك أحد 
 - أا  نرالرك قوى داخرط نيراا ت  ريرد للطريق السررررررررررررررعودلرة

ا سالكة ات المرحلة الرا نة وإما ما  نالك اإليرانية أا  كو 
  يرى التريرث ات موضرررررررررررررروع  نارررررررررررررريا قنراة  داخرط نيراا م  

ما بعد حسرم أمر خالاة   نلااإليرانية  -  صرال السرعودلةاإل
بأا ما  عتقادآلة هللا الخمينت. وات  ذا الصردد قد لجوء اإل

نارررر   "وكالة أنباء الجمهورية اإلسرررالمية اإليرانية" الرسرررمية 
م  أا آلة هللا حسررررررري  منتاري    23/11/1985يوم السررررررر ت 

عررامررات( اختير ليصرررررررررررررربئ الزعيم الروحت إليراا عنرردمررا  63)
 نلاعامات(  و بمثابة رسررررررررررررررالة  83يتنحا آلة هللا الخمينت )

ة العربية السعودلة "م  يهم  اممر"ل والمملك  نلاالجميع أو  
ات  ليعررة  ؤتءل بررأنرر  نذا كرراا  نررالررك م   و راغررب ات 

 صرررررررررررال بعد اآلا بمنتاري وات  صرررررررررررال بإيراا اليتم اإلاإل
المقابط نا ذلك معنام أليرررررررررات أا خطا ا صرررررررررال نيراا بعد  
اليوم براآلخري  سررررررررررررررتتم واق مرا يرام آلرة هللا منتاري. والرد 

 ال ند.علا ءيارة السعودلة يندرج  حت  ذا 
أكدت المباراة حر  العراق وسرررررررررررررروريا علا أت  - رابعا  

لحدث ات الطائف ما م  شررأن  أا يهز مواصررفات المملكة 
العربية السرررعودلة كدولة مؤ لة لتحقيق الوااق العربت. وم  

اتراض بررأا القيرراد ي  العراقيررة والسرررررررررررررروريررة  الط يعت  نررا اإل
مات ات ءود ا أعيررررراء المنتخ ي . وكذلك المارررررجعي  بتعلي

ذت  فر   رذا الاررررررررررررررأا. كرذلرك م  الجرائز القول نا التعليمرات ن  
بكثير م  الردقرة وبردت كمرا لو أنهرا متجراوبرة مع مرا حردد ر   
  المملكة العربية السرررررررررررررعودلة علا لسررررررررررررراا اممير فيصرررررررررررررط

سررررتيررررااة المباراة اهدل وبدا كما لو أن  شررررر  المملكة إل ب 
ننا  "ن و السررررورية. وخالصررررة ما قال  نجط الملك   - العراقية

ر ع  الروابا الو يدة مارررررا دة مباراة  ع      نلاجميعات نتطلع 
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بي  شرررررررباب اممة العربية ما المكسرررررررب الحقيقت لألشرررررررقاء  
السررررررروريي  والعراقيي  الذي  سررررررريلع وا علا أرضرررررررهم الثانية  

لتقرائهم كرأخوة  نو ت المملكرة العربيرة السررررررررررررررعودلرة  و عمليرة 
مسرررررتوى انت عال  وأحبة ق ط أي شرررررتء آخر وبالتالت  قدلم

بغض النار ع  الفوء أو الخسرررررررارة... ولعلها المرة امولا 
التت يتم التمهيد ايها لمباراة رياضرررررررررررية بكالم رسرررررررررررمت ي دو  

 واضحات م  بعض كالم  أن  بياا سياست.
  أكردت المبراراة قردرة جيردة لألمير فيصررررررررررررررط - خاامساااااااااا  

ا اهد ات ميداا التوايق والدي لوماسرررررية. ومثلما أن  عندم ب 
ءار موسرركو ق ط بيررعة أسررابيع أذاب بعض الجليد المتراكم 

السررررروفيا ية اإن  برعايت    - علا  ريق العالقات السرررررعودلة
السرررروري  - طباعات بأا الوااق العراقتننلمباراة الطائف  رك 

ممك  أو علا امقرط أنر  علا صررررررررررررررعيرد مبراراة ريراضرررررررررررررريرة  
امخرى لسرررررتطيع أا لحقق  ذا الوااقل أما علا امصرررررعدة 

اإا اممر متروك مولت اممر وللمناسرررررربة اإا ار  نقامة 
السروفيا ت با ت   اإل حادعالقات دي لوماسرية بي  السرعودلة و 

 نلا  لميط أكثر ات ضرررررررروء نتائج قمة جنيف بط و نالك م  
عتقاد بأن  نذا  طلب عقد القمة العربية ات الرياض نقامة اإل

سرررررروفيا ت اإا المملكة ال اإل حادالعالقات الدي لوماسررررررية مع 
 قد  فعط ذلك.

مبرراراة الطررائف بي    نلايبقا أنرر  م  المهم عرردم النار 
منتخرب العراق ومنتخرب سرررررررررررررروريا والتت  مرت بعرد ظهر يوم 

( علا أنهررا مجرد مبرراراة بي  اريقي   29/11/1985الجمعررة )
سررتغرقت  وبفوء  ننتهاء الوقت الذي  إنتهت بنأو تع ي  مهرة 

نتخب سوريا وليس التعادل كما حدث  منتخب العراق علا م
م  ق ط ات دمارق. وكاا ضرروريات أا مباراة الطائف كانت  

السررررررررررررررعودي علا  - ختبررارات إلمكررانيررة لقرراء الوارراق العراقتن
مسررتوى القمة. وإذا كانت المباراة  مت ات ظط  ذم امجواء 

م المباراة و و ك  بة التت  مت ايها اليس بسررر ب حيادة ح  الطي   
لتقت علا ضرررررررورة نجاح نما ما كط ام راف سررررررويدي وإن

 ختبار.اإل
وم  المؤكرد أنر  عنردمرا سرررررررررررررريكوا حكم لقراء الواراق  و 

بة ليس  ع رد العزيز اإا النترائج سررررررررررررررتكوا  ي    ب  الملرك اهرد
منر  محرايرد وإنمرا منر  منحراء ننمرا للواراق كخطوة أولا نحو  
 يرام  حقيقت ي دد  ذا الكابوس الذي ليرغا علا صردر 

 اممة.
 1985كانون األول )ديسمبر(  7 - مجلة "التضامن". لندن

     

   الرياض إلى حول زيارة واليتي 
ك ر أيرانيرررة الررردكتور علت ذا كررراا وءير الخرررارجيرررة اإلن

/  12/ 7الرياض يوم السرررررررر ت الماضررررررررت )  نلاوتيتت جاء 
ك مبالا ( إل 1985 ا  عيد  أالسرررررررررررعودي رابة بالدم ات  الح 
ذلك اا  .ب  و تجاوب مع مسرررررررررررراعت السررررررررررررالم اأ الت النار 

ر قهرا  رذا أيراا و نم اآللرات ات ك  المنطقرة  ع رت م  عنراد ح  
 .العناد غير الم رر

مرا اذا كراا وتيتت ءار الريراض ليكرر الكالم نفسررررررررررررررر  أ 
ك مالذي لصررررردر ع  بعض رجال  ا الزيارة  إيراال انات   الح 

هررا والتت م  ثل   كوا  لررك الخطوة التت يتمنا المرء حرردو 
نهاء الحرب ول  لطول الوقت لكت ن  اا  سررراعد علأشرررأنها 

سرفرت عن   لك الزيارة وأي كالم قيط ألعرف المرء ما الذي  
  .ات الجلسات المغلقة

ا لسررجط المالحاات  أنتاار ذلك لمك  المرء نلك  ات 
    يةاآل

عقرراب ءيررارة قررام بهررا  أ ا ءيررارة وتيتت  مررت ات ن - أوال  
 هراا رئيس وءراء سروريا ع د الرؤوف الكسرم وسربقتها    نلا

الرياض نائب رئيس الجمهورية ات سرروريا   نلاءيارة قام بها 
عقاب محاوتت حتيثة  أ اق و  ات ليرررر أامل و مت ع د الحليم خدَّ 

لعقررد قمررة الريرراض المؤجلررة  ات جواء العربيررة  مهيرردلتنقيررة ام
لمرء فيمررررا اذا كرررراا  ررررذا التحرك وم   نررررا لحتررررار ا ات ير ثك

 ار القاع لسرررررتهدف التسرررررريع  نيرانت يتم ات اإل  -السررررروري 
 و  رشيحها لتأجيط جدد.  أبعقد  لك القمة 

 عقاب قمة مسقا  أ ا ءيارة وتيتت  مت ات ن -ا  انيث
ا لقوم وءير ألررررردول مجلس التعررررراوا الخليجت وق رررررط 

كما  - هراا   نلاالخارجية العمانت يوسرررررررررف العلوي بزيارة 
و رررذم حرررال  -عقررراب ءيرررارة  جررراوبيرررة أ ات  - فررراق جرى اإل

بغداد وما كاا لمك   نلا -العراق مع أي مسرررررعا للسرررررالم 
ا لسررررمع  وتيتت  أا لقول  العلوي لو ان  ءار  هراا لمك  أ

ا حكام  أ  نلاشارة مير سعود ال يصط. و نا  جدر اإلم  ام
عمررال أ  دول مجلس التعرراوا قرروا بعرردمررا كررانوا انهوا جرردول

قتصر علا الحكام ومع كط منهم وءير  نجتماع نقمتهم عقد 
جتماع نوقاررررت الحرب و مسررررتاررررارمل وات  ذا اإلأخارجيت  
لفررراد منررردوب ع  نيرانيرررة وا فق الحكرررام علا اإل -العراقيرررة 

يراا نكرررط م  بغرررداد و هراا. وقرررد  صرررررررررررررررارررت  نلاالقمرررة 
ط ذلك ج  أبطريقة غير ودلةل بط وسررررررررررل يةل مع الفكرةل وم  

  .م  ذلك  هراا وءار الرياض بدتت  نلالم يتوج  العلوي 
 عقاب قمة جنيف  أ  تا ءيارة وتيتت  مت ان - ا  ثالث

ايها    أرجأ  ريغاا وغوربا اررررررررررررروف والتت بي  الرئيسررررررررررررري  
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 اررررراور تحق    نلاءعيما العالم حسرررررم مسرررررألة حرب الخليج  
يراا نا  راع أنهمرا. وبردا  رذا اإلرجراء كمرا لو انر  ينتار بي

ا حسرررررررررم الحرب م  أسررررررررراس أالرالة ال ييررررررررراء وذلك علا 
 حاد السررررررروفيا ت معنام التسرررررررليم واإل جانب الوتلات المتحدة

يراا. والررررردولتررررراا الك ريررررراا نرجرررررال الررررردي  ات م ك  ببقررررراء ح  
ار  سرتمر إل -سرباب  خصرها كط منهما م  -  دواا ميالتي   ت 

ك مبقاء  ذا   . الح 
ا ءيرارة وتيتت  مرت بينمرا  هرديردات  راشررررررررررررررمت  ن - عاا  راب

ذاعات رااسرررررررررررنجانت بهجوم جديد علا العراق  تردد ات اإلو 
  .والصحف

اا الغارات الارررررررجاعة التت قام   عتبارخذ ات اإلومع ام
بها الطياروا العراقيوا يوم السررررررررر ت الماضرررررررررت علا جزيرة  

يرانية قد  كوا بمتابة  فكيك  »خرج« وبعض المعسرركرات اإل
   الهجوم الذي يتوعد ب  رااسرررررنجانتل نت  ا ايراا علنلقدرة 

ي ررردو كمرررا لو ننررر   تا  زام   رررذا الهجوم مع ءيرررارة وتيتأ
الوقررت  اتو  .وع خررا « لهررذم الزيررارة» حيررة عراقيررة م  ن

الرررذي كرررانرررت  رررائرة وتيتت  حا ات مطرررار الريررراض كررراا 
 118الطيرررراروا العراقيوا ينطلقوا م  قواعررررد م وينفررررذوا 

ذلك  نلامهمة ويتيرررررررررررم  ال ياا العسررررررررررركري الذي لارررررررررررير 
( عبررررارة »ءلزل صررررررررررررررقور العراق الديررررارى 2045)ال يرررراا 

وكررراا . « ...قررردام  الب الحرب والررردمرررارأاترض  حرررت 
ءال  عالم العراقت لطيف نصررررريف جاسرررررمل الذي ماوءير اإل

قافية  ثلعيش و ج مهرجاا المربد الارررررررررررعريل  لك الاا رة ال
ءم  حرب شرررررررسررررررة. لقول  تا ات الغة ات مية خصرررررروصرررررر بال
يرانية الجديدة  اإلميركا« بأا التحارررررررردات أذاعة »صرررررررروت إل
وسررررررررررررررنفراجتء  «. ات برا ار  ات منر ثيراا نالج هرة سررررررررررررررتكلف  اعل

   . الق«اإل االمعتدي  بما ت يتوقعون  عل
سررررررررررررررلوب أنمررا برر نوقررد لكوا المسررررررررررررررؤول العراقت لعنتل 

سترا يجية  ناتلماءةل اا العراق بات حديتا ونتيجة  سهيالت 
عط ضررررررب جزيرة »سررررريري« و ت الجزيرة البعيدة ع   ات قادر 

يراا النفا  نمرما الطررائرات العراقيررة والتت  اررررررررررررررح  منهررا 
حد الخوف الك ير م    نلاة ثفيرررلها بدت غير مكتر والتت ب
 رصفة جزيرة »خرج«. أضرب 

وبعد التسرررهيالت المارررار اليها ل   بقا جزيرة »سررريري«  
بعيدة ع  مرما الطائرات العراقية وسررررريصررررري ها ما أصررررراب 

  .جزيرة »خرج« م  ق ط
 

 الزيارة التت  يالحظ المرء عط  امش ذلك بعض ما
ا  رذم الزيرارة  أالريراض. وصررررررررررررررحيئ  نلاقرام بهرا وتيتت 

ليست مفاج ةل بط اا عنصر المفاجاة ايها  و انها  أخرت  

انها ءيارة    لوماسررررررررررررية السررررررررررررعودلةل نت  بعما كانت  توقع  الد
ذلررك انهررا قررد  وضررررررررررررررئ الجهررة التت لمثلهررا   لكتيرة ام ميررة

لمثرط  ط لمثرط ألرة هللا الخمينتل أم  ر  .وتيتت ات  رذم الزيرارة
اا الزيارة  مت بعدما كاا   ات آلة هللا منتاري. )خصرررررررررروصرررررررررر 

منتاري  و الذي سريخلف الخمينت(   أاع    اإلعالاجرى 
ك مأم لمثرط حمرائم  يرانيرة منهرا( أم رانت )والخرارجيرة اإلياإل الح 

ك مصقور  ذا   )رااسنجانت يتقدم  ذم الصقور(.. أم انها   الح 
  . أقط؟كثر وتأط ءيارة ت ىع ردات مجرد ءيارة 

 اعل ات ردات عراقي ات دي لوماسرري ات ويبقا اا المرء يتوقع  حرك
ا الدي لوماسرية العراقية متن هة للفخ أ  أ ذم الزيارةل خصروصر 

يرانت الذي لمارس علا بعض دول الخليج اإل -السرررررررررررروري 
موقف محررايررد م  الحرب العراقيررة   خرراذن جررام نالتناير ات 

هرراء  ررذم نن يرانيررةل اذا كررانررت  ررذم الرردول  ريررد بررالفعررطاإل -
  .الحرب

رسرررررررررررروار الخليجت« أي اعتبارم »الدن و ذا الفخ قد لجوء 
 نلايراا مراء الوجر  و ت ات  ريقهرا غرة التت قرد  حفظ إلثال

 .أم أجالت  الت  اولة المفاوضات عاج
تت ءار الرياض  الب سررررررررررالم  ل ان  اذا كاا وتيات و كرار  
ا إرباك ونصررب كمي  جديد ا ا لإ أب ل أما اذا كاا  اأ الت 

 دد بسرعة.    ذم الزيارة سيت اق علاتمط البسيا المعل  
ا كانت الدي لوماسرررررررررررية السرررررررررررعودلة مطالبة  نولم لحدث 

 نلاكتر م   ذم المرة والخليجيوا م  العراق  أبالتوضرررررررررريئ 
نتارررار  نالخليج. ات  نلامسررررررررررررررقال برررط اممرررة م  المحيا 

 .التوضيئ
 1985كانون األول )ديسمبر(  7 - مجلة "التضامن". لندن

     

 نتقال المنظمة من تونس إاألهم من 
منامة التحرير   نتقالنيومات بعد آخر يت ي  أا مسرررررررررررررألة  

الفلسررررررررررررررطينيرة م   ونس لم لعرد "كالم جرائرد" وإنمرا  ت م  
عتبررررار أا "كالم  اممور المؤكرررردةل  ررررذا مع امخررررذ ات اإل

الجرائد" نوعاا. نوع ل  صرررفة اإلشررراعة ونوع آخر ل  صرررفة  
 المعلومة المؤكدة.

)وم  المهم  نا التوضررريئ بأا "التيرررام " عندما كت ت  
 نلاالل وكانت أول م  أشررررررررار  نتقات حين  ع  مسررررررررألة اإل

سررررررررررررررتقرررت  ناممرل ارررإا كالمهرررا كررراا م  النوع الثرررانت وقرررد 
 معلومتها م  رجط الدولة نفس  الذي يتخذ القرار(.
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حتيرررراا  ونس لمنامة التحرير الفلسررررطينية  نومثلما أا  
 نتقال أليات بعض اإللجابيات.كانت ل  حسنا   اإا لإ 

 ختيار وليس باإلكرام.اهت  نتقط باإل
ت  نتقرررط لررردرء الخطر ع   ونس التت ت قررردرة لهرررا و 

علا مواجهة امخطار وليس نتيجة صرررررررررراعات سرررررررررياسرررررررررية  
قتترال بي  أبنراء الو   الواحرد حرد اإل نلاداخليرة وصررررررررررررررلرت 

 كما حدث ات ل ناا.
و ت  نتقط بهدوء وليس بعد مواجهة عسرركرية مع جيش  

 ناامت كما حدث ات امردا.
الموا   التونسررررررررررررررت  و ت  نتقررط وقررد  ركررت ات وجررداا 

برات ع  الواراء بجميرط  نطبراعرات  ي   إماررررررررررررررراعر رومرانسرررررررررررررريرة و 
 ستيااة.اإل

و ت  نتقرررط لتؤكرررد أنهرررا ت  ريرررد التيررررررررررررررحيرررة بتواءنرررات 
وسررررريادات وأصررررردقاء وقفوا معها بصررررردق ات مرحلة اإلقامة 

 التت استغرقت بيع سنوات.
وام م م   ذا كل   و أا المنامة  نتقط ما ضرورات  

لررك وما المنطق لفرض عليهررا اتنتقررال مررا امم   وجررب ذ
 جام  أمي   ونس عسرررررررركريات  ندام لم لحدث  حرك عربت ات 

غتيررررال قرررراد هررررا  ن بعررررد اتعتررررداء علا مقر المنامررررة بررررأمررررط 
 و حنهم  حت امنقاض.

نتقال المنامة يؤكد حقيقة أساسية و ت أنها ما دامت  إو 
ء سرررتبقا منامة و داها التحرير اإا مكاا نقامتها ات ضرررو 

التطورات التت  عياها المنطقة ل  لكوا ثابتات وستجد نفسها  
 نلاأخرى ثم  نلانتقرال م  عراصررررررررررررررمرة اإل نلاميررررررررررررررطرة 

عاصررررمة أو عواصررررمل ات حي  أنها لو كانت حكومة منفا  
اإنها كانت سرررتسرررتقر ات عاصرررمة واحدة. وليس باليررررورة  
أا  كوا  رذم العراصررررررررررررررمرة عربيرةل ذلرك أا حكومرة المنفا 

م  بلغرادل أو أي عاصمة دولة صدلقةل وت  لمك  أا  تخذ
موانع عنررد ررال مقرات لهررال كمررا لمكنهررا أا  تخررذ م  القررا رة 
المقر المنررراسررررررررررررررررب. برررط نا  ونس مؤ لرررة كثيرات لتكوا مقرات  
لحكومرة منفا السررررررررررررررطينيرة بينمرا ت   ردو مؤ لرة لتكوا مقر 
منامرررررة  حرير لغلرررررب  وجههرررررا العسرررررررررررررركري علا التوجررررر   

عتبار أا القيادة الفلسرطينية  مخذ ات اإلالسرياسرتل  ذا مع ا
 ناطت و ت ات  ونس سياسيات ولم  ناا عسكريات.

خصررررررررروصرررررررررات نذا كانت بغداد   - نتقالوم  نلجابيات اإل
م  شررررع ها   قترابات نأا المنامة سررررتصرررربئ أكثر  -  ت المقر

 وم  امرض. وات  ونس ت وجود حتا للمخيمات.
ذلك أا الذي يهم القيادة الفلسرررررررررررررطينية  و التواجد   إلاو 

    المهمي  ات منطقة الخليج ما  ذم المنطقة  اركط العمقي  
معرات و مرا العمق المرالت والرذي لوتم ت  عود المنامرة قرادرة 

علا أا  تحرك بررررالرررردينرررراميكيررررة التت  تحرك بهررررال والعمق 
الباررررررررررررررري حيرررررررث نا ات الخليج بحيرات صررررررررررررررغيرة م  

 الفلسطينيي  الذي  لعملوا كموظفي  أو كرجال أعمال.
وعندما يتأمط المرء ات جوتت القيادة الفلسرررررررررطينية لجد  

ا امسراسرت  و المملكة العربية السرعودلة والكويت أا محور 
وقطرل وحديثات العراقل ايالت ع  أا العالقة المستجدة بي   
المنامرة وكرط م  مصررررررررررررررر وامردا  حتم وجود القيرادة ات 

  . ذي  ال لدي   نلاأقرب النقا  
يبقا أا المقر الط يعت لمنامة التحرير الفلسطينيةل ما 

دا لوت الررذي حرردث عررام دامررت سررررررررررررررتاررط منامررةل  و امر 
ك مل أو سررررروريا لوت أا 1970 السررررروري الحالت ت لعترف  الح 

بارررررررررررررررعية قيادة المنامة وي دو ات موقف   ذا كم  ت يريد  
أا  تخررذ قيررادة المنامررة م  دماررررررررررررررق مقرات لهررال أو العراق 

 القادر علا أا لحمت الذي  لطرقوا باب .
لك  ام م م   رررررذا كلررررر   و أا  حررررردث الصررررررررررررررحوة 

لفلسررررررررررررررطينيررة المطلوبرة بحيررث يتوحرد الفلسررررررررررررررطينيوا علا ا
الموقف الرذي لارررررررررررررركرط الحرد امدنال وم  دوا  رذا التوحرد 

ر باك السرائد ات الصرف الفلسرطينت. ذلك أا سريبقا  ذا اإل
سرررت صرررال ورم  نط المنامة أو بقاء المنامة  و ام م م  نق  

 نقسام م  الجسد الفلسطينت المثخ  أصالت بالجروح.اإل
 1985كانون األول )ديسمبر(  21 - التضامن". لندنمجلة "

     

 وقفة مع صديق... أم زيارة حسم؟ 
 نلاليس بررررررراممر المفررررررراجئ أو اممر الرررررررذي يررررررردعو 

ام حسرررري  بالزيارة التت قام سررررتغراب أا لقوم الرئيس صرررردَّ اإل
موسكو والتت أعلنت الجهات الرسمية العراقية عنها   نلابها  

ثني  المرراضررررررررررررررتل ذلررك أا قيررادة جررديرردة قررامررت ات يوم اإل
السرررررررررروفيا ت و ت علا درجة م  التميز واتية. وإذا  اإل حاد

ط اإلسرررررررراع ات عقد كانت الوتلات المتحدة نارررررررطت م  أج  
لقاء علا مسرررررررررتوى القمة مع  ذم القيادة ونارررررررررطت أليرررررررررات 

العراق الرذي  ربطر    نلاالط يعت برالنسرررررررررررررربرة  ارنسررررررررررررررال ام 
السررررروفيا ت أا يلتقت    اإل حادمعا دة للصرررررداقة والتعاوا مع 

مع  ررذم القيررادة وييررررررررررررررع بررالتفررا م معهررا نقررا ررات كثيرة علا 
 الحروف.

ام حسررررررررررري   لتقا ب  الرئيس صررررررررررردَّ نوبعد بريجنيف الذي  
الذي كاا ما ءال نائبات للرئيس لم لحدث لقاء علا مسررررررررتوى  
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مع أا ضرررررررورات  ذا اللقاء كانت كثيرة. بط نن  كاا  القمة
تاترات أا الحرب متواصررررررررررررررلرة بي  العراق وإيراا وليس  نراك 

ام حسررررررررررري   لقاءات علا مسرررررررررررتوى القمة بي  الرئيس صررررررررررردَّ 
  الرلرترير  خرلرفرترررررررا برريرجرنريرف و رمرررررررا انررررررردروبروف والرقريررررررراد رير  

ام لم لجد ات كط منهما  و اررررريرنينكو ربما ما الرئيس صررررردَّ 
أنها القيادة التت سررررتبقا  ويالت وربما من  ما  انلما لاررررير 

أا  نراك معرا ردة للصررررررررررررررداقرة والتعراوا بي    نلادام مطم نرات 
السوفيا ت اما علا الطرف السوفيا ت سوى    اإل حادالعراق و 

 ط يق بنود المعرا ردةل علا أا لعرالج العراق ات  رذا الوقت 
 ة.العالقات الدي لوماسية المقطوعة مع الوتلات المتحد

ام حسرري  بالفعط نلجاد حط لمسررألة دَّ ولقد أمك  قيادة صرر 
العالقرررات مع الوتلرررات المتحررردة وبحيرررث نا  رررذم العالقرررات 

أن  قياسررررات بما    ارررركط ت يرضررررت  موح الجان ي  نتَّ ب تطور 
كررانررت الحررال عليرر  م  ق ررط ي رردو التطور م  النوع البررالغ 

 سررس لعالقات تام مية. وات غيرروا سررنة أمك  وضررع أ  
قتصررررررررادي وأمك  ال دء بوضررررررررع  بأس بها علا الصررررررررعيد اإل

 ر لعالقات علا الصعيد التسليحت. صوُّ 
  بعض المآءق  جتاءت العالقات بي  الجان ي  نوحدث أا  

وأمك  معرررررالجرررررة اممر م  خالل محرررررادثرررررات أجرا رررررا ات 
موسرررررررررررركو  ارق عزيز الذي كاا يتحادث مع المسررررررررررررؤولي  

القرار العراقت  السررروفيات و و بسررر ب ماررراركت  ات صرررناعة
سررروفيات ارصرررة المناورة علا عدم صرررالحيت  ات لت يترك ل

ستفسارات. لقد كاا  ارق عزيز حاضرات الرد علا بعض اإل
سررررتفسررررار وأي سررررؤال م  دوا أا لقول ندائمات للرد علا أي  

للسوفيات ما اعتادوا سماع  م  مسؤولت الصف الثانت ات 
لررذي  لقوموا بزيررارات العررالم العربت والعررالم الثررالررث عمومررات ا

السرررررررررروفيا ت. وما كاا لقول   ؤتء يتلخأل ات  اإل حاد  نلا
العبارة التقليدلة  ت نسرررررررررررررتطيع اإلجابة ع  ذلك ق ط العودة 

 قياد نا. نلا
ام حسي   ت أنها ليست لطلب  وأ مية ءيارة الرئيس صدَّ 

السررررالحل اقد بات لدى العراق الكثير ولدل  السررررالح الغربت 
 ت عمومات وإنما  ت بالتحديد لكت يتم حجب  وغير السررررررروفيا

السررررررالح السرررررروفيا ت ع  نيراا والذي لصررررررلها ع ر القنوات 
 السورية واللي ية والكورية الامالية.

ا القيادة السرروفيا ية ل   تريث ات مسررألة  اوأغلب الا  
مررا بعررد   نلانتاررار الرد علا  ررذا اممر بررالررذات بحجررة اإل

السرورية واللي ية. اهذم اللقاءات   لقاءات  عقد ا مع القياد ي  
قد  مت ويعرف الرئيس غوربا اررروف ما الذي يريدم الرئيس  
معمر القذاات وما يتطلع نلي  الرئيس حااظ امسرررررررد. بط نا 

 الزعيم السوفيا ت لعرف حق المعراة كط شتء.

ومسرألة حجب السرالح السروفيا ت ع  نيراا با ت قيرية  
  دو م  وجهة نار  أسراسرية علا صرعيد حسرم الحرب التت 

ا ينتكس حتا  االعراق محسومة لوت أا الطرف اإليرانت ما  
سررررررالح لأ ي   ارة م  سرررررروريا    نلالسررررررتعد م  جديد مطم نات 

 و ورات م  لي يا.
موسررركو  تم بينما    نلاام ذلك أا ءيارة الرئيس صررردَّ   إلاو 

كط اممور واضرررررررررحة لدل  مع الدول الدائمة العيررررررررروية ات 
 اء اممر السوفيا ت.ستثنإمجلس امم  ب

اممر امميركت واضئ و نالك ما لاب  التأكيد ات شأا  
رابرررة الوتلرررات المتحررردة ات أا  توقف الحرب بي  العراق 

 وإيراا.
واممر ال ريطانت واضرررررررررررررئ وقد واءداد وضررررررررررررروحات وبات  

لنررردا نرررائرررب   نلامتفهمرررات بعرررد الزيرررارة امخيرة التت قرررام بهرررا 
  ارق عزيز. رئيس الوءراء ووءير الخارجية

واممر الفرنسرررررت أكثر م  واضرررررئل بط نن  بفيرررررط  ذم  
سرتطاعت ذراع العراق أا  طال نالنسربة العالية م  الوضروح 

 جزيرة "خرج" وربما قريبات ما  و أبعد م  "خرج".
واممر الصررررررررينت لم لعد ينقصرررررررر  الوضرررررررروح ات أعقاب  

بغرداد امسرررررررررررررر وع المراضررررررررررررررت وءير  نلاالزيرارة التت قرام بهرا 
الصرررررررررري  الاررررررررررع ية والتت ما نا انتهت حتا بدأت   خارجية

 موسكو. نلاام حسي  ءيارة الرئيس صدَّ 
  بقا ثالثة أمور  ت 

 نلاام ات ءيرار ر  نا الرذي  رااقوا الرئيس صررررررررررررررردَّ  - أوال  
موسررركو  م المتابعوا وبدقة للصرررغيرة والك يرة ات العالقات 

ا  ها السرياسرت )   لاسري  رميراالسروفيا ية بارقي   - العراقية
و ارق عزيز( والعسركري )الفريق ع د الجبار شرنارط(. ولقد 
 رابع الفريق ع رد الجبرار  رذم العالقرات م  ق رط أا يتم عقرد  
معرا ردةل أي م  يوم أا كراا الجيش العراقت لجتراء أحيرانرات 

 ظرواات  تواجد في  امسلحة ننما م  دوا ذخيرة.
نا العراق كاا يتوقع أا يثار موضرررررررروع الحرب  - ثانيا  

السرررروفيا ية ات جنيف ولك   ذا  - ت لقاء القمة امميركيةا
الموضررررروع شرررررأن  شرررررأا بقية الموضررررروعات الفرعية لم لجر 
البحث في  برابة م  القيادة السرررررررررررروفيا ية ربما لتخوف  ذم  

م  أا يتفرع البحث ليارمط  - كونها حديثة العهد  - القيادة
ا قيرية أاغانسرتاا و ت غير مسرتعدة للبحث ايهال وربما م

 ررذم القيررادة ات صررررررررررررررردد نعررادة  ر يررب أوراقهررا وت  ريررد أا 
 جرف القيررررررررالا الفرعية )مثط قيررررررررية السررررررررطي  وقيررررررررية 

اإليرانية وقيررررررية أاغانسررررررتاا... وغير ا(   - الحرب العراقية
 القيية امساسية التت  ت حرب النجوم.

وإءاء امخرررررذ برابرررررة العراق  رررررذم م  جرررررانرررررب الطرف  
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علا بحررررررث اممر ات القمررررررة   الطراي   إ فرررررراق امميركت و 
السروفيا ية الثانية التت سرتنعقد العام المق ط ات  - امميركية

واشرررنط ل اإا القيادة العراقية ار أت أا  قول للسررروفيات ما 
معنرام أنر  نذا كنتم ت  ريردوا البحرث ات موضرررررررررررررروع الحرب 

اإليرانيرة مع الوتلرات المتحردة اعلا امقرط  نرالرك  - العراقيرة
 سررريب السررالح السرروفيا ت ع   ريق القنوات  ضرررورة لمنع

نيراال وذلك علا   نلاالسررررررررورية واللي ية والكورية الاررررررررمالية 
أسررراس أن  نذا كاا ل  يتوقف  ذا التسرررريب امعنا ذلك أا 
الحرب سررررتسررررتمر سررررنة أخرىل بينما العراق يناررررا وات كط 

 ف  ذم الحربل واآلا ق ط غد. جا ات م  أجط وق  اإل
راق ت لاررركول كما أسرررلفنال م  نقأل ات  نا الع - ثالثا  

العتاد لكت يلئ علا القيادة السوفيا ية م  أجط اإلاراج ع  
شرررحنات السرررالح والذخيرة. افت المخاءا العسررركرية العراقية 
سالح لكفت لخمس سنوات أخرىل وايها ذخيرة  كفت مكثر 

ط الكثير م  السررررررررررررررالح. م  ذلرك. و نرالرك عروض م  أجر  
ول الرك  ع د الجبار شررناررط وءير الدولة ويسررتطيع الفريق أ

للاررررؤوا العسرررركرية المطلع علا كط قطعة سررررالح أو ذخيرة  
خالل مرحلررة التجهيز المثيرة للجيش العراقت أا يوضررررررررررررررئ 

 للسوفيات الكثير ات  ذا الاأا.
م  أا لصرريب  - المؤقت ات أي حال - ولوت التخوف

ا م  العراق ما أصررررررررراب المملكة العربية السرررررررررعودلة وامرد
رذاذ راض  لبات التسررررررررررليئ لكاا العراقيوا  قدموا أليررررررررررات 

عتبار حالة ن بطلب السررررررررررالح م  أميركال  ذا مع امخذ ات 
امميركيرررة نتيجرررة   - الفتور التت دا مرررت العالقرررات العراقيرررة

 نلاام حسررري  حتجاج التت بعث بها الرئيس صررردَّ لرسرررالة اإل
ر منامة  الرئيس ريغاا بسرررررررر ب الغارة اإلسرررررررررائيلية علا مق

التحرير الفلسررررررررررررررطينيررة ات  ونس. وحررالررة الفتور  ررذم أمك  
 طويقهرا جزئيرات م  خالل الرسرررررررررررررررالرة الاررررررررررررررفهيرة التت نقلهرا 

 ام حسي  ات بغداد.الرئيس صدَّ  نلاريتاارد مورات 
السررروفيا ت ل  دور مزدوج ات عملية  اإل حادنا  - رابعا  

اإليرانيرة. وإذا كراا  - السررررررررررررررالم وإلجراد حرط للحرب العراقيرة
السررررررررررررروفيا ت ات مسرررررررررررررألة  اإل حادالعراق لم لعد يثقط علا 

السرررررالح اإا  لب  اآلا بحجب السرررررالح ع  نيراا لسررررراوي  
 ات أ ميت  حصول  علا سالح متقدم.

ت ات وقت ام حسري   منا ءيارة الرئيس صردَّ  - خامساا  
السرررررررررررررروفيررا ت يتلررذذ بحالوة نقررامررة العالقررات  اإل حررادمررا ءال 

   ما سرررررلطنة    خليجيتي  الدي لوماسرررررية مع  م  جانب دولتي  
عمرراا ودولررة اإلمررارات. لك  مررا  ت  ررذم الحالوة نذا كرراا 

ام حسررري  سررريتخذ ات حال عدم  جاوب الرئيس  الرئيس صررردَّ 
ع امخذ غوربا ارررررروف مع  لبا   وقفة مع الصررررررديق.  ذا م

عتبرررار أا الوقفرررة قرررد  ك  موقفرررات نذا   ي  أا العراق ات اإل
ك مأمام  سررررررررنة أخرى م  عدم نقرار   اإليرانت بال دتيات   الح 

 نلاوكط ذلك نتيجة أا السررررررررررررررالح السرررررررررررررروفيا ت يتسرررررررررررررررب 
اإليرانيي  م   نا و ناك و نالك و حت سررررررررررمع السرررررررررروفيات 

 وبصر م.
اتراض وبررررالرغم م    يعررررة المواقف التت ت  جيز اإل

ام حسرررررررررررررري  قرد يرد علا عردم التجراوب برأا الرئيس صررررررررررررررردَّ 
السرررررررروفيا ت بمفاجأة م  النوع غير السررررررررار للكرملي  نت أا 

ر الرئيس العراقت بات ات المرحلة التت يريد ايها حسرررررم أمو 
موسرررررررررررررركو بينمررا   نلاكثيرة. وم   نررا اررإا ءيررار رر  المفرراج ررة 

ختراق  ننصرررررررف مليوا نيرانت لسرررررررتعدوا لهجوم لأملوا من  
سرررررررتحداث "دارسررررررروار" ما...  ت م  نوع الزيارات إالج هة و 

 التت ت بد  س ق حلوتت حاسمة أو قرارات  اريخية.
 وما علا المرء نت أا يرصد وينتار.

 1985كانون األول )ديسمبر(  28 - مجلة "التضامن". لندن

     

 لغز حتى إشعار آخر 
 نلاام حسررررررررري   وج  ق ط أا نسرررررررررمع بأا الرئيس صررررررررردَّ 

السرررررررروفيا ت كرئيس   اإل حاد  نلاولا  موسرررررررركو ات ءيار   ام  
للعراقل كاا أحد امسراسريي  جدات ات صرناعة القرار العراقت 

كثير  وصياغت  لحلط أمامنا الوضع ات المنطقة العربية مع  
السررررروري المسرررررتجد والغزل   - م  التركيز علا الود امردنت

الخليجت المسرررررررررررتجد أو بامحرى المتجددل وذلك   - اإليرانت
علا أسررررررررررراس  ذا الغزل لحدث ات شررررررررررركط أو آخر ويترك  

 ستفهام م  الصعب  فسير ا.نبحدوث  عالمات 
السررررررررروري المسرررررررررتجد كاا  - الود امردنت  نلابالنسررررررررربة 

قول ما معنام  نا  ذا الت دل ات الموقف المسؤول العراقت ل
امردنت يبقا مق وتت ومطلوبررات نذا كرراا  و يتم ات سرررررررررررررريرراق  
 نقية امجواء العربيةل أما عدا ذلك اإن  سررررريكوا خطوة م  
النوع الرذي ت لفيرد العراق كردولرة مرا ءالرت  واجر  خصررررررررررررررمرات 
كثير العناد ويراض ننهاء الحربل وأليررررررررررررررات ت لفيد امردا 

 جارية لم لحدث أا ناررررررررطت ات الارررررررركط الذي  كمصررررررررالئ
نارررررررطت علي  خالل السرررررررنوات الخمس الماضرررررررية وبحر   

 علا  ذا التنايا م  القيادة السياسية العراقية.
  سرررررررتفهامنوكاا المسرررررررؤول العراقت نفسررررررر  يرسرررررررم عالمة 

متواضررررررررررررررعررررة الحجم و و ي ررررديل ات معرض  حليلرررر  للود 
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المسرررتجدل  قديرم لحر  الملك حسررري  علا مسرررألة الموقف 
العهد اممير حسرررررررر   المتواءا والمتمثلة بإلفادم شررررررررقيق  ولت  

بغدادل وبحيث نا وصرررررررررررررول  نليها  زام  مع وصرررررررررررررول   نلا
عماا.   نلارئيس وءراء سرروريا الدكتور ع د الرؤوف الكسررم 

اتراض أنررر  ات الوقرررت الرررذي كرررانرررت ءيرررارة ء اإلبرررط قرررد لجو 
 نلاعماا كانت ءيارة اممير حسررررررررر    دأ  نلاالكسرررررررررم   دأ 

بعض المراقد المقدسرررررررررة  نلابغداد و متد لتارررررررررمط نضرررررررررااة  
ذلرك أا اممير  إلاقطعرات عسرررررررررررررركريرة ات ج هرة القترالل و 

بغداد مر دلات ثياب الميداا يوم وصرررول   نلاحسررر  بوصرررول  
دلات ال ذلة الرسرررررررررررررمية بدا كما لو أن  عماا مر   نلاالكسرررررررررررررم 

العراقيي  مفاد ا أا الود المسررتجد مع سرروريا  و  نلارسررالة 
 صحيئ لعالقة وأا  ذا التصحيئ ل  ي لغ النقطة المطلوبة 

 العراقية. - نت بعد أا يتم  صحيئ العالقات السورية
لك  ما ت لقول  المسررؤول العراقت يلحا  المرء بوضرروح 

س الذي  وإا كانوا لم لقرأوا أو لسرررررررررررررمعوا ات علا وجوم النا
الوسرررائط اإلعالمية ع  الود المسرررتجد بي  امردا وسررروريال  
كانوا يتسررررررراءلوا بينهم وبي  أنفسرررررررهم ماذا  غير ات سررررررروريا  
لكت لعود الود بينها وبي  امردا؟ وكانوا ليررررررررررريفوا  ت بد  
أا أمورات كثيرة   دلت وت بد أا الملك حسرررررررررري  سرررررررررريسررررررررررعا  

عالقررا رر  الطيبررة و جربترر  العريقررة ات  صررررررررررررررحيئ  لتوظيف 
العراقية. وإت لما كاا ار يررال   - مسررار العالقات السررورية

بسررر ب ما بين  وبي  العراق م  عالقة أكثر م  وثيقةل للود 
درجة أن  بدا ات نار البعض أن    نلامع سوريا أا يتطور 

 قد لكوا علا حساب العالقة الجيدة مع العراق.
الخليجت المسررررررتجد  و  - الغزل اإليرانت نلاوبالنسرررررربة 

اآلخرل أو كما ذكرنال المتجدد اإا المسررررررررررؤول العراقت كاا 
لقول مررا معنررام  ننرر  عنرردمررا لقوم وءير الخررارجيررة اإليرانيررة  

المملكرررررة العربيرررررة   نلاالررررردكتور علت أك ر وتيتت بزيرررررارة 
السعودلة بينما  نالك قرابة نصف مليوا نيرانت  م  جنيد م  

علا الحدود مع العراق اسرررررررررتعدادات لهجوم جديد.  وحارررررررررد م 
اهذا معنام أا الرجط لطرق الباب السرررررعودي مسرررررتفزات وليس 

 حقيق الواراق ات صرررررررررررررريغرة الحرد  نلارجرط دولرة لسررررررررررررررعا 
 امدنا.

 نلاوكاا المسررررررررررؤول العراقت ليرررررررررريف أا ءيارة وتيتت 
السررررررررررررررعودلرة أكردت لنرا صرررررررررررررروابيرة  حليلنرا ونار نرا للموقف 

حليط س ق أا رددنام أمام اإلخوة ات الخليج اإليرانتل و و  
 أكثر م  مرة.

ذلك كاا المسررررؤول العراقت لقول ما معنام  نن  نذا   إلاو 
كانت الدي لوماسررررررررررررية اإليرانية عنيدة بالارررررررررررركط الذي أظهرم  
وتيتت ات الرياضل اكيف سرررررررتكوا الحال لو أا الزائر  و 

 ك مالح  رئيس الحرس الثوري أو رااسررررررررررررررنجانت أو بقية رجال  
 اإليرانت م  آلات أو غير آلات؟

الغزل   نلاوما كاا ت لقول  المسررررررؤول العراقت بالنسرررررربة 
الخليجتل كاا المرء يلحا  بوضرررروح علا وجوم    - اإليرانت

النراس الرذي  وإا كرانوا أليرررررررررررررررات لم لقرأوا أو لسررررررررررررررمعوا ات 
 نلاالوسرررررررررررررررائررط اإلعالميررة ع  الزيررارة التت قررام بهررا وتيتت 

تسراءلوا بينهم وبي  أنفسرهم  ماذا  غير ات الرياضل كانوا ي
نيراا لكت يتواصرررط الغزل الخليجت معها؟ وكانوا ليررريفوا. 
ت بررررد أا أمورات كثيرة   رررردلررررت وت بررررد أا المملكررررة العربيررررة 
السررررررررعودلة سررررررررترمت بثقلها م  أجط أا  يررررررررع نيراا نهالة  

 لعناد ا غير الم رر.
العراقت.  ذا ما كاا لقول   حليالت و وضررررريحات المسرررررؤول 

وكاا ذلك ق ط أا نسرررررمع بأا الرئيس صررررردام حسررررري   وج   
موسكو. وبعدما سمعنا بالنبأ بات م  الجائز اتاتراض   نلا

السررررررررررررروري المسرررررررررررررتجدل  - بأا  ذي  اممري  )الود امردنت
الخليجت المسرررررتجد أو بامحرى المتجدد(   - والغزل اإليرانت

م  امسباب   كانا علا امرجئ س  ي  للزيارةل أو علا امقط
الرئيسرررررررية لهذم الزيارة التت سرررررررتبقا حتا نشرررررررعار آخر لغزات 

 ليس م  السهط اك  السم .
 1985كانون األول )ديسمبر(  28 - مجلة "التضامن". لندن

     

 

  



318 

 

  



319 

 

  

 8619 1ك /ربديسم  20إىل 2ك /يناير  4 من قاالتامل



320 

  



321 

 هل تكون سنة إزالة سوء الفهم  
 والساتر الترابي والحاجز النفسي؟ 

خرى  نقيرررررررت والحال العربية علا ما  ت علي  سرررررررنة أ  
 م  السوء.
ت يتحقق وامم   العربتخرى  نقيررررررررت والوااق  سررررررررنة أ  

 للثروة يتواصط. العربتستنزاف د واإلمهدَّ  العربت
ينزف ات أكثر م   العربتخرى  نقيرررررررررت والدم سرررررررررنة أ  

ة العربير   يردااع عنهرا والقيم ة  بحرث عم  العربير مكراا والنخوة 
سرررررتهانة الذي لسرررررود اممة   ينقذ ا م   يار اإل سرررررتنجد بم  

 منذ سنوات والذي لحاول أا لجرف  ذم النخوة.
خرى  نقيرررررررررررت و تأكد حقيقة بأا اآللة الكريمة  سرررررررررررنة أ  

  ت ر جررررر  ة  أ خ  ي ر  أ مررررر  ...ك ن ت م  خ  اس   1406نزلرررررت ق رررررط  ل لنرررررَّ
ط حررال اممررة ات المرراضررررررررررررررت وإنمررا سررررررررررررررنوات ليس م  أجرر  

لتوصرررررررررررررريف حرررالتهرررا الرا نرررة. ولكت نقرأ نح  أبنررراء الجيرررط 
الحرال الرذي كرانرت علير ...   نلاالحرالت ونتعظ ونعود برأمتنرا 

جتهراد  خرجرت للنراس. وإذا جراء التوضرررررررررررررريئ اراإلخير أمرة أ  
كررررانررررت ن وءة لحررررال اتراض اررررإا اآللررررة الكريمررررة  لررررك واإل

سرتعيارها اممة كتلك الحال السرائدة منذ بيرع سرنوات وأنها 
ما لفعلون  ولكت  بعث    نلا  عرب  ذم املام  نزلت لكت  نب   

أا لكونوا مثط امجداد أبناء خير    نلاات نفوسررررررهم الارررررروق 
 خرجت للناس.أمة أ  

خرى  نقيرررررررررررررت ونحتار ات أمر  ذم الحدة ات  سرررررررررررررنة أ  
ستهانة م  إلونحتار أليات ات أمر  ذم اةل العربيالخالاات 

جرانرب الحكرام بتطلعرات شررررررررررررررعوبهم وأمرانيهم وأحالمهم. نا 
سرتفتاءات  جريها جهات محايدة ات شرأا اموضراع الرا نة ن

وما الذي يتمنام الموا   م  حاكم  سرررررررررررتسرررررررررررفر ع  نتائج  
ات الم ة م  الناس وحيث وجدوا سرررتقول ت  99مذ لة. نا  

سررررررتمرار  ي  امشررررررقاءل وسررررررتقول ت إلسررررررتمرار الخالاات بإل
حتراب بي  الحي  واآلخرل حاتت التو رل وسررررررررررررررتقول ت لإ 

وسررررتقول ت للتحالفات غير المنطقيةل وسررررتقول ت لسررررياسررررة  
المحاور الاررررررريرةل وسررررررتقول ت للتناقيررررررات التت أصرررررربحت  

ات الم ة سررتقول ت...  99البعض. نا    نلاالهدف بالنسرربة 
ة البراقيرة ارإنهرا  مثرط الحراشرررررررررررررريرة  أمرا نسرررررررررررررربرة الواحرد ات الم ر 

والبطرانرة والمسررررررررررررررتفيردي  م  مسرررررررررررررررايرة الحراكم الرذي لحول 
مهنة بدل أا لسرررررررررررراعد علا نءالت  ويسررررررررررررتمتع   نلاالخالف 

بانتاررررررار التناقض بدل أا لسرررررراعد علا محاصررررررر   ويعمط 
 التعالش والوااق. نلاعلا بعثرة الصف بدل أا يدعو 

ة ت  نعقد  عربيخرى وما ءلنا نحتار ات أمر قمة سررررررنة أ  

  ا الحط للجميع.ننعقادمع أا ات 
  العربتقمة الرياض مناسرربة إلنعاش العمط   ننعقادأليس 

 ك؟الماتر  
وكلما  الفلسررطينيةأليسررت مناسرربة لتث يت دعائم الارررعية 

  الفلسرررطينية دعمت  ذم الاررررعية كلما بات وضرررع القيرررية 
 أقوى؟

لكت  زيط سررررررررروريا ع  نفسرررررررررها  ذا وأليسرررررررررت مناسررررررررربة 
خليجهرا   نلانطبراع الرذي برات سررررررررررررررائردات م  محيا اممرة اإل

الماررترك وأنها  ت السرر ب ات  العربتو و أنها ضررد العمط 
 عرقلة عقد القمة؟

ط نءالة حاتت التو ر ثمل أليسررررررت القمة مناسرررررربة م  أج  
ط ننهرراء أمر بي  لي يررا وبعض الرردول الاررررررررررررررقيقررةل وم  أجرر  

تت ارضررررررررررررررت علا مصررررررررررررررر والبحرث مع رئيس  المقرا عرة ال
 مصر ات صيغة منطقية إلنهاء المقا عة؟

ط موقف عربت لحقق  وأليسررررررررررررت القمة مناسرررررررررررربة م  أج  
 وإيراا؟ العراق ننهاء الحرب بي  

ط وااق لسررررررتمر بيررررررعة  وأليسررررررت القمة مناسرررررربة م  أج  
أعوام وينهج خالل  كط ناام النهج الذي لحقق ل لدم وشعب   

 ستقرار؟اإل
؟ أليسررررررت القمة  ت الحط المثالت لوضررررررع ل ناال ول ناا

وإت اررإنرر  ل  لكوا  نررالررك حررط... وربمررا ل  لكوا  نررالررك 
 ل ناا؟

خرى  نقيررررررررررررررت والمحراوتت التت   رذل لتحقيق  سررررررررررررررنرة أ  
ة ت  حقق أي نتائجل أو علا امقط أا العربيالمصرررررررالحات  

سررتمرار  ن ذم النتائج ليسررت ات حجم المخا ر الناشرر ة ع   
ولو أا ربع  ررذم المحرراوتت بررذل ات سرررررررررررررر يرررط  الخالاررات. 

 مصالحة الغرب مع الارق لكانت النتائج أايط بكثير.
 العراق خرى  نقيررررررررت والخالف المسررررررررتحكم بي  سررررررررنة أ  

ك موسوريا علا حال . وبدتت م  أا لقول  السوري نن  ت   الح 
ك ملمررررانع ات التفررررا م مع  ومع الارررررررررررررررعيررررة   العراق ات  الح 

التت لمثلها لاسرررررررر عراات اإن  يرحب بالتفا م   الفلسرررررررطينية
علا الوحدة مع سررررررروريا ات ضررررررروء الميثاق   العراق نذا وااق 

وت لمرانع ات أمر  1979الرذي  وصررررررررررررررط نلير  الطراراا عرام 
القائمة شررر  أا لكوا أحد غير لاسررر   الفلسررطينيةالارررعية 

القمة. وإذا جاء  نلاعراات  و الذي يترأس واد الاررررررررررعية 
شرترا  م  جانب سروريا  و مثط سرؤال  ذا اإلالوصرف اإا 

ننسرررررراا عطارررررراا لم يذق  عم الماء منذ بيررررررعة ألام  بأي  
نوع م  أنواع الميام المعدنية لفيرررررط  ذا العطاررررراا أا ي ط  

بريق  أم أن  ت مانع لدل  م   ر     ماء م  النهر القريب؟ش 
خرى  نقيرت وبدتت م  أا يلتقت الرئيسراا حسرنت  سرنة أ  



322 

مبررارك ومعمر القررذاات ويتفررا مررا ولو علا الخالف اررإنهمررا 
يتبادتا الرابة ات اللقاء ع ر الصرررررررررحف واإلذاعاتل علمات 

جديد م   ب   لتقا الرئيسررررررررراا مبارك والاررررررررراذلتنبأن  بعدما 
كةل وأليررررات بعدما ءار دوا أا يزيط لقاؤ ما  حفاات ماررررتر  

ام حسررررررري  ات بغداد م  دوا أا  عنت  ك الرئيس صررررررردَّ مبار 
الزيرارة عودة العالقرات كمرا كرانرت علير  ق رط قمرة المقرا عرة  
ات بغدادل اإا لقاء الرئيس مبارك بصررررررفة كون  رئيس دولة 

مع حكررام لعررارضرررررررررررررروا  ررذم  يررة كررامررب دلفيررد إ فرراقمر بطررة برر 
ية أو لغيررروا النار عنها لم لعد أمرات مسرررتحيالت. بط  فاقاإل
لجوء القولل خصررررروصرررررات بعد لقاءات مسرررررقا امخيرة أا قد 

ية كامب ن فاقاللقاء بالرئيس مبارك ت لعنت اإلقرار بارعية 
سرررتمرار ال وإنما لمك  أا يتم البحث ات أمور كثيرة  إدلفيد و 

ية بط وات مصررررير ا. وم   نا أا  فاقم  بينها أمر  ذم اإل
البحث ات  جتماع بالرئيس مباركشرررررترا  العقيد القذاات لإ ن

يرة كرامرب دلفيرد  و راض للمغراءلرة ن فراقكي يرة التخلأل م  
 التت بدأ ها مصر.

نقيرررررررت لم  خط بالرغم م  كط الذي نلك  السرررررررنة التت 
أوردنام وكط الذي ت قدرة لصرحاات علا أا يوردم أو يذكرم  
ولو  لميحات ع  بعض الخطوات التت  باررررررررر بالخير و ترك  

ا ات حرررد ذا ررر  ي ررردد أجواء للتفررراؤل مكرررانرررات ات النفس. و رررذ
اليأس السائدة ويفتئ النوااذ أمام اممط الذي لم  اعر اممة 

 بالحاجة نلي  أكثر م  شعور ا ات  ذم المرحلة.
ويبقا أا الذي ألفنام  و أا المرء ينتار مناسررربة حلول 

بة  سرررررررنة جديدة لكت ي دأ ا بصرررررررفحة جديدة م  عالقات  ي  
 ررة التت حفلررت بهررا  مع آخري   حررط محررط العالقررات السرررررررررررررري

 نقيت.نالسنة التت 
ونح  ل  نعدد ما خسررر   اممة بسرر ب العالقات السرري ة  
ول  نحصررررررررت المآسررررررررت التت ما كاا لألمة أا  واجهها لوت 
 لك العالقات مخااة أا نجد أنفسرررررررررنا ات موضرررررررررع الواعظ. 
ولكننا بدتت م  ذلك نقول  لكفت أا نعدد ما لمك  أا نوارم  
 علا أنفسرنا وعلا أمتنا م  ماراكط وكوارث نذا كاا الوااق 

ل  يتحقق اليوم ق ررط غررد وغرردات ق ررط اليوم الررذي يليرر    العربت
 و كذا...

ل ناا أو  نلااهط كثير ونح  نهنئ حكامنا م  جي و ت 
الخليج بحلول سررررررررررررررنرررة جرررديررردة أا لعطت   نلام  المحيا 

بعيررررهم ارصررررة للوااق خصرررروصررررات وأنهم جربوا ات السررررني   
رارة الماضية الخالف وأذاقوا شعوب اممة كأس  المألى بالم

  وأا م  حق  ذم الاررررررررررررعوب أا  قول بصررررررررررررمتها  نريد م  
 لعيدنا خير أمة أخرجت للناس.

و ذم العودة   دأ بعفو هللا عما ميررا والتعالش ات ظط  

 مرحلة ت يتدخط ايها أحد باؤوا اآلخر وإنما يتعاوا مع .
ذلررك  ررط كثير ونح  نهنئل أا نتمنا بررأا لكوا  إلاو 

 العراق ا ر الترابت بي  سروريا و  و عام نءالة السر  1986العام  
ط بنائ  والذي نخاف أا والذي  كلفت سرررررروريا الكثير م  أج  

لصرررررررررررررربئ مع الوقرت مثرط جردار برلي .  رذا نذا كنرا ت نريرد 
  ا يه  بالسا ر اآلخر؟

و ط كثير أا نتمنا أليرررررررررات نءالة الحاجز النفسرررررررررت بي   
ك معتدال حالة المزاج بي  إ و   العراق لي يا و  وياسرررررررر اللي ت  الح 

ك معراررات وسرررررررررررررروء الفهم بي   ررذا  ك موجيرانرر  أ ررط  الح   الح 
 التونست؟

و ط كثير أا نتمنا أليرات نسرقا  أحالم سرياسرة الهيمنة  
ك مالتت حراول  عتمراد را مع منامرة التحرير  ن السرررررررررررررروري  الح 
سرررررتعاضرررررة ع  ذلك بالتعاوا الم نت ول ناا واإل الفلسرررررطينية

 علا قناعات؟
 و ط... و ط... و ط...؟

الجواب أا ذلرك كلر  ليس برالكثير. اعنرد حلول سررررررررررررررنرة و 
 جديدة يتأمط المرء ويتمنا.

ونح  ات امسرررررطر السرررررابقة سرررررجلنا موقف مجلة  داها 
ولا  حقيق التيررررررررررررام  ك ديط موقت للوحدة منذ اللحاة امت 
 المؤجط. اإل حادالمستحيلة أو 

نتأمط ونتمنا ونعرف سرررلفات أا ليس كط ما يتمنا المرء 
   نتمنا  حقيق الحد امدنا.يدرك . ونح
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 نتحر؟ إنتحروت" أم إسليمان خاطر... "
ة مح وسررررررة  نتار  العربيات الوقت الذي كانت امنفاس 

 - المارررررررررررهد امخير م  لعبة حرب امعصررررررررررراب امميركية
 اللي ية...

 تمرام وات الوقرت الرذي كراا المرء يالحظ بكثير م  اإل
 بقوا ات  عراملهم مع  رذم الحرب القراعردة  العربكيف أا 

المعمول بهرررا منرررذ أا كررراا  نرررالرررك عرب وكرررانرررت  نرررالرررك 
  عمت وأنرا وأخت نبخالارات وخالصررررررررررررررتهرا أنرا وأخت علا 

 ب  عمت علا الغريب... و و  نا ريغاا...إو 
  ات  ررأمال نرررا نءاء حرب  وات الوقررت الررذي كنرررا غررارقي

القذافية نحاول اك  السررررررررررررم  ذم   - امعصرررررررررررراب الريغانية
عتقرراد بررأا  ررذم  الحرب ونحرراول أا نجررد  ررأكيرردات أو ن يررات لإ 
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الحرب  ت ات ظا ر ا وم  جانب الوتلات المتحدة ضرررررررررد  
التطرف وضررررررررررررررد اإلر اب نت أنها ات حقيقة اممر ضررررررررررررررد 

 عتدال...اإلالتت ربحت ورقة  الفلسطينيةالارعية 
وات الوقرت الرذي كراا المرء لحترار ات أمر نهرالرة  رذم  
الحرب و ط سرررررتكوا سرررررعيدة و تنفس المنطقة الصرررررعداء أم 
سرررتنتهت علا مأسررراة و غرق المنطقة ات دوامة ت نهالة لها 

 م  الصراعات...
وات الوقت الذي كنا نكثر م  التسررررررررررراؤتت حول ما نذا 

ذافية  ت لتقويض  الق - كانت حرب امعصررررررررررررراب الريغانية
  رونرالرد النترائج التت  حققرت ات لقراء جنيف بي  الرئيسرررررررررررررري  

ريغراا وميخرائيرط غوربرا ارررررررررررررروفل ولقطع الطريق علا دور  
نءاء أءمة الارررررررررررق   السرررررررررروفيا تأكثر اعالية لقوم ب  الرئيس 

اموسررا وذلك ات ضرروء ما  م التفا م ات شررأن  خالل ءيارة  
 موسكو... نلاام حسي  الرئيس صدَّ 

الوقت الذي كاا المرء يتسررررررررررراءل موضرررررررررررحات الفكرة   وات
اتعرال ن  المحتمرط أا لكوا الهردف م  السررررررررررررررابقرة  أليس م  

رومرررا وايينرررا  و  صررررررررررررررعيرررد الموقف بي  الوتلرررات  عمليتت  
 اإل حرررراددرجررررة لخرررراف  نلاالمتحرررردة والجمررررا يريررررة اللي يررررة 

علا وجودم ات لي يا وبذلك ت لعود مهتمات بأمر  السررررروفيا ت
 العراق ط أا يتفا ما مع سررررروريا ولي يا م  أج   اليرررررغا علا

 وإنما لصبئ  اجس  كيف ت لفقد لي يا...
ك موات الوقرت الرذي كنرا نرأمرط خيرات م  جنوح  اللي ت  الح 

سرررتعداد لدل  للرد علا بعض المواقف ننحو المرونة وبوادر 
 - الفلسرررررررررررررطينتمن  وبالذات الموقف المصرررررررررررررري والموقف  

لرغم م  سررررررررررررررل يرة موقف لي يرا  وكالمهمرا موقف متعرا ف برا
 جرام حكم الرئيس حسررررررررررررررنت مبرارك وقيرادة لراسررررررررررررررر عرارات 

 بموقف مماثط أو أحس  قليالت... - لمنامة التحرير
وات الوقرت الرذي كراا المرء شرررررررررررررررديرد الفرح وات الوقرت 

الذي  م التوصررررررط نلي  ات   فاق نفسرررررر  شررررررديد الحذر م  اإل
مرا نذا  ط ننهراء الحرب ات ل نراال وت يردري دماررررررررررررررق م  أجر  

سرررررررررتوااق أا لكوا رجلها العربية السرررررررررعودلة   المملكةكانت 
  فرررراق رجررررط امعمررررال رايق الحريري  و رئيس حكومررررة اإل

نقطرة الخطرل أم  ؤيرد و ردعم م    فراق وبرذلرك لع ر  رذا اإل
 اإلجماع المطلوب...  فاق نتاار أا يتواار لإ نبعيد ات 

ركرة   تمررام الحوات الوقرت الرذي كنررا نتررابع بكثير م  اإل
 جام  حسي  العالقات نالمستجدة للملك حسي  ات    السياسية

الملك الذي عودنا  وال ربع   ط أامع سررررروريا ونتسررررراءل  
علا أن  م  النوع الذي ت لغادر  السرررياسرررتقرا م  العمط  

موقعرر  وإنمررا يترك اآلخري  لغيروا موقعهمل بررا ررت لرر  ات 
رؤية جديدة   السرررررررياسرررررررتضررررررروء  جارب ربع قرا م  العمط  

وبات ل  أليرررات  السرررياسرررتسرررترا يجية والتكتيك ات العمط  لإ 
 مفهوم غير  قليدي للتحالفات...

أا لاررريع بعض    العراق وات الوقت الذي كنا ننتار م  
التفاؤل بإمكانية نجاح المسعا الخليجت إلنهاء الحرب لك  
وءير الخرارجيرة ونرائرب رئيس الوءراء  رارق عزيز لعل  و و 

ااس لحيرور   نلايتوقف ات القا رة ق ط أا يواصرط السرفر 
ط مؤ مر وءراء خارجية الدول اإلسرررالمية ما معنام أن  ت أم

ير جا م  المسررررعا الخليجت وأا نيراا ما  زال  دق   ول  
 الحرب...

كذلك أننا ات الوقت الذي كنا نسرررررررررررررمع م  مسرررررررررررررؤولي   
ام مصررررررريي   فاصرررررريط حول نجاح ك ير لزيارة الرئيس صرررررردَّ 

موسررررررررررررركو ويعلق  ؤتء آماتت علا نتائج  ذم    نلاحسررررررررررررري  
ي  نور  العراقيةالزيارة ات ضررررررروء ما روام لهم وكيط الخارجية  

 الويس...
ما سريحدث علا   نلاوات الوقت الذي كنا كثيري التنب  

الكثير التألق   العراق مع نيراا وكيف أا جيش   العراق ج هة 
نتصارات والذي احتفط ق ط ألام بذكرى سنة جديدة حقق  واإل

برالتعراوا مع المردنيي  عمراتت ومهنردسرررررررررررررري  عمالت خرارقرات ات 
أا  كوا الثغرة  نلاوا اإليرانيمنطقرررة ام وار التت يتطلع 

التت ينفذوا منها لتحقيق كسرررررررررب عسررررررررركري لحفظ لهم ماء 
 الوج ...

 تمام التحرك السرررررررررررعودي إوات الوقت الذي كنا نراقب ب
ات شرررررررأا  ناررررررريا الحركة لعقد القمة التت  أجلت أكثر م  
الالءم ونعلق بعض اممررط علا ناراجررات قررد  حرردث داخررط 

ة إليراا وعلا و سرررررررررررتفيد منها عناصرررررررررررر كانت حليف العراق 
وسررررررروريا وءيارة    العراق محاولة لتقريب مسرررررررااة الخالف بي  

لدى  العراق ذات شررررأا )   العلت سررررفير  عراقيةشررررخصررررية 
دمارررق للماررراركة   نلاة( العربي ونس ومندوب  لدى الجامعة  

 ات مؤ مر نسالمت...
وات الوقرت الرذي كنرا ننتار نترائج محرادثرات علا درجرة 

نسررررررررررروا ميتراا والرئيس حسرررررررررررنت  م  ام مية بي  الرئيس ار 
مبرارك جرت ات القرا رة وسررررررررررررررتسررررررررررررررترأنف قريبرات ات براريسل  
وننتار حدوث خطوة للتوايق بي  مصررررر ولي يا وعد الفريق  

 أول ع د الرحم  سوار الذ ب بها...
وات الوقرررت الرررذي كنرررا متلهفي  لمعرارررة نترررائج التحرك 

ات والمتمثط بالمحادثات التت بدأ ا  الفلسرطينت الدي لوماسرت
موسررررررررررررركو ااروق القدومت "وءير خارجية السرررررررررررررطي " والتت 

ام حسررررررررري   لوحظ أنها حدثت ات أعقاب ءيارة الرئيس صررررررررردَّ 
موسرررررركو وكانت ظروف منامة التحرير أبرء بنود  ذم    نلا

 - العراقيةالزيارةل بط ننها  ساوت مع ال ند الخا  بالحرب  
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 ...اإليرانية
العثور علا وات  رررررذا الوقرررررت برررررالرررررذات حررررردث أا  م 

سررليماا خا ر ماررنوقات و و ات السررج . ولمجرد أا سررمعنا 
بالنبأ اإا التسرررراؤتت حول أمر  ذا المجند المصررررري  تالت  

 باكط ت مثيط ل .
 وعلا النحو اآل ت نسجط بعيها 

نتحار كاا متبقيات علا اترة  صرررررررديق  نن  عند حدوث اإل
ك م ا ت يتم    ربم  امسرررر وعي  أسرررر وعي . وات  ذي    إلاحو  الح 

التصرررررررردق وقد يتم. وإذا اما الذي لجعط  ذا الارررررررراب لقدم  
 نتحار؟علا اإل

... وإا سرليماا خا ر معتقط داخط سرج  عسركري ات  
مصرررررررررررررر. وت يدري المرء كيف لمك  أا  تأم  لهذا المجند 

 وببسا ة الوسيلة التت لانق بها نفس ؟
... وإا سليماا خا ر  و ات نار الناس داخط مصر  

ط ذلك بطط أو علا امقط صاحب قيية وم  أج  وخارجها 
اليس م  الجرررائز أا لخررراف م   غييرررب قيرررررررررررررريتررر  و ركررر   

 للنسياا.
ك م... وإا سرليماا خا ر ضراق ذرعات بما اعل  أ ط   الح 

  يتقرراذاررانرر  ككرة اقرر  كتاررررررررررررررف أا الطراي  إوامحزاب برر  و 
 نتحار.اإل

تحرررار  رررذا المجنرررد نن لرررك  ت بعض المالحارررات علا 
لذي وجد نفسرررررر  ذات يوم لقوم بواجب  أو بما لملي   المثقف ا

عي  ضررررررررميرم ووجدان  وعندما خاب أمل  بالناس وكيف أن  
كتاررررررف أا  عامط بنت قوم  مع ما قام ب  كاا دوا نبعدما 

نتحررار لبطررط  نمررا  وقع بكثير آثر أا لسررررررررررررررجررط أول حررالررة 
وبأسررررررررلوب ي دو ات بعض جوانب  قريبات بعض الاررررررررتء م  

لارررررررراعر عربت ونعنت بها حالة الارررررررراعر  نتحارنأول حالة 
 خليط حاوي الذي أنها حيا   برصاصة أ لقها علا رأس .

 نتحروم" ات ءم  رديء.ننتحر أو "ن... وكال ما 
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 ستدارةالفرصة المثالية لإل
  ررت علا اآلال بعررد  رردوء العرراصررررررررررررررفررة العررا يررةل التت 

 الجما يرية اللي ية م  الوتلات المتحدة.
واآلال بعدما  م  جدد الصرررررررراع علا السرررررررلطة ات عدا 

م ثوري  ك  لطريقة نفسررررررررررررررها المعمول بها منذ أا قام ح  اوعلا  

 ات اليم  الجنوبية  ثورة  أكط أبناء ا ودم لستسقت الدم...
واآلال بعدما با ت سرررررروريا ممسرررررركة بالورقة الل نانية م  

 ا أا  طير منها. وم  دوا أا  قلق الوتلات المتحدة...دو 
واآلال بعردمرا حسررررررررررررررمرت الجزائر نهرائيرات اممر اراخترارت  

 عتداتت...ن النهج امكثر 
م   السررررررررررررطينيةواآلال بعدما   ي  أا ت منامة  حرير 

دوا لاسر عرااتل وأا الرجط ما ءال قويات حتا و و لعيش  
 أقصا حاتت الحصار النفست...

ال بعردمرا برا رت كرط  رذم اممور أكثر وضرررررررررررررروحرات م  اآل
 - ذي ق طل اإا الفرصرررررررة أمام  ذم ام راف والتت  اررررررركط

أعيررررررراء "ج هة الصرررررررمود والتصررررررردي"   دو   - بالمصررررررراداة
ك م  نلاسرررتدارة ت بد منها. وبالنسررربة نط  ضررررورية م  أج    الح 

ك مسرتدارة. ذلك أا  ط اإلاللي ت أا الفرصرة مثالية م  أج    الح 
تل حقق ات امسررررررررابيع الثالثة الماضررررررررية كسرررررررربات ك يراتل  اللي 

سررررررتطاع العقيد معمر القذاات أا لخوض حربات باردة وم  إو 
النوع البالغ الخطورة ضررررررررررررررد الرئيس رونالد ريغاا. وبعد أا 
كراا الرئيس امميركت لقرع أجراس اإلنرذارل ويطلرب وقوف 

ك    نلاط  وجي  ضرررررررربات الحلفاء مع ل و أييد م م  أج    مالح 
اللي تل نذ بالرئيس ريغاا لجد نفسرررررررر   و الواقع  حت و أة  
الحصرررررررار. ثم لجد نفسررررررر  أليرررررررات يتراجع شررررررري ات ااررررررري ات ع  
اإلنرررذارات ويوقف  حرك حرررامالت الطرررائراتل التت كرررانرررت  

 جام الاررررررررررروا ئ اللي ية نط اإلبحار ات  لقت اموامر م  أج  
 إلسقا  حكم العقيد القذاات.

نرردارراعرر   نالرئيس ريغرراا بي   اتراض أاوم  الجررائز اإل
ك م جام  أديب نات  ك ماللي ت علا أسررررررررررررراس أا لهذا   الح   الح 

عرداواتل وخصررررررررررررررومراتل ات كرط مكراا ات العرالم وأنر  م  
الط يعت أا أحردات ات العرالم الثرالرث عمومراتل والعرالم العربت 
بارررررررررركط خا  ايررررررررررالت ع  دول أوروبال ل  لعترض علا 

   أو حتا لاارك في .التأديب  ذا نذا كاا ل  يرحب ب
وعنررردمرررا لفررراجرررأ الرئيس ريغررراا برررأا كرررط  رررذم ام راف 
عارضررررررررررت موقف  وإجراءا   وحر كت الرأي العام ضررررررررررد  ذا 
الموقف و لك اإلجراءات. وعندما لفاجأ بأن  حتا خصررررررررروم 
العقيد القذاات ات المغربل والمارررررررررقل ت لجاروا الوتلات 

نررردمرررا لفررراجرررأ المتحررردة ات خطوا هرررا... نا الرئيس ريغررراا ع
بحدوث كط ذلكل ام  الط يعت أا لصدر اموامر الميادة 
لحرامالت الطرائرات التت  حركرت ولرجرال امجهزة السررررررررررررررريرة  

 الذي  ناطوا مباشرة أو ع ر جيوبهم ات عواصم العالم.
طا  د خ  لقرد أعراد الرئيس ريغراا النارل أو النقرط ننر  جمرَّ 

م  العقيرررررررد القرررررررذاات نتيجرررررررة لهرررررررذم التحفارررررررات   نتقررررررراماإل
     المتيررررررررررر ي  عتراضرررررررررات الدولية والعربية م  الدولتي  واإل
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الردول  نلام  أعمرال التطرف و مرال )نلطراليرا والنمسرررررررررررررررا(ل 
 جتمعت ات "ااس".ناإلسالمية التت 

وات ضرررررررررررررروء ذلكل ما الذي لجرب أا نتوقعر  م  العقيرد 
 القذاات؟

ارات علا الرئيس ريغاال    سرررريعت ر أن  حقق انتصرررر  ط أن
أا   نلاو أخذم النارررررررررروة ويمارس المزيد م  التحدي مطم نات 

ام راف العربية والدوليةل حتا التت بينها وبين  خصررومات 
 أو عداواتل ل   تخلا ع   أييد ا ل ؟

  سرريعت ر أا  اررجيع  للمتطراي ل والمعارضرري ل   ط أنو 
 ركر  ات نطبراع الرذي ات دول العرالم  وتت وعرضررررررررررررررراتل واإل

نفوس الجميع بأن  يالحق خصرررروم  حتا الموتل  و الذي 
جعط الدول التت سراند   ات حرب  الباردة مع الرئيس ريغاا  
 فيرررررط  أييدم علا مسررررراندة خطا الرئيس امميركت ضررررردم  
مخلفة أا لصرررررررررري ها ما لصرررررررررريب الذي  لخاصررررررررررموا العقيد 

 القذاات أو يناص ون  العداء؟
ر اممر علا النحو الذي العقيد القذاات سرررررررررريعت    ط أا

عتبار أا الفرصة أوردنام ايزداد  طرااتل أم أن  سيأخذ ات اإل
طمثالية أمام  م   سرررررتدارة نحو الواقعية يتعالش خاللها ن أج 

مع الجميع ويتعامط مع الارعياتل وينفض يدل  م  بعض  
 القيالا العالقة؟

نا الررررذي لعرف العقيررررد القررررذااتل ويرصرررررررررررررررررد حركترررر ل  
عتراد علا مردى خمس عارررررررررررررررة  ن يرى أا الرجرط و حرالفرا ر ل 

سررررررنة أا لغر د دائمات خارج السرررررررب. لك  ات الوقت نفسرررررر ل  
م  الجائز القول نن  بعد خمس عارة سنة م  الثورية التت 
 جمع بي  امحالمل وبي  أقصا درجات العنفل اإا العقيد 
القرررررذااتل قرررررد لعت ر أا الموقف امميركت امخير لفرض  

أخرى فيحكم دولة ويتمسرررررررك   نلا  ضرررررررفة علي  أا ينتقط م
بطقوس ناامل ويتعامط مع شرررررررررررررعياتل ويريئ نفسرررررررررررر  م  
قيرررالا شرررائكةل وت يبقا مثط المغنا يس الذي لجذب نحوم  

 أي معدا. والمعدا  نا  و الخطر و ت المااكط.
مرا  و مطلوب م  العقيرد القرذاات بعرد الرذي جرى ليس 

خلا اموراقل   أكثر م  وقفرررة  رررأمرررط مع النفسل لعيرررد ايهرررا
و ر ي ها. وارصرررررت  مثالية علا أسررررراس أن  لفعط ذلكل و و 

 نتصار.نات نار اآلخري  خارج م  
و و نذا قرر أا يترأمرطل ويعيرد  ر يرب اموراقل سرررررررررررررريجرد  
نفسررررررررررررر  يتفا م مع الوتلات المتحدة بدل أا يواصرررررررررررررط  ذم  
المارررراكسررررات غير المجدلة معها. وسرررريجد نفسرررر  ينهت  ذا 

قنع مع نيراال بدل أا يواصرررررط دعم  لهال التحالف غير الم
ة  غطت أ مرررراعهررررال العربيرررر أا المالررررة  نلااتطم    ررررذم 

عتررداءا هررا و طلعررا هررا م  أجررط وضررررررررررررررع اليررد علا العررالم إ و 

. وسيجد نفس  يوقف  ذا الدعم للخارجي  علا وتئم العربت
للاررررررعيات بدل أا يؤم  لهؤتء المأوىل والدعمل والتدريبل 

ويأخذ  العربتاإلجماع    نلانفسررررر  ينيرررررم والرعالة. وسررررريجد 
بالرأي الذي لأخذ ب  اآلخروا خصوصات أا  ذا الرأي حتا  

سرتسرالمات كما نةل ليس العربيات موضروع السرطي ل والقومية  
لحاول العقيد القذاات أا لقنع غيرم. وسررريجد نفسررر  لقف مع 

ة خصرررررررروصررررررررات أا  ذم امكثرية لم  خذل  ات العربيامكثرية 
 نلاة مع الرئيس ريغاال التت كانت سرررررررررررررتتحول حرب  البارد

حرب سررررررررررراخنة لو حدث  ذا الخذتا م  جهةل ولم لحدث  
  ردد م  جانب بعض دول أوروبا م  جهة أخرى.

مبررط ننرر  م  الجررائز القول نا  ك  اللي ت بررات مرردينررات   الح 
واموروبتل وأا العقيررد القررذاات قررادر علا  العربت  للطراي  

 ستدارة المطلوبة. سديد  ذا الدي  باإل
ويبقا أن  ات ضرررررررروء ما لجري ات سرررررررروريا وبينها وبي   
ل نررراال ومرررا حررردث ات عررردال الررردولرررة امخرى ات "ج هرررة  
الصمود والتصدي" اإا العقيد القذاات ت بد ات لحاة  أمط 

ط جتراء را  ت المثراليرة م  أجر  نسرررررررررررررريعت ر أا الاروف التت 
 التعالش مع الواقع.

سرررررتسرررررالمات وليس كفراتل وإنما نوالتعالش مع الواقعل ليس 
  و م  اليرورات أحيانات.

 لفعط العقيد القذاات ذلك أم ت؟
لها دورة جديدة م  التعامط لسرررررررتدير وي دأ بلي يا وم  أج  

 مع الغير؟
يتولا بنفسررررررررر   عطيط عاررررررررررات املغام التت ءرعها ات  

 العالم؟
ويواد ا ات  الدي لوماسررررررررررريةلختار أايرررررررررررط العناصرررررررررررر  

 المصالحة مطلوبة والتوضيئ ضروري؟ حيث نلامهمات 
ة الارررررررررررررركر منهرا وقفرت معر  العربير يتولا نبالا امكثرية 

 وأن  عائد نليها؟
بدل أا لقرب الخارجي   الفلسررطينيةلقترب م  الارررعية 

 نلي ؟ - م  دوا وج  حق  - عليها
لقول إليراا ننر  معهرا نذا أوقفرت الحرب ضرررررررررررررررد العراق 

 وعليها نذا كانت ل   فعط؟
ض كط صررراحب  الباب أمام التونسررريي  بعد أا لعو   لفتئ 
 حق حق ؟

لسررراعد مصرررر كما لسررراعد ا اآلخروا علا الخروج م  
 نفق "كامب دلفيد"؟

لطلرب م  "ميليارررررررررررررريرا   الل نرانيرة" أا  كوا كتيبرة  عمير  
 و وعية؟

 - ممررا  و مطررالررب برر  -  ررط لفعررط العقيررد ذلررك وغيرم
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ين  وبي  رونالد الكثير أم أن  سرررررررريعت ر بأا حلبة المالكمة ب
ريغاا كانت مسررلية وكانت صرريحات اإلعجاب بطريقت  ات 

 المالكمةل موضع التاجيع ل  كت لستأنف جولة أخرى؟
نننرا نتمنا أا لفعرط ذلرك؟ وأغلرب الا ل أنر  سرررررررررررررريفعرط  

ك مذلك. نا  جربة سررربع عاررررة سرررنة ات  أضررراات الكثير   الح 
 مفاتيم الرجط. نلا

 1986ن الثاني )يناير(  كانو 18 - مجلة "التضامن". لندن

     

 سليمان خاطر... الشهيد المظلوم
 لغة الوجدان و... لغة العقل 

نذا كراا المرء يريرد أا لقول بعض الكالم الوجردانت ات  
سررررليماا خا ر اإن  لجد نفسرررر  يردد وم  دوا حر  علا 

سرررتارررهد ات ءمان  مثلما ننتقاء الكلمات أا سرررليماا خا ر ن
وألوف غير ما  علت ات ءمان . كال ما  ب  سرتارهد الحسري ن

 م  ءينة الاباب العرب استاهدوا مالومي .
يد أا ليررريف اإن  لجد نفسررر  لفترض  وإذا كاا المرء ير 

أا شرررررعراء مصرررررر بالعامية ق ط الفصرررررحا وروائيت مصرررررر 
الذي  جف اإلبداع عند م ومسرررررحيت مصررررر الذي  شررررارات 
موجة موضروعات التهريج التت شرغلتهم لبيرع سرنوات علا 

نحسرارل بات عند م بطط وموضروع لمك  أا لكت وا عن  اإل
ي  عارررررررررررررات عارررررررررررررات الروالات والمسرررررررررررررحيات ويناموا ف

 القصائد.
اتراض أا مجررد نواح وبلغررة الوجررداا أليرررررررررررررررات لمك  اإل

الربابة ات  ول مصرررر وعرضرررها سررريتجدد وسرررتتناقط القرى  
ع  المراكز وال نادر قصرررة سرررليماا خا ر مثلما  تناقط منذ  
سرررررنوات وجيالت بعد جيط قصرررررة حسررررر  ونعيمة وقصرررررة أد م 

ة الرباب نلاالاررررررررررقاوي وقصرررررررررة سرررررررررليماا الحل ت. سررررررررريعود 
نتزعتر  ات لحارة صررررررررررررررراعقرة  نوعراءفير  وو ر را المجرد الرذي 

ئ ل  نفتراح الرذي  و وليرد حرالرة الصرررررررررررررر  أنغرام امورا حليف اإل
 اإلسرائيلت. - المصري 

وبلغة الوجداا أليرررررررررات وأليرررررررررات لمك  أا لقال أكثر م  
  -ذلك. لمك  أا لقال مثالت نا أايرط  كريم لسرليماا خا ر

 و أا   -  أو مغتربات و ذا دي  ل  ات ذمة كط مصري مقيمات 
لاررررررراد ل  وات المكاا الذي وجدت في  جثت  مقام مثط مقام  
السرريد ال دوي وأا يتحول السررج  الذي شررهد ااجعة سررليماا 

مسررجد وحدلقة ومكتبة يزور ا المصررريوا للت رك   نلاخا ر 

ولكت يتعاوال و حرديردات بعيررررررررررررررهمل ايترأملوا ات الحرال التت 
كذبة السرررالم مع نسررررائيط  وضرررعوا اممة ايها عندما صررردقوا 

 كما رو ج لها الرئيس السادات.
نا سليماا خا ر بلغة الوجدانيات  و م  نما امولياء 
الصررررررررررررررالحي  وت لقلرط م  أ ميرة  رذا اممر  رذا التارررررررررررررروير  

 المتعمد م  جانب بعض رجال اإلعالم.
ولك  مرا جردوى لغرة الوجرداا ومرا الرذي لمك  أا  قردمر   

وقفرررة  نلاط ذلرررك امرررا أحوجنرررا حرواهرررا أو  ؤخرم. وم  أجررر  
 ادئة نتأمط ايها حادثة سرررررليماا خا ر لعلنا نخرج بما م  

 شأن  أا لحط  ذا اللغز.
وات ن ار الوقفة الهادئة لمك  أا نفترض بأا سررررليماا 
نق ولم لارررنق نفسررر ل وأا عملية الارررنق  ت حالة  خا ر شررر 
 أديبل و ت ات بعض جوان ها مثط الغارة اإلسررررائيلية علا 

غتيال ن ات  ونس ومثط  الفلسرررررررطينيةا ب منامة التحرير مك
 الملك فيصط م  ق ط.

وات ن رار الوقفرة الهرادئرة لمك  القول نا نسرررررررررررررررائيرط ت 
 سرررتطيع أا  تحمط بقاء سرررليماا خا ر علا قيد الحياة وت 
 تحمط أا لكوا جزاء ما اعل   و السرررررررررررررج  حتا وإا كاا 

ولا بررردا ات نار  مررردى الحيررراةل ذلرررك أنررر  منرررذ اللحارررة امت 
مالنرراس علا أنرر  بطررط. وعنرردمررا صررررررررررررررردر  ك  عليرر  اررإا  الح 

عنصررررر البطولة غمر شررررخصرررريت . و عرف نسرررررائيط أا  ذا 
معنام أا لصبئ سليماا خا ر المثط امعلا لم ات الاباا 

 دف  نلاالمصررررررريي  الذي  لمك  أا لحولوا كط نسرررررررائيلت 
لهم لقتلون  ات لحاة غيررررررررب وحيثما وجدوم ات صررررررررحراء 

ا نسرررررائيط  عرف بأا اسرررريناء أو ات شرررروارع القا رة. كذلك 
نتقام م  سرررررليماا خا ر معنام أا أي نسررررررائيلت ل  عدم اإل

مصررررررررر ومعنام أا التط يع الذي ت  نلالجرؤ علا الذ اب  
 لقوى عودم ل   قوم ل  قائمة.

نا اتاتراض بأا نسرررررررررائيط  ت التت شررررررررنقت سررررررررليماا 
اتراضررررررررررررررات ت نفيذ معات ليس خا ر بتدبير منها أو بتدبير و ن

أسررراس ل . ذلك أا نسررررائيط ت لمكنها أا  رد علا ما اعل  
سرليماا خا ر بأا  ار  غارة علا مصرر كتلك التت شرنتها  

نتقامات لمقتط ثالثة نسرررررررررررررائيليي  ات ق ر  قيط نعلا  ونس 
ننهم سررررررياح وقيط ننهم م  عناصررررررر "الموسرررررراد". وت لمكنها  

نها قامت بتصرررر ية سررررليماا وليس م  مصررررلحتها أا  عل  أ
خا ر. ذلك أا ما يهمها  نا  و ننهاء حياة  ذا الارررررررررررررراب 

نتحارم مسررتفيدة ات ذلك م  نوأا  تاررابك التكهنات ات أمر  
الاكوك التت أثار ها معالجات بعض اإلعالميي  المصريي  
لارررررررخصرررررررية سرررررررليماا خا ر والعمط الذي أقدم علي . ولك  

وم بكتاب أو ايلم أو نسرررررررائيط ل   صررررررمت وقد نفاجأ ذات ي
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مسرررلسرررط ات الصرررحااة امجن ية ع  عملية سرررليماا خا ر  
وكيف  م  نفيذ ا. وأغلب الا  أن  سيتم الكاف م  جانب  
نسررررررررررائيط بالطريقة التت كارررررررررفت ايها ع  عملية الفاتشرررررررررا 

عتمد   ات عملية عنتي ت وعملية ن وبأسررررررررررررررلوب اإلثارة الذي 
 ونس. وأغلب ات  الفلسرررررطينيةقصرررررف مقر منامة التحرير 

الا  أنها اآلا ات صررررردد صرررررياغة ما سرررررتقول  ع  العملية 
وبحيث  لغت ع  سررررليماا خا ر أجواء البطولة التت  رااق  

 الحديث داخط مصر وخارجها عن .
وصرررررررحيئ أا الذي  قتلهم سرررررررليماا خا ر كانوا سررررررربعة  
سررررررياح نسرررررررائيليي  وبينهم سرررررريد اا وأربعة أ فال و ذا لقلط 

أا  ررذا اممر قررد لكوا  ت قررام بهررا نت  م  و ج العمليررة الت
ط ات  نفيذ ثأر نسررائيط من . ولك   ط لو السر ب الذي عجَّ 

أا السرررربعة كانوا جنودات نسرررررائيليي  وليسرررروا مدنيي  وسررررياحات 
  لما كانت نسرررررررررائيط سررررررررتثأر؟ نا الجواب وأ فاتت وسرررررررريد ي  

  سررررررررررتنتقمل ذلك ال د ت ع  ذلك  و أنها كانت ات الحالتي  
نتقام  و امسرررررررراس ات أسررررررررلوب  عامط نسرررررررررائيط مع أا اإل

اآلخري ل ايررررررررررررررالت ع  أنهرررا نذا كرررانرررت  نتقم بعفويرررة م  
غتصررررر ت  منهم  ن سرررررتعادة حق إي  منهم لطال وا بالفلسرررررطيني

بتوا ؤ بعض دول العرالم ارإنهرا سررررررررررررررتنتقم م  المصررررررررررررررريي   
وسرررررررتقتلع م  الجذور أي ن تة  بارررررررر بالعمط الجدي إللغاء 

نتزاع مصررررر م  نسرررررائيلت. ذلك أا اإل - الصررررلئ المصررررري 
 ذا الصررررررررررلئ  و  نارررررررررريا لدورة الدم ات شرررررررررررياا الجسررررررررررم 

 ستعادة حق .إالذي لطالب ب الفلسطينت
يبقا أليررات أننا ات معرض الحديث ع  حادثة سررليماا 
خا ر بلغة الوجداال العاشررررررورائية الماررررررا د واملفاظل ولغة 

سرتخلأل ما المنطق التت  تيئ أمام المرء أا لفكر بهدوء وي
سرررررتخالصررررر  م  نتائج وع رل نجد أنفسرررررنا نسرررررتهج   نلمك  

 ذم الصررررررررررريحات التت  نطلق م  أكثر م  مكاا عربت وت 
 يدري المرء ما نذا كانت ضارة أم نااعة.

نفعال نوج  السؤال إالذي  لطلقوا  ذم الصيحات ب  إلاو 
غتيررررال الرئيس أنور السرررررررررررررررررادات لم لقنع ن اآل ت  نذا كرررراا 
حادثة    هط أاية كامب دلفيد ان فاقة نلغاء  المصريي  بيرور 

 نلاسررررررررررليماا خا ر سررررررررررتقنعهم؟ نا مثط  ذا اممر لحتاج 
الكثير م  الصرررررررر ر وحسرررررررر  التفهم.  إلاالمزيد م  الوقت و 

ذلك أا "ج هة كامب دلفيد" داخط مصررررررر  واج  منذ بعض  
متحررانررات صررررررررررررررعبررات لك  الررذي لحرردث أنرر  كلمررا بررات  نالوقررت 

أا لصررررررررربئ محنة لأ ت التعامط العربت   نلامتحاا أقرب اإل
مع أمور مصرررر وقيرررالا ا بما لعزء شرررأا  لك الج هة بما  

  مثل  م  مصالئ و حالفات.
ط القيرررررررررررررريرة وكت  تمك  اممرة م  ع ور  م  أجر   ولعلر 

بتعراد مصررررررررررررررر ع  ن رذا النفق الرذي  كراد  ختنق فير  نتيجرة 
عتمراد الترأنت ات إعرالمهرا ومحيطهرا ي ردو الجميع مطرال ي  بر 

التع ير ع  رد الفعط نءاء نشرررررارات  صررررردر ع  مصرررررر م  
نوع حادثة سليماا خا ر. أما  لك الصيحات المنفعلة التت 

م  مكاا عربتل اإنها م  النوع الذي يولد   نطلق م  أكثر
مارررررررررررررررررررراعر الديظ م  دوا أا يؤثر ذلرررررررك علا موقف 
المصرريي  م  الصرلئ الذي عقدم الرئيس أنور السرادات مع 

 نسرائيط.
عتبرررار و ت أا وثمرررة حقيقرررة م  المهم أخرررذ رررا ات اإل

المصررررررررريي  ليسرررررررروا مع السررررررررادات ولم لع روا ع  وتئهم ل  
هم ات أكثريتهمل وحتا نشرررررعار آخر غتيال  لكنن عندما جرى 

أو حتا حرررردوث الصررررررررررررررحوةل مررررا ءالوا مقتنعي  بمررررا اعلرررر  
 ية كامب دلفيد لجب أا  بقا.ن فاقالسادات ويروا أا 

وات ن رررار لغرررة العقرررد وبعيررردات ع  لغرررة الوجرررداا لمك  
القول نا المصررررررررررررررريي  ات أكثريتهم يتعرراملوا بمررا لارررررررررررررربرر   

بسررررررررررر ب  لك  سرررررررررررترخاء مع حادثة سرررررررررررليماا خا ر ربمااإل
سررررترخاء مؤقت. نالحقيقة الماررررار نليها. ولكن  ات أي حال 

اهرذم مصررررررررررررررر  سررررررررررررررتيقظ بهمرة عراليرة ات الوقرت الرذي ي ردو  
للبعض أنها نائمة مع أ ط الكهف. وعندما  سرررررررررررررتيقظ  تقدم  

 الموكب بأمانة وو نية علا درجة عالية م  النقاء.
 6198كانون الثاني )يناير(   18 - مجلة "التضامن". لندن

     

 الخط المعتدل... أو جبهة جديدة 
 لتجفيف الثروة العربية

  رونالد ريغاا وميخائيط غوربا ارررروف  بعد قمة الرئيسرررري  
ات جنيفل بررات م  الط يعت الربا بي   ررذم القمررةل وبي  
أي حدث لقع ات العالم وخصررروصرررات ات دول العالم الثالثل 

  علا أشررررررررررررررد را حول   الك ريي  حيرث الخالارات بي  الردولتي  
قتسررررررررررررررام النفوذ ات دول  رذا العرالم. ومثرط  رذا الربال ي ردو  ن

  يعيررات حتا نذا حرردثررت ات دولررة م  الرردول ماررررررررررررررراكررط أو 
ضررررررررررررطرابات  هدد المجموعة الحاكمة كما حدث ات اليم  ن

 الجنوبية.
ومع أا التطورات اليمنيررة الجنوبيررةل كررانررت حتا لحاررة 

ينراير  /كرانوا الثرانت 20ثني  كترابرة  رذم امسررررررررررررررطرل )يوم اإل
(ل لم  تيئ بما في  الكفالة نت أا ما لمك  مالحات   1986

ات ضرررررررررررررروء ما حدثل وما  أكد أا المعلومات ات شررررررررررررررأن   
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وحولررر  أكيررردةل م  شررررررررررررررررأنررر  أا لعكس صررررررررررررررورة م  النوع 
الميررررررحك المبكت للوضررررررع ات ذلك ال لد الذي لحزا المرء 

ر خواررات م  لرر  كثيرات وات  لررك المنطقررة التت بتنررا أكثم  أج  
 ق ط علا نشعال الحرائق ايها.

يالحظ المرء أا شررراسررة الخالاات الناشرر ة ع  خالاات  
الواحدةل  عكس كم أا  ذم العقيدة   السررررررياسرررررريةأبناء العقيدة 

 ارررجع معتنقها علا الارررر و بعدم ع  أجواء التسرررامئ التت 
 لة والعادات الق لية.ا ربا عليها امجداد  حت مالة امص

  السررررررررروفيا ت اإل حادمرء أليررررررررراتل مدى تيمنة ويالحظ ال
الصررراع ات اليم  الجنوبية. االذي  ات السررلطة  علا  رات  

. والمتمردوا علا الررذي  ات السرررررررررررررروفيررا ت اإل حرراديرعررا م 
أليرررررات. كذلك أا الذي   السررررروفيا ت اإل حادالسرررررلطة يرعا م 

 اإل حاد مردوا علا السررررررلطة كانوا ات امصررررررط لقيموا ات 
ليس منفا بقدر ما  و  - كما   ي  - الذي  و السررررروفيا ت

نقيررررررراض سررررررراحة نعداد لتسرررررررلم السرررررررلطة أو علا امقط اإل
عليها. والذي  ات السرررررررلطة ت خيار لهم نذا سرررررررقطوا سررررررروى 

. وامخطر م  ذلك كل   و السررررررررروفيا ت اإل حاد نلاالتوج  
  المتصررررارعي  أا محاولة نلجاد مخرج للخالف بي  الطراي  

و و أمر لعطت اكرة  السرررررروفيا ية  لسررررررفارة مت داخط م نا ا
وكيف أن  بمقتيرررا ا  السررروفيا ية واضرررحة ع  حجم الهيمنة 

 لمارس الكرملي  اللعبة علا المكاوف.
ختيررار جهررة ن  م  وت نرردري مررا الررذي كرراا لمنع الطراي  

ات الوقت نفسررر ل )يوغوسرررالفيا   شرررتراكيةإصررردلقة ومحايدة و 
كردولرة أجن يرة والجزائر كردولرة عربيرة(ل لكت لحال ات رحرابهرا 
المااكط بينهما. كذلك ت يدري المرء سر  ذا العزوف لدى 

الصررررررررررررررديق العربت الماررررررررررررررترك  نلاحتكرام   علا اإلالطراي  
والحليف ات الوقررررت نفسررررررررررررررررر  ونعنت برررر  منامررررة التحرير  

 .الفلسطينية
كانوا  السررررررررررررروفياتنفسررررررررررررر  لفترض بأا كذلك لجد المرء 

ممارسررررررررة دور   نلايتمنوا ات الوقت نفسرررررررر  أت  ليررررررررطروا 
التوايق بأسرررلوب الهيمنة الذي ظهر واضرررحات ات ممارسرررتهم  
خالل املرام امولا م  امءمرةل وذلرك علا أسررررررررررررررراس أنهم 

بات  مثط  حققوا ات امشررررررررررهر الخمسررررررررررة الماضررررررررررية ننجاءات  ي   
جت وبدء بعض الدول  بادل  نفتاح مصررررررررراعت الباب الخليإب

مع ل )سررلطنة عماا ثم دولة اإلمارات  الدي لوماسررتالتمثيط 
فجار  ننعتبار أا  ات اإل السررررروفيات العربية المتحدة(. ويأخذ

 نلاضرررطرار م إنفجر في  و نالموقف ات عدا بالاررركط الذي  
التدخط بالارررررررررررررركط الذي حدث م  شررررررررررررررأن  أا لجعط الدول 

لسرررررررررعودلة وقطر والبحري  امخرى ات منطقة الخليج و ت ا
 اإل حادمع  الدي لوماسرررت فيرررط  ت صرررفحة  بادل التمثيط 

بعدما كانت بدأت  فكر ات نلقاء نارة متفحصررة   السرروفيا ت
 نلاعلا اممرل و ت نارة م  شررررررررررأنها أا  قود مع الوقت  

. وم  المؤكد أا الدول المارررررار الدي لوماسرررررتل التمثيط  باد  
دث ات عدا أكثر حذرات م  نليها سرررتجد نفسرررها بعد الذي ح

 ذي ق ط.
ومما يالحا  المرء أليات  و أا ما حدث ات عدا  و 

  اإل حررررادحلقررررة ممررررا حرررردث للرررردول الثالث التت  ربطهررررا برررر 
خصرررررروصررررررية ات العالقاتل بط وجوء القول نا  السرررررروفيا ت

بيدل    السروفيا ت اإل حاد ذم الدول  ت الورقة التت لمسركها 
عترررررداد بهرررررا وبكثير م  اإلوقرررررد لكوا الرئيس ريغررررراا لو ح 

لتقا برالرئيس غوربرا ارررررررررررررروف ثم عنردمرا كراا نبرالنفس عنردمرا 
جتماع القمة ما بدأوم ات اترة  نالمسررررررراعدوا يواصرررررررلوا بعد 

 التحيير لها.
 ننررررر  كررررراا تاترررررات للنار كثيرات أنررررر  ات أعقررررراب القمرررررة

الارأا  ر باكنامميركية حدث علا التوالت أا   - السروفيا ية
السررررررروري نءاء ل ناا ات اللحاة التت بدت ايها سررررررروريا أنها 

ر باك ات شرررررررأا لي يا. ثم  نسررررررريدة الموقف ات ل ناا. وحدث 
ر بررراك الرا   ات شررررررررررررررررأا اليم  الجنوبيرررة. وليس حررردث اإل

ر باكات الثالثة المارررررررار نليها  ت اإلواضرررررررحات ما نذا كانت 
الزعزعة   ات المنطقةل أم أا السررررروفياتبدالة ءعزعة لارررررأا 

نتها اممر. وم  المؤكررررررد أا التطورات التت إحرررررردثررررررت و 
ضرررفاف البحر امحمر   نلاسرررتارررهد ا المنطقة م  المغرب 

امميركية   - السروفيا ية القمة ننعقادوات الفترة التت سرتسر ق 
يونيو المق رط سررررررررررررررتؤكرد مرا نذا كرانرت اليرد /الثرانيرة ات حزيراا

ريا مع قد ار عارررررت ات ضررررروء الذي حدث لسرررررو  السررررروفيا ية
ل ناا وات ضررررروء ما حدث بي  أميركا ولي يا وات ضررررروء ما 
حدث ات عدال وأنها ما دامت ار عاررت اإا اليد امميركية  
سررررررتصرررررربئ أكثر شررررررأنات م  ذي ق ط... وضررررررم  التفا م بي   

همرا علا اقتسررررررررررررررام منرا ق النفوذ. وات إ فراقحراكمت العرالم و 
   ررذا اإل ررار قررد لكوا م  الجررائز التكه  بررأا الرئيسرررررررررررررري  

 فقا علا أا  سرررتعيد الوتلات المتحدة  نريغاا وغوربا اررروف 
شرررررررررررررررأنهررا بررالكررامررط ات نيراا وبررالكررامررط ات منطقررة المغرب 
العربت وبالكامط ات منطقة المارررررررررررررق العربت وبالكامط ات 

 السرررررررررررروفيا ت حاد منطقة البحر امحمر مقابط التسررررررررررررليم لإ 
 علا أاغانستاا. - وربما بالكامط أليات  - بوضع اليد

يالحظ المرء أليرررات أا عملية نخيررراع الخارجي  علا و 
قتسررررررررررام النفوذ بي  كط م  ناإلرادة الدوليةل أي علا مبادئ 

ل سررررررررررررررتعتمررد علا السرررررررررررررروفيررا ت اإل حررادالوتلررات المتحرردة و 
امسررررلوب الل نانت الذي لم لك  أحد ليتوقع أا يتم امخذ ب   
وبهذم السررررررررررعة ات عدا. وإذا صرررررررررحت المعلومات امولية 
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أاادت بأن  قد  م سررررررررقو  أكثر م  عارررررررررة آتف قتيط   التت
نفجار  وجريئ و دمير عاررررات المبانت ات امسررر وع امول إل

الموقفل اهرذا معنرام أنر  قرد  م امخرذ برامسررررررررررررررلوب الل نرانت 
حرارررررات بحرف. وات  رررررذا اإل رررررار يلفرررررت النار كيف أا 

عردا أصرررررررررررررربحرت اجرأة مثرط ق ر    نلاجي و ت برالنسرررررررررررررربرة 
  ناا.حرب ل نلابالنسبة 

ويالحظ المرء أليات وات ن ار المقارنة بي  الذي حدث  
ات ل ناا ق ط سررررررررررنوات عاررررررررررر وبي  ما حدث ق ط ألام ات 
عرررردا أا كثيري  لم لحررررالفهم التوايق ات الر رررراا. و ؤتء 

 نلاكانوا متأكدي  بأا الذي حدث ات ل ناا ت بد سررريهاجر 
جر  دول  وا نلامنرا ق أخرى. وكرانرت امنارار دائمرات  تجر  

أوضررررررررررررراعات ذات خلط  ائفتل لك  أحدات لم يتوقع أا  نفجر  
نفجرت في ل ات عدا وليس ات نالحربل وبالارررررررررررررركط الذي  

أي عرراصررررررررررررررمررة أخرى  عيش ظرواررات  ررائ يررة. وخطورة  ررذا 
اممر أا مفتعلت  رررذم الحروب ل  لكوا سررررررررررررررالحهم اقا  
الدي  والمرذ  يرة الدينيرة عمومات إلشررررررررررررررعرال الحروب ام ليرةل 

 عتماد علا أسلحة أخرى كثيرة.هم اإلوإنما لمكن
ويالحظ المرء أليررررررررررررات أمورات كثيرة م  بينها امسررررررررررررلوب 
الحياري وامسلوب غير الحياري ات التغييرل وكيف أا 
 غيير الناام مثط الناام السررررابق ات السرررروداا لم لسررررتوجب  
 ذم الدماء الغزيرة التت سرررررررالت ات شررررررروارع عدال ات حي   

عملية التغيير ات السررروداا لم يتجاوءوا أا الذي  قيررروا ات 
بيرررعة أنفار. و لك كانت الحال خالل كط عمليات التغيير  
التت جرت ات السرروداا علا مدى عاررري  سررنةل و و ال لد 
الكثير التناقيررررررات والكثير المارررررراكط. ولك  أ ل  اسررررررتمروا 
علا الرغم م  كط شرتء لحاولوا أا لحلوا بالحسرنال وات 

 يلياياتل المااكط مهما عام شأنها.معزل ع  أسلوب الم
وم  اممور التت لمك  مالحاتهرررررررا كرررررررذلرررررررك  و أا 

ي  الترائهي ل الرذي  ت و   لهم والخرارجي  م  الفلسررررررررررررررطيني
حرب كثيرة الارررراسرررة  عرضررروا لها ات ل ناال  م الذي  نقلوا 

الذي  لقا لوا   نلاامدوية ع ر أراضرررررررررررت الجمهورية اليمنية 
ي   الفلسرررررررررطينيلك أا  ؤتء  بعيرررررررررهم بعيرررررررررات ات عدا. كذ

ط ن عامل بط وإنقاذ عارررررررررررررات  حملوا المواد التموينية م  أج  
ام فال والنسررراء والعجزة الذي  شررررد هم ألام امسررر وع امول 

ي  الررذي  لقوموا الفلسررررررررررررررطينيم  القتررال. وت بررد أا  ؤتء 
بمهمة اإلنقاذ المارررررررار نليها  سررررررراءلوا بينهم وبي  أنفسرررررررهم   

جواء سررفر ومع ذلك لفتكوا ببعيررهم  عند م و   وأرض و 
 البعض. لا سبحاا هللا.

  السررررررررررروفيا ت اإل حاد و أا   نتباموم  اممور الالاتة لإ 
أصرررردر مع الواد اليمنت الجنوبت برئاسررررة رئيس الوءراء أبو 

بكر العطاس وعيررررررررررروية وءير الخارجية ع د العزيز الدالت 
نررات  بيررانررات ماررررررررررررررتركررات لعلرر  امول م  نوعرر  ات  رراريخ ال يررا

امجن ية. وات  ذا ال ياا اقرة  دعو المتقا لي    - السوفيا ية
حق  الرردمرراء والحفرراظ علا الناررام التقرردمت  نلاات عرردال 

وجوم ام فرال".  نلاو ط يق خطرة التنميرة وإعرادة البسررررررررررررررمرة 
أي بسررررررررررمة وأي  موم ات  ذا الاررررررررررأا تحاها المرء علا 

ترال أكثر وجوم ام راف التت  هتم برإعرداد الميليارررررررررررررريرات للق
بتسررررررررررررررامرة ام فرال وإنمرا براإلبقراء عليهم إ تمرام ليس بر م  اإل
 أحياء.

ويالحظ المرء أليرررررررات كيف أا مصرررررررائب قوم  ت اوائد 
عنرد قوم آخري . افت الوقرت الرذي كرانرت حكومرة مرارغريرت  

ل امناار  ا اررر  عانت م   فسررخ ات صررفواها نذا بها  حو   
ر الذي قام ب   نعالميات ع  ماررررررررراكلها و غرق الناس ات الدو 

اليخت الملكت )بريتانيا( الذي كاا مارات قرب سرررررررواحط عدا 
برالمصرررررررررررررررادارة ات ءيرارة ملكيرة ثم  وقف وبردأ ينتارررررررررررررررط م  
الزوارق الصررررررررررررررغيرة الهرراربي  م  جحيم الحرب ام ليررة ات 
عردا. ومع امخرذ ات اتعتبرار أا  رذا الردور الرذي قرام بر  

انت نت أا اليخت الملكت كاا عايمات علا الصررررررعيد اإلنسرررررر 
 ذا القتال الدامت الذي شررررررررررررهد   عدا ما كاا ليأخذ الحيز 
الذي أخذم م  ات تمام ات وسررررررررائط اإلعالم ال ريطانية لوت 

سرررررررتفادة م  حذاقة رئيسرررررررة الوءراء مارغريت  ا ارررررررر ات اإل
 ستفادت بالفعط.نمصائب قوم عدا و ت قد 

نا كالمات كثيرات لمك  أا لقرال ات شررررررررررررررأا أحداث اليم  
ايهررررا اممور المبكيررررة مع اممور نختلطررررت جنوبيررررة التت ال

الميرحكة والتت م  بينها علا سر يط المثال ت الحصرر أا 
 ذم الدولة اسررررتنجدت و عاملت ات أءمتها مع أثيوبيا ثم مع 

وكأنما ليسررررت  ت نحدى الدول العربية.   السرررروفيا ت اإل حاد
الدولة وألات كانت الاروف اإا المرء يتمنا إلخوان  ات  ذم 

 أا يؤكدوا عروبتهم ق ط الحر  علا  أكيد ماركسيتهم.
نا كالمررات كثيرات لمك  أا لقررال لك  أ م مررا لمك  قولرر  
عبرارة ع   منيرات برأا ينتصررررررررررررررر الخا المعتردل ات اليم  
الجنوبيرة. وحتا كترابرة  رذم امسررررررررررررررطر كراا الخا المعتردل 

جتاء ننتكاسرة. وسرواء متحانات قاسريات وكاا معرضرات لإ نيواج  
عتردال  و  رذا الخا المحنرة بسررررررررررررررالم أم تل ارإا خيرار اإل

 نلاالخيار امسررررررررررررلمل وإت اإا الحرب قد  طول وقد  تحول 
حرب بتعقيردات الحرب الل نرانيرة. وإذا حردث ذلرك اهرذا معنرام  
أا  نرالرك مؤامرة دوليرة  رداهرا  ج يف بحيرة الثروة العربيرة.  

ة محررراذلرررة لهرررذم وإذا أخرررذنرررا ات اتعتبرررار أا اليم  الجنوبيررر 
ل ممكننررررا  العربيررررة السررررررررررررررعودلررررة المملكررررةالبحيرة التت  ت 

اتاتراض برررررأا  رررررذم المؤامرة أك ر م  الوتلرررررات المتحررررردة 
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ل وأا القوة الخ ية التت  رسرررررم  السررررروفيا ت اإل حادوأك ر م  
 مصير العالم  قف وراء ا.

نتمنا أا ينتصررررررررررررررر الخا المعتردل اآلا أو غردات أو بعرد  
نطقة الخليج م  المؤامرة التت  قوم القوة حي  وأا  سررررررررررررلم م

سررررررررررررررتنزاف  نالخ يررة بررالتخطيا لهررا والتت  تمثررط بفتئ ج هررة 
وم  ق لهرررا  اإليرانيرررة - العراقيرررةجررردلرررة علا غرار الحرب 

 الحرب الل نانية.
 1986كانون الثاني )يناير(   25 - مجلة "التضامن". لندن

     

 العزيز عبد  بن سلمان  إلىعن أسبانيا 
م  الصرررررررعب علا المرء أا لصرررررررف الماررررررراعر المريرة  
النراشرررررررررررررر رة ع  نعالا حكومرة نسرررررررررررررربرانيرا ظهر يوم الجمعرة 

( رسررررررررميات اتعتراف بإسرررررررررائيط وإقامة عالقات  17/1/1986)
معها. وم  الصرررعب علي   حديد حجم امسرررف  دي لوماسرررية

علا  ررذم الخطوة غير الودلررة م  جررانررب دولررة لم  لق م  
 د والتعا ف.العرب سوى الو 

بررررط نا المرء ليحتررررار ات أمر  ررررذم الخطوة. اال  ت  
ط  حقيق السالم مقدمة لدور لمك  إلسبانيا أا  لعب  م  أج  

ات منطقة الارررررق اموسررررا ما نسرررربانيا ليسررررت مؤ لة لهذا 
الردور. وت  ت حركرة ذات نلقراع م  نوع جرديرد  سررررررررررررررتهردف  

سرررررائيط   غيير موقف نسرررررائيط. ايررررالت ع  أنها  أ ت بينما ن
لم  نتر  بعرد م  قطف ثمرار عردوانهرا علا  ونس و سررررررررررررررتعرد  
لعدواا جديد لسررررررررررتهدف ات جملة ما لسررررررررررتهدا   ر يب أي 

 دولة  حتي  السطينيي .
نا المرء ليحتار بالفعط ات أمر  ذم الخطوة ويجد نفس   
لعت ر ا  عنة ات الصررررررردر العربت جاء   م  صرررررررديق وات 

م  الطعناتل ات  وقت ي دو  ذا الصرررررررررررردرل لكثرة ما يتلقا
امصرررررردقاء لحرسرررررروا  ذا الصرررررردر ت أا   نلاأشررررررد الحاجة 

جنب مع سررررررررركاكي  اآلخري   نلالغرسررررررررروا في  مديتهم جنبات 
م    17/1/1986وحرابهم. وإسرررررررررررررربرانيرا كانت حتا ظهر يوم 

الذي  يوجهوا    نلاامصدقاء ثم انيمت مع امسف الاديد  
 الصدر العربت. نلاالطعنات 

ك مسربانية ليسرت مفاج ة وأا  وصرحيئ أا الخطوة اإل  الح 
شتراكت ات نسبانيا يهيئ نفس  لها منذ ثالث سنوات لك  اإل

ذلك ت لخفف م  كونها صرررررردمة ظللنا حتا لحاة حدوثها  
أنهرا ل   حردث وأا الحكومرة  - م  براب التمنت - نفترض

اإلسررربانية سرررتحسرررب ات النهالة حسرررابات لمصرررالحها وت  فر   
 المصالئ. لك  نسبانيا اعلتها مع امسف.ات  ذم 

وت نردري سررررررررررررررر  رذم المصرررررررررررررررادارة العجيبرة  يتم نعالا 
المسررررلمي  )أي   نلاعتراف ظهر يوم ل  قدسرررريت  بالنسرررربة اإل

يوم الجمعة( ويتم لقاء ايليب غونزاليس رئيس وءراء نسربانيا  
مع رئيس وءراء نسرائيط شمعوا بيرس ات ت اي للتصديق  

ات يوم ل  قدسيت    الدي لوماستف والتبادل  عتراعلا قرار اإل
 نسبانيا )أي يوم امحد(. نلابالنسبة 

  لقول ات معرض المنرراقارررررررررررررررة ننرر  عنرردمررا  وقررد نجررد م  
ولا التت  ت مصررررررررررررر بإسرررررررررررررائيط   عترف الدولة العربية ام  

مع مصررررررررر و تصرررررررررف   الدي لوماسرررررررريةويعيد امردا عالقت  
ك ممع  الفلسرطينيةمنامة التحرير  صرري علا أسراس الم  الح 

ك مأن  الحليف و كوا  نالك دول عربية  تعاوا مع  ذا    الح 
خرى لم  قطع ات امصرررررررررط العالقة مع  ايرررررررررالت ع  دول أ  

و و علا أتبرررة نعرررادة العالقرررة... ننررر  عنررردمرررا لكوا اممر 
كرذلرك امرا الرذي لمنع أا  خطو نسرررررررررررررربرانيرا خطوة كتلرك التت 

 أقدمت عليها؟
يررا لم  ك  ات حررالررة والجواب ع  ذلررك  و أا نسرررررررررررررربرران

قطيعة مع نسررررررررررائيط وإعادة العالقات وإنما كانت ت  عترف  
ط ذلرك ارإا الخطوة التت أقردمرت  بردولرة نسرررررررررررررررائيررط وم  أجرر  

عليهرررا   ررردو ات منتها الخطورةل برررط ننهرررا   ررردو قيررراسررررررررررررررررات  
برالاروف الرا نرة مءمرة المرال وصررررررررررررررراع الوجود ات منطقرة 

عتراف اإل الارررررررررررررررق اموسررررررررررررررا برأ ميرة وعرد بلفور وبرأ ميرة
ق ط ست وثالثي  سنة. ذلك  السوفيا تعتراف  امميركت واإل

أا نسرررررائيط لم  كسررررب دولة جديدة  قيم عالقات معها وإنما 
عتراف م  ق ط نسرررررررررررربانيا معنام  كسرررررررررررر ت موقفات حيث نا اإل

سررررررررررررررقو  أقوى قلعة كاثوليكية كنا كعرب نسررررررررررررررتند نليها ات 
العالم  مطال تنا الفا يكاا بمواقف متاررررررررررددة وضررررررررررغو  علا

ط أا  مارس بعض دول  اليرررررررررغا علا المسررررررررريحت م  أج  
نصررررررررررياع لقرارات اممم نسرررررررررررائيط لك  جماح عدوانيتها ولإ 

المتحررردة التت  حررراول ارض  سررررررررررررررويرررة عرررادلرررة للقيرررررررررررررريرررة 
عتراف ذلك أا نسرررررررررررائيط سررررررررررتوظف اإل  إلا. و الفلسررررررررررطينية

اإلسرربانت بها لدى الدول اماريقية المترددة ات مسررألة نعادة 
ت معها وسرررررررررررتوظفها أليرررررررررررات لدى بعض دول العالم العالقا

الثالث و حديدات دول أميركا الال ينية التت  جمعها بإسررررررررربانيا  
رابطرة اللغرةل بهردف الحصررررررررررررررول م   رذم الردول ليس علا 
مواقف مؤيرردة إلسرررررررررررررررائيررط أو علا امقررط  خ يف نسرررررررررررررربررة 
التحفاات عليهال وإنما الحصرول علا مواقف ضرد القيرية 

 .الفلسطينية
عتراف المصرررررررررررررري ب ع  ذلك أليرررررررررررررات  و أا اإلالجوا
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سررررتمرار ال يؤكد نبإسرررررائيط مسررررألة عالقة ومارررركوك ات أمر 
ذلك أا الذي عقد الصررررررررلئ مع نسرررررررررائيط )أي الرئيس أنور 

غتيال  وأا الخلف )أي الرئيس حسرررررنت  ن السرررررادات( قد جرى 
مبارك( يتعامط مع  ذا الصرررررررررلئ  عامط اإلنسررررررررراا مع حالة 

لوقرت المنراسررررررررررررررب إلنهرائهرا. كمرا أا خطرأ موروثرةل وينتار ا
الدول المتعا فة مع مصرررررررررر ننما  فعط ذلك لتارررررررررجيع حكم  

يررة كررامررب دلفيررد  ن فرراقالرئيس مبررارك علا نعررادة النار ات 
و و ات  - وقرت لقول فير  نلاط أا لصررررررررررررررط وربمرا م  أجر  

ما معنام   - موقع القوي بفيرط  حالف منامة التحرير مع 
لتزامها بالصررررلئ مع نسرررررائيط نأا مصررررر  اررررتر  لمواصررررلة  

ي  ات  قرير مصررررررررير مل وأنها الفلسررررررررطينيعتراف  ذم بحق ن 
سررررررررررررررتكوا ات حرط م  معرا ردة كرامرب دلفيرد نذا كرانرت  رذم  

 - المعا دة ل   سرررررررراعد علا نلجاد صرررررررريغة  عالش يهودلة
 ضم  أسس  حفظ السيادة والاخصية والحقوق. السطينية

عب  صرررررور نوع التعامط بعد اآلا م  جانب  وم  الصررررر 
نسرررربانيا. لك  م  المؤكد أا الدفء ات المعاملة  العرب مع

وا اإلسرررررباا العاملوا الدي لوماسررررريالتت كاا لحصرررررط عليها 
ات الدول العربية سررررررررريحط محل  نوع م  ال رود. وبالنسررررررررربة  

بالذات اإا الخطوة اإلسرربانية العربية السررعودلة  المملكة  نلا
التأكيد نوعات م  الحرج للمسرررررؤولي  الذي   ربطهم  سرررررتحدث ب

ك مب  اإلسبانت عالقة ذات نسيج خا . الح 
و نررررا ت بررررد م  وقفررررة لمك  القول ايهررررا نا الحكومررررة 
اإلسبانية أخذت ات اتعتبار أمرات ولم  أخذ ات الوقت نفس   
أمورات كثيرة. وما أخذ   ات اتعتبار  و أنها ا خذت الخطوة 
التت  تمثط ات نعالا اعترااها بإسررررررائيط ات اصرررررط الارررررتاء 

انيا  حيث ت عرب ات نسررربانيال أو بامحرى حيث عرب نسرررب
و حرديردات "عرب مراربيرا" خرارج ال الد. و رذا أمر مردروس وت 
شررررك أن  أقط  عقيدات مما لو كاا اممر قد ا خذ صرررريفات بينما  

 العرب منتاروا ات "ماربيا" وغير ا.
وم   حصرررررررريط الحاصررررررررط اتاتراض أن  لو  م اإلعالا 

عتراف وخالل اصط الصيف لكاا سيحدث ما لاب   ع  اإل
الارررررررررراملة. كذلك أن  ءيادة ات التوضرررررررررريئ  المقا عة العربية

اتراضررررررررررررررات أن  لو  مت الخطوة خالل اصررررررررررررررط نلمك  القول  
الصرررررررررريف لكاا علا امقط سرررررررررريغادر "ماربيا" غاضرررررررررربات أو 

ع د   ب  حتجاج "أمير ا العربت" سررررررررررلماانلتسررررررررررجيط موقف 
العزيز ولكاا سرررررريلحق ب  اآلخروا حتا الذي  ت لاررررررغلوا 

عوديي  الكويتيوا وبقية  سررررريلحق بالسررررر مواقع رسرررررمية. وكاا 
الخليجيي . وكانت مثط  ذم الخطوة سررررررررررررررتحدث أءمة داخط 

نتكاسرررررة م  الصرررررعب إصرررررطياف بنسررررربانيا و هدد موسرررررم اإل
ختررارت  نعالجهررا. وأغلررب الا  أا الحكومررة اإلسرررررررررررررربررانيررة 

التوقيرررت المررردروسل أي اإلعالا ع  خطو هرررا التت  ررردعو 
الصريف  نتهاء موسرمنسرتهجاال بعد أربعة أشرهر م  اإل  نلا

وق ط سرررررررربعة أشررررررررهر م  بدء الموسررررررررم معتمدة علا أا م  
الخصررررررررال غير الحميدة المعرواة ع  العرب أنهم ينسرررررررروا  

عترات  ن وأنهم خالل سررررررربعة أشرررررررهر قد ينسررررررروا أا نسررررررربانيا 
 ما كاا علي . نلابإسرائيط ويعود ءماا الوصط بامندلس 

أمررا اممور التت لم  ررأخررذ ررا الحكومررة اإلسرررررررررررررربررانيررة ات 
اهت أنها ليس م  مصرررررررررررلحتها أا  يرررررررررررع الدولة  عتباراإل

ل ات العربية السرررررررررررررعودلة  المملكةالعربية المؤثرةل والتت  ت 
الوضررع الذي ت لخلو م  الحرج و نسررا ما اعلت  السررعودلة 
لها  وال السنوات العار الماضية. وما لمك  قول  ات  ذا 

بإسررررررربانيا    تمتن العربية السرررررررعودلة   المملكةالارررررررأا  و أا 
 تمرت ن  تمرت ب ريطرانيرا وارنسررررررررررررررا. و ت مثلمرا ن بالقردر الذي  

ط  نويع مصررررررادر السررررررالح م  جهة   م  أج    الدولتي  بها ي  
والتخلأل م  ضرررررغو  الاررررررو  امميركية م  جهة أخرىل  
ارإنهرا ا تمرت برإسرررررررررررررربرانيرا  قرديرات منهرا لموقفهرا المتمثرط بعردم  

معها.  ماسرررررررررريةالدي لو عتراف بإسرررررررررررائيط وإقامة العالقات اإل
 تمرررام بعرررد معرررا ررردة كرررامرررب دلفيرررد  ءداد حجم  رررذا اإلنولقرررد 

سرررررتثمارات والحيرررررور و نوع بحيث لم لعد لقتصرررررر علا اإل
ات ات ميداا التدريب   فاقالسررررررررياحت وإنما شررررررررمط بعض اإل

عتبرررار أا والتسررررررررررررررليئ والتكنولوجيرررال  رررذا مع امخرررذ ات اإل
تكنولوجيا  التكنولوجيا اإلسرررررررربانية كثيرة التواضررررررررع قياسررررررررات بال

 ال ريطانية والفرنسية واملمانية واإللطالية.
ا م  اممور التت لم  أخذ ا الحكومة اإلسررربانية اكذلك  

 تمام السرررررعودي بها كما عتبار  و أنها لم  فسرررررر اإلات اإل
عتراف لجبل ولو أنها اعلت ذلك لكانت أرجأت مسررررررررألة اإل

ت عتراف الوتلررا ن  - علا امقررط - مررا بعررد نلابررإسرررررررررررررررائيررط 
كممثط شررررررعت ووحيد   الفلسرررررطينيةالمتحدة بمنامة التحرير 

  ن فرراقل أو أا  تزام  خطو هررا مع الفلسررررررررررررررطينتللاررررررررررررررعررب 
علا صررررررررررريغة الحط  السررررررررررروفيا ت  اإل حادالوتلات المتحدة و 

 .الفلسطينيةالدولت للقيية 
 تمام السرعودي لم ينارأ نتيجة أا حكمات ملكيات ير اح  واإل

أنر  نتيجرة أا رمرال "مراربيرا"   التعرامرط مع حكم ملكتل أو نلا
و واء را وبحر را و اللهرا ومينراء اليخوت ايهرا ت مثيرط لهرال 
وأا معام أاراد امسرررررررررررررة المالكة السررررررررررررعودلة ت لطيب لهم 
 ميررررررررررية الصرررررررررريف واإلجاءة نت  ناكل وإنما ما نسرررررررررربانيا  

 تمام وأا خير  ن بموقفها التاريخت لجب أا  كوا موضرررررررررررع 
نها كمركز صيفت خارج المملكة عتماد نحدى مدن  تمام  و  ن 

لمعام اممراء الذي  لارررررررررغلوا مواقع رسرررررررررمية ات المملكة. 
 نلاوإذا أحصررررررررررررررينرا عردد المرات التت لسرررررررررررررراار ايهرا  ؤتء 
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"مراربيرا" وعردد املرام التت لقيررررررررررررررونهرا  نراك لوجردنرا بمقيراس  
 أغلا ألام علا اإل الق. الكلفة ولمصلحة نسبانيا

يتواجدوا بعد اآلا ات "ماربيا"  وأغلب الا  أا  ؤتء ل   
بحماسرررررة المرات الماضررررريةل وسررررريتردد الواحد منهم ات قرار 

عت ر  ؤتء أا العالقرررة الودلرررة ن  نررراك نت نذا  نلاالتوجررر  
التت بينهم وبي  الملررك خواا كررارلوس  ت م  النوع الررذي 
لجب أت  لفسدم موقف م  جانب الحكومة اإلسبانيةل ايالت  

علا موقف قرد ي ردو بمثرابرة  ردخرط ات  ع  أا مثرط  كرذا رد
 الاؤوا الداخلية لدولة.

 - مالحاة أا العالقات السرعودلة  نلاولك   ذا لقودنا 
العربية    المملكةبة بي  اإلسررربانية اسرررتمرت  وال سرررنوات  ي   

ع د العزيز والملك  ب   باررررررخأل اممير سررررررلمااالسررررررعودلة  
خواا كررررارلوسل ات حي  أا بعض الخطو  المتينرررررة مع 

حكومررة اإلسرررررررررررررربررانيررة كرراا م  شرررررررررررررررأنهررا أا  رجئ خطوة ال
إسررائيط بيرع سرنوات أخرىل نت نذا كاا اممير عتراف باإل

 نلاشررتراكيوا  سررلماا أدرك منذ اللحاة التت وصررط ايها اإل
ك م أا  ؤتء سررينقيرروا علا الموقف التاريخت إلسرربانيا   الح 

عتراف بدولة نسررررررررررائيطل وأا دورم انحصرررررررررر ات ويعلنوا اإل
الخطوة لعرررط وعسررررررررررررررا  حررردث ات الموقف الررردولت   رررأجيرررط

متغيرات  جعط الخطوة اإلسرربانية معقولة أو مق ولة أو علا 
 الحد الذي  ت علي  اآلا. نلاامقط ليست مستهجنة 

سررررررررتهجانها أسررررررررلوب اللياقة الذي اعتمدم  نوت لخفف م   
شرتراكية اإلسربانية غونزاليس الذي حر   رئيس الحكومة اإل
  ايهم رئيس منامرة التحرير  العربل بم   علا نبالا الحكرام

كط منهم يوضرئ   نلالاسرر عرااتل ع ر رسرالة  الفلسرطينية
بي  نسرربانيا وإسرررائيط "ت  دي لوماسرريةايها أا نقامة عالقات 

لعت ر بررأي حررال بمثررابررة موااقررة م  جررانررب نسرررررررررررررربررانيررا علا 
السرررررررياسرررررررة الداخلية أو الخارجية إلسررررررررائيط" وأا عدم وجود 

بي  نسرربانيا وإسرررائيط "لمثط شررذوذات بالنسرربة   عالقات رسررمية
 الواقع التاريخت". نلا

سرررتهجاا األا عدم أما لماذا ت لخفف امسرررلوب م  اإل
  الداخلية الموااقة م  جانب نسررررررررررررربانيا علا السرررررررررررررياسرررررررررررررتي  

عتراف وعدم نقامة والخارجية إلسررررررررائيط  و سررررررر ب لعدم اإل
 وليس العكس. الدي لوماسيةالعالقات 

تقويم النهائت  بقا الخطوة اإلسررررررررررررربانية مراقة  لك  ات ال
برسررررررررالة التوضرررررررريئ أو الت رير أو  لب التفهم أايررررررررط م  

 اإلقدام عليها م  دوا ذلك كل .
 ننا خسرنا نسبانيا.االمهم 

ضرررررررررررررراعرت منرا ذات مرة ات التراريخ القردلمل واقردنرا را أو 
 ضي عو ا منا مرة أخرى ات التاريخ الحديث.

 امجداد  م المسؤولوا.ات المرة امولا بعض 
 وات المرة الثانية بعض امحفاد  م المسؤولوا.

ع رد العزيز  ب  اممير سررررررررررررررلمراا نلا... وآخر التعراءي 
الرذي حراول  رأجيالت للخطوة... ومق ول منر  مسررررررررررررررعرام وذلرك 

 علا نسق ما وصف  الااعر العربت القدلم بالقول 
 بكا صاح ت لما رأى الدرب دون 

 ا بقيصراوألق  أن ا تحقا  

 اقلت ل  ت  بك عينك ننما

 نحاول ملكات أو نموت انعذرا  

 1986كانون الثاني )يناير(   25 - مجلة "التضامن". لندن

     

 التعامل العربي الخجول 

 مع حرب اليمن المخجلة
مرة أخرى يتأمط المرء ات ما لحدث ات اليم  الجنوبيةل  
ويجرررد نفسررررررررررررررررر  لعقرررد بعض المقرررارنرررات ويسررررررررررررررجرررط بعض  
المالحارات ويربا بي  امحداثل ويجرد و و يالحظ ويترأمط 

 ويقارا لستهج  كط شتء وأحيانات لستفاع  ذم امشياء.
وعلا النحو اآل ت لمك   سررررررررررررررجيرررط  رررذم المالحارررات  

 والتأمالت والمقارنات 
حتا اللحاة التت جاءنا ايها نبأ سرررررررررررررقو  اليم    - أوال  

الجنوبيرررة ات ويالت الحرب ام ليرررة كنرررا نقول ات معرض  
مناقاررررات ظروف بعض الدول العربية ما معنام  أت لخاف  
 ؤتء أا لحرردث لهم مررا حرردث ات ل نرراا ولرر ؟ وبعررد اآلا 
بات سريقالل خصروصرات نذا اسرتمر سرعير الحرب ام لية ات 

ت جنوب اليم  علا الو يرة التت  ت عرردا وبقيررة محرراااررا
عليهال سيقال ما معنام  أت لخاف  ؤتء م  أا لحدث لهم 
مرا حردث ات اليم  الجنوبيرة وم  ق رط ات ل نراا... أي أنر  

 نلاحالة اإن  سرررررريكوا باإلمكاا اإلشررررررارة   نلابدل اإلشررررررارة 
 . بمعنا آخر سررريصررربئ جنوب اليم  ميررررب المثط حالتي  

 بعدما كاا اممر حكرات علا ل ناا. قتتالإلات العنف وا
 ط م  المعقول أا لسرقا ات أسر وع واحد وم   - ثانيا  

ستقالل  أبناء الفريق الواحد أضعاف ما سقا  وال حرب اإل
 علا أيدي القوات ال ريطانية؟

نن  م  الط يعت أا لطلق المرء  ذا التسراؤل و و يتابع  
لتسررررررررررراؤل ما حدث ات اليم . وم  الط يعت أا لطلق  ذا ا

عندما لسررررمع أا شررررراسررررة أ ط الو   الواحد ضررررد بعيررررهم  
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البعض ات الثمانينات  ت أكثر بكثير م  شرررررررررراسرررررررررتهم ات 
مقررراومرررة ال ريطرررانيي  ات السررررررررررررررتينررراتل  رررذا مع امخرررذ ات 

عتبار أا الذي  ناضررررلوا ضررررد اإلنكليز ات السررررتينات  م اإل
أنفسررررررررررررررهم الررذي  لقتلوا بعيررررررررررررررهم البعض ات الثمررانينررات  

 نهم ومؤسرررسرررا هم بالرغم م  أنهم با وا ات سررر  ويدمروا و 
 ت م  حيث التصرنيف سر  النيروج. وات مثط  ذم السر  
ارإا المنطق لقول بيرررررررررررررررورة  غليرب لغرة الحوار علا لغرة 

 العنف.
وت يردري المرء كيف سرررررررررررررريكوا علير  شررررررررررررررعور امجيرال 
المق لة عندما سررررررررريقال لها نا الذي  ناضرررررررررلوا ضرررررررررد القوات 

ط أا لحصررررررط الو   علا ات م  أج  ال ريطانية ات السررررررتين
ستقالل   م أنفسهم الذي  قا لوا بعيهم بعياتل و م أنفسهم  ن

الذي  سرررررررمحوا بأا   رما الجثث ات العراء وينتارررررررر الرعب 
 بي  امبرياء ويسيطر الهلع علا ام فال والنساء.

وللمنراسرررررررررررررربرة ولكت ت نالم نخواننرا اليمنيي  ات مقرارنتنرا  
طينيي  ليسرروا أحسرر  حاتت حيث نا أا الفلسرر  نلا ذم ناررير 
ي   ت أقط م  السرررررررطينيي  علا أيدي الفلسرررررررطينيضرررررررحالا 

 ط ضرحالا م علا أيدي نسررائيليي . ما سرر  ذم الاا رة؟ و 
هرا  تعلق بتخزي  الغيرررررررررررررررب والقهرل أم أنهرا مر بطرة ات نا

شررركط أو آخر بالتربية الماركسرررية ومفهومها مصرررول العمط 
 الثوري؟

ك  وقررد لقررال نا  ات نيراا مسررررررررررررررلم وبعيررد جرردات ع   مالح 
المرراركسرررررررررررررريررة ومع ذلرك أا ممررارسرررررررررررررررا ر  ات ميررداا العنف 
والتصرررررر يات   دو أكثر قسرررررروة م  الممارسررررررات التت ناررررررير  
نليهال والرد علا ذلك  و أا ممارسرررررررررررات السرررررررررررلطة الثورية 

نتقام أكثر م  أي اإلسرررررررررررالمية ات نيراا  ندرج  حت بند اإل
   رير آخر.
نفترض أا الرذي حردث ات ل نراا خطير وت كنرا  - ثاالثاا  

لمك  أا لحررردث مثلررر . ثم جررراءت أحرررداث اليم  الجنوبيرررة  
 لتؤكد أا ما قد لحدث ات املام المق لة قد لكوا أعام.

ا الحرب الل نانية بتفاصررررررريلها الدقيقة ومآسررررررريها  نومثلما 
 سرمت بها أوضرحت أا ل ناا ليس سرويسررا  نوالارراسرة التت 

اإا الذي جرى ات املام الماضرررررية  الاررررررق علا اإل القل
ات اليم  يؤكررد بمررا ت يرردع مجرراتت للارررررررررررررررك أا اليم  ليس 
سرررررررعيدات علا اإل القل أو أا اليم  الذي كاا غير سرررررررعيد  
ات الزم  الغابر ل  لكوا سرعيدات علا اإل الق ما دام أحد 

   لاقا بنار الحرب.شطري  
باء التت نتذكر أننا ات السرررررررتينات كنا نفرح بامن - رابعا  

 نقلهرررا وكررراتت امنبررراء واإلذاعرررات م  عررردا و تحررردث ع  
عمليرررة بطوليرررة أسررررررررررررررفرت ع  نصررررررررررررررررابرررة عررردد م  الجنود 

ال ريطانيي  بجراح. كنا ن تهج ونقول نا شررررررررررعبات بهذم الهمة 
والنيررال ت بد سرريخلق و نات كثير التماسررك ومؤسررسررات ات 
منتها ام ميرررررة. وعنررررردمرررررا يلقا المرء نارة علا مرررررا  و 

ط اآلا ات اليم  الجنوبية لصررررررراب بخيبة أمط حيث  حاصررررررر 
اتراس بي  أبناء الاررررعب الواحدل وما نا  نالك ما لاررررب  اإل

لاررررررررب  التدمير م  جانب  ؤتء للمؤسررررررررسرررررررراتل وما لاررررررررب   
 التقويض م  جان هم للو  .

ولك  قد  كوا أحداث اليم  الجنوبية درسررررررات لكثيري  ما 
الحرب ام لية ات  نفجارن  نلاءالوا شررررغواي  بأسرررراليب  قود 

بالد م وات أي لحاةل  ذا نذا كانت السررررررررررلطة لم  ارررررررررركط  
حررراجزات بي   ؤتءل ومعامهم ات قمرررة المسررررررررررررررؤوليرررةل وبي  
الحقيقة. وسررررررررررلفات لعتذر المرء م   ذا الغموض ات التع ير  
و ررررذا نرررراشررررررررررررررئ ع  أا المعنيي  بهررررذا الكالم ت يتحملوا 

 التوضيئ علا اإل الق.
الحررال علا مررا  ت عليرر   سررررررررررررررتمرتننذا  - خاامسااااااااااا  

سررررررتنزاف أخرى ات العالم العربت نضررررررااة نواشررررررتعلت ج هة 
الج هات الماتعلة حتا اآلال اإا الثروة العربية بالنفا    نلا

وامرصرردة والمخزوا ل   عود  كفت نتيجة  ذم الاررراسررة ات 
التعامط بي  البارررررر ثمنات لألدوية والمعدات الط ية وكراسرررررت 

سرررررررررعاف. و ذا معنام أننا بعدما كنا  المقعدي  ولسررررررررريارات اإل
سررررررررعيدي  بأا الثروة العربية سررررررررتسررررررررتخدم ات التطوير واق 
الجررررديررررد ات عررررالم التكنولوجيررررا اررررإا  ررررذم الثروة التت برررردأ 

سرررتنزااها علا السرررالح وسررريتواصرررط علا مواجهة ما يتر ب  ن
علا الحروب ام ليرررررة م  نترررررائج ل   حقق شرررررررررررررري رررررات م  

لجيط العربت للتسرررررعينات أو امحالمل اممر الذي لعنت أا ا
سيجد أا ثروة امجداد ذ  ت مع رياح الحروب   2000للعام  

 ام لية والتناحر بي  أبناء الاعب الواحد.
نتبام  التصررررعيد الالات لإ  نلاسررررتنادات إوات  ذا اإل ار و 

سرررررتما ة  نسرررررواء ات ل ناا ثم ات اليم  الجنوبية ايرررررالت ع  
سرررررتنزاف  حرب اإلط  قويض أي مسرررررعا يوقف نيراا م  أج  

ذلك  نلاسرررررتنادات نللبارررررر وللثروة علا الحدود مع العراق... 
 لجوء التوقع بأا اآل ت أعام.

ونجد أنفسررنا  نا نتسرراءل  أليسررت كط  ذم الحروب  ت  
ط ناقرررررار العرب ع   ريق  ج يف بحيرات  اقا م  أجررررر  

اتراض الثروة عند م؟ وقد لكوا الجواب ع  ذلك  و أا اإل
سررررتنزاف  عندما نتأمط أي   حدث حاتت اإلات محل ل مننا 

 ولا.يتأكد لنا أا الهدف  و اإلاقار ات الدرجة ام  
شرررررررررررتعط الموقف ات ل ناا من  دولة عربية متطورة  نلقد 

شرتعط الموقف نسرتثمارات العربية. وبعدما و جذب المال واإل
دول أجن ية م  دوا  نلاسرتثمارات  حولت  ذم امموال واإل
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سررررررررررررررتثنرراء بعض  إبرر  - أا  سررررررررررررررتفيررد أي دولررة عربيررة أخرى 
م  ذلرك. وات الوقرت نفسررررررررررررررر  جرى حرذف ل نراا  - الفترات

كرردولررة لمك  أا لفكر ايهررا المسررررررررررررررتثمر العربت لكت  كوا 
 ستثمارا  .إمكانات مموال  و 

ات   العراق وإيراا إلاقرار  العراق واشررررررررررررررتعرط الموقف بي  
بلغت التنمية ات  ذا ال لد شرررررررأنات كثير  ولا بعدما الدرجة ام  

نيراا اإا نجد ها بالسرررررررررالح ات   نلاام مية. أما بالنسررررررررربة 
 داها  وسررريع دائرة الفقر  العراق سررر يط مواصرررلة الحرب مع 

ايهررا بحيررث ت لعود نفطهررا كررافيررات لخطا نعمررار مررا دمر رر   
الحرب وليس لخطا  طوير ال لد و نميت . و م وضررررررررع لي يا  

روة نفطيرررة  رررائلرررة ات أجواء الخطر. ونتيجرررة  التت  نعم بث
لهذم امجواء التت بدأت مع المغامرة العسرررررركرية التت سرررررر ق  

ك مأا قام بها الرئيس )الراحط( أنور السرررادات بدأ  اللي ت  الح 
درجة أا التسررليئ   نلالسررلئ نفسرر  بطريقة ملفتة للنارل بط 

بررررررات يتقرررررردم خطا التنميررررررة اممر الررررررذي أحرررررردث بعض  
 ات الميزانية. ر باكاتاإل

شرررررتعط الموقف اجأة ات اليم  الجنوبية ات وقت بات  إو 
كتاراف النفا ات الارطر الارمالت م  اليم  نالحديث حول 
حتماتت العثور علي  ات الارررررررطر الجنوبت إكثير الجدلةل و 

ودول العربيررة السررررررررررررررعودلررة  المملكررةقويررةل وات وقررت برردأت 
لحرب سررررررررررررررتعردادات لمرحلرة مرا بعرد انطا  قاررررررررررررررف الخليج خ  

ل وأليررات لمرحلة ما بعد الحرب الل نانية.  اإليرانية - العراقية
نررردتع  رررذم الحرب اجرررأة ات اليم  الجنوبيرررة  و نوكرررأنمرررا 

الارماليي  ات صرنعاء بأا النفا الذي سريكتارف    نلارسرالة 
السررررررعوديي    نلاعند م ل  يتم ننفاق  علا التنميةل ورسررررررالة 

زف بعض ثرو هم  وبقية الخليجيي  بأا الحروب التت  سرررررررتن
ل   توقف وأا  نررالررك ج هررة جررديرردة عليهم أا لسررررررررررررررتعرردوا  

 إلدراجها ات حسابا هم.
ما دام العصرررررر  و عصرررررر مرض "اإليدء"    - ساااادساااا  

العالم العربت  ضرررررطربناإا المرء لجد نفسررررر  يتسررررراءل  لقد 
بارررررركط ت مثيط ل  نتيجة قيام دولة نسرررررررائيط ات قلب . امنذ  
قيام  ذم الدولة علا حسرررراب شررررعب وو   وقيررررية والعالم 
العربت لفقرد يومرات بعرد آخر المنراعرة ات مواجهرة ماررررررررررررررراكلر   
وقيررررررررررالام علا جميع امصررررررررررعدة. وإذا جاء التارررررررررر ي  اإا 

ا أا  ررذا نسرررررررررررررررائيررط  نررا  ت مثررط "اإليرردء"ل وإت امررا معن
الجسرررررررررم العربت ت يتجاوب مع أي نداء للتعقط والتبصررررررررررل 
وما معنا أا الباررر لسررقطوا بارركط نبادة م  ق ط بعيررهم  
م  دوا رحمة وم  دوا  أمط ات ما لمك  أا  صررررررط نلي  

 الحال مستق الت؟
يبقا أن  منذ أا اندلعت حرب أبناء الارررررعب الواحد ات  

ط ات  يا   مفاجآت  جنوب اليم  لكاد ت لمر يوم نت ويحم
مأسررررراوية. وما أوردنام ات امسرررررطر السرررررابقة  و القليط جدات 

نطبرراع أو إم  الكثير الررذي لمك  أا لقررال كمالحاررة أو كرر 
كتسرررررررراؤل علا  ذم الحرب التت أنصررررررررفت الحرب الل نانيةل  
وكأنما أراد أ الت عدا وأبياا وحيررررررموت واليرررررالع ولحج 

  الجنوبيررة أا وغير ررا م  مرردا ومحرراااررات وقرى ات اليم
لقولوا مررا معنررامل نا مررا جرى ات بيروت و رابلس وجونيرر   
وعالي  وبحمدوا وسررررررررررررروق الغرب وبعلبك وءغر ا وصررررررررررررريدا 
وصررررررررررررررور والنبطيرررة ومعام مررردا وقرى ل نررراا بمحرررااارررا ررر   

 الخمس.... ليس شي ات أمام الذي اعلوم بأنفسهم وبو نهم.
 يبقا أليرررررات دعاء ومالحاة لحار المرء ات سرررررر ا. أما

الرررررردعرررررراء اهو أا  كوا حرب جنوب اليم  آخر حروب 
وقرت ت نجرد فير  المرال م   نلاالعرب مخراارة أت  نصررررررررررررررط 

أجط شرررراء اليرررمادات وامكفاا. وأما المالحاة اهت كيف 
نردلعرت اجرأة ات دولرة عربيرة عيررررررررررررررو ات "ج هرة  نأا حربرات 

الصررررمود والتصرررردي" ت  وجب علا رؤسرررراء  ذم الج هة أا 
سرررررتثنائيات لمواجهة ما حدثل وكيف أا  ذم  نجتماعات نلعقدوا 

الحرب لم  حمط الملوك والرؤسرراء العرب علا عقد اجتماع 
المتقررررا لي  ات  نلا ررررارئ يوجهوا فيرررر  علا امقررررط نررررداء 

كلمررة سررررررررررررررواء بينهم.  نلاحتكررام ط اإلجنوب اليم  م  أجرر  
( لم لك  24/1/1986وحتا كتررررابررررة  ررررذم امسررررررررررررررطر )يوم 

لصرررررررررمود والتصررررررررردي" أوحت بأنها  اممراا حدثا  ت "ج هة ا
مهتمرررررررة بمرررررررا لجري داخرررررررط اليم  الجنوبيرررررررةل وت الملوك 
والرؤسرررررررراء العرب  عاملوا مع  ذا الحدث المفجع بأكثر م  

  سجيط مواقف شب  لفاية.
وليس واضرررررررحات ما الذي ينتار  ؤتءل وإا كانت  جربة  

 نلاالتردخرط ات ل نراا  ت السرررررررررررررر رب ات عردم المسرررررررررررررررارعرة 
ث الجنوب اليمنت برأكثر م  التعرامرط الرذي التعرامرط مع أحردا

حردثل و و  عرامرط خجول ات أي حرال مع حرب ت جردال 
 ات أنها مخجلة.

 1986شباط )فبراير(  1 - مجلة "التضامن". لندن

     

 نجد أخاك في اليمن العربي إ
( سرررلمنا السررريد نبراتيم  4/2/1986يوم الثالثاء الماضرررت )

محمد علت سرررفير السررروداا ات لندا رسرررالة م  "التيرررام " 
الفريق أول ع د الرحم   نلالكت يتولا نرسرررررررررالها ماررررررررركورات 
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نتقالت. وات داخط سوار الذ ب رئيس المجلس العسكري اإل
( ثالثة آتف وثالثم ة  82,3347 ذم الرسررررالة صررررك بم لغ )

ثني  وثماني  بنسررررررات  ت إو  وسرررررربعة وأربعي  جنيهات نسررررررترلينيات 
قيمة الت رعات التت جمعتها "التيام " م  قرائها كمسا مة 
ات مواجهررة كررارثررة المجرراعررة التت أصرررررررررررررررابررت بعض أجزاء 

 السوداا ات امشهر الماضية.
وبالرغم م  أا حصرررررررريلة حملة "التيررررررررام " متواضررررررررعة 
علا صرررررررررررعيد الكمل نت أنها مهمة جدات علا صرررررررررررعيد النوع 

الجنيهررات القليلررة التت وصررررررررررررررلتنررا كررانررت م  قراء حيررث نا 
ط أشررررررررررقائهم ات أنهم م  أج   ظروف بعيررررررررررهم صررررررررررعبة نت  

السوداا  جاوءوا اممر و  رعوا بالقليط ما دام الت رع بالكثير 
 غير متيسر.

وثمررة أمر آخر و و أا معام الررذي    رعوا  من وا عرردم 
 العربت الذي  نلاذكر اتسرررررم و لك ظا رة صرررررحية بالنسررررربة 

 ينجد أخام العربت.
وت ندري بعد ما الذي سررريقول  الفريق أول سررروار الذ ب 

ط امشررقاء لهؤتء الذي  شرراركوا ات حملة "التيررام " م  أج  
الررذي  شررررررررررررررملتهم كررارثررة الجفرراف والجوع ات بعض منررا ق  
السرررررروداا. لك  ما لمك  أا نقول  نح  ات "التيررررررام "  و 

سرررررررررهم ات راع أا كط مليم أو كط جني    رع ب  عربت سررررررررري
بعض اليررريم ع  السرررودانت العربتل خصررروصرررات وأا شررربئ  

 الجوع ت يل ث أا لاهر بعدما ي دو أن  قد ءال.
و اراء المصراداة أن  ات الوقت الذي كنا أعددنا الرسرالة 
المتيررررمنة الصررررك الماررررار نلي  كانت  نالك رسررررالة  صررررلنا 

 م  أ راف نعتذر ع  ذكر أسمائها و تيم  اآل ت 
 قدلم   نلاأت  نرى أي صرررررحيفة عربية  دعو  )لعز علينا

ط م  أجر   الردلمقرا يرةالردعم والمسررررررررررررررراعردة لجمهوريرة اليم  
الخروج م  المحنرررة التت  حزا الجميع. كرررذلرررك لعز علينرررا  

ط أن  لم  تاكط أجهزة لجمع الت رعات بالمال والدواء م  أج  
أول ك الذي  سرقطوا  حت مالة الصرراع ات اليم . اهط م  

 ط كتتاب والت رع؟ و و صرحااة حرة  فتئ باب اإلمؤسرسرات أ
السروداا أعز م  اليم  علا قلوب العديدي  وخصروصرات   أا

مجلتكم "التيررررررررررررررام " لكت  تخلف حتا اآلا ع  اتئ براب  
الت رع لليم  كما اعلت للسرررررروداا؟ وكلنا أمط بأا  سررررررتجيب  
"التيرررررررام " لدعو نا  ذم لكت نسررررررراعد اليم  العربت ونبعدم  

 كال علا امجانب(. ع  مآست اإل
وردنا ات "التيررام " علا ذلك  و أا ما أصرراب اليم  
الجنوبت ات امسررررررررابيع الثالثة الماضررررررررية كاا مأسرررررررراة بكط 
معنا الكلمرةل برط قرد لجوء القول نا الرذي أصرررررررررررررررابهرا كراا 
بمثابة بركاا داع ثم  غيررب  امبرياء ق ط غير م. وبما أا 

ة و  دو بمثابة  نجدة امت ات مثط  ذم الحالة   دو ضررررررروري
الواجب الذي  ملي  النخوة والارررهامة. وبما أا لليم  مح ي  
كثيري  ايرررررررررالت ع  جاليات كثيرة منتاررررررررررة ات ثالثة أرباع 

 نلاالدنيا و ت جاليات الفقر بي  أبنائها ثري ك ير بالنسرررربة 
أخي  الذي ضرررررررررب  نعصررررررررار الحرب ام لية ات امسررررررررابيع 

والحيثيات والمعطيات  الثالثة الماضررررررررية... لهذم امسررررررررباب
نفتئ براب الت رع لليم  الجنوبت  حرت شررررررررررررررعرار "انجرد أخراك 

 ات اليم  العربت".
وقد اتحت "التيررام " لهذا الغرض حسررابات مصرررفيات ات  

 Barclaysوعنوانررر    61232649بنرررك بررراركليز  حرررت رقم  

NU2N 1Holborn. London EC 147Bank   و كتب الايكات
 .Yemen Appeal-Highlight Arab U.K Co Ltdممر  

  يريرد أا يؤكرد نخو ر  وشررررررررررررررهرامتر  ولهفتر  أا ويمك  لم  
 ذا الحسرراب ما يتيسرررل ويدعو ات الوقت نفسرر     نلايرسررط 

نعادة النار   إلاوقفة  أمط و   نلاامشقاء ات اليم  الجنوبت  
بعض ات علا أمط أا لعيدوا ات بيرررررع سرررررنوات ما دمرم ال

 لحاة غيب أو جنوا خالل أس وع.
 1986شباط )فبراير(  8 - مجلة "التضامن". لندن

     

 هل ينسحب الزاهدان؟ 
قرب البدء   إلىأشاااااارت قبل شاااااهرْين   اليوم"التضاااااامن"    كانت

حول السااااودانيين وأحزابهمر بقلم الزميل فؤاد   بساااالسااااة إنطباعات
 مطر رئيس التحرير.

وبماا أن موعاد الفترة اإلنتقاالياة في الساااااااااودان بادأ يقترب من 
نهايتهر فإن "التضااامن" سااتنشاار إبتداء من هذا العدد وبين الحين 
واآلخر حلقات من هذا المسااااااالسااااااال مراعية في ذلك اإلنطباعات 

ث في الساااودان. أما اإلنطباعات التي تتناساااب مع تطورات األحدا
التي ال تبدو كبيرة الصالة بهذت التطورات فإنها ساتبقى مادة تنشار 

 في الكتاب الذي شرع الزميل فؤاد مطر في إعدادت.
وفي الحلقة التي تنشاااارها "التضااااامن" اليوم يطرح الزميل فؤاد 
مطر الساؤال الذي يتردد على شافات الساودانيين وبير الساودانيين 

ل حقا  انهما زاهدان؟ وهل حقا  أنهما سااينسااحبان؟ واإلثنان وهو:ه
هناا هماا الفريق أول عباد الرحمن ساااااااااوار الاذهاب ممثال  للطرف 
العساكري في اإلنتفاضاة. والدكتور الجزولي دفع هللا ممثال  للطرف 

 المدني في تلك اإلنتفاضة.
 ( لكوا مرَّ 1986ا راير /شرررررررررربا   8)أي السرررررررررر ت  اليوم  
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 6/4/1985ير التت حدثت ات السوداا يوم  علا حركة التغي
نتخابات  عارررررررة أشررررررهرل ويكوا متبقيات علا موعد اإل  إلاحو 

الرنريرررررررابريرررررررة الرترت لرفرتررض أا يرترم نجرراؤ رررررررا ارت امول مر  
أقط م  شررررررررررهري . كذلك لكوا متبقيات   1986أبريط /نيسرررررررررراا

 26التت حررردد كموعرررد لنهرررايتهرررا يوم  نتقررراليرررةعلا الفترة اإل
 شهري  ونصف الاهر. إلاحو  1986أبريط /نيساا
  ومتفق ات شرررررأن  اإننا نعيش  ما  و معل    نلاسرررررتنادات إو 

 رذم املرام بردالرة اترة العرد العكسررررررررررررررت لزوال مرحلرةل  مهيردات  
 لوتدة عهد جديد ات السوداا.

  ذا ما نعيا  بالفعط؟  ط أاولك  
" الماررررررررررار نليها.  نالك أكثر م  " ط نلاوباإلضررررررررررااة 

" ط" سنحاول ات امسطر اآل ية نلجاد جواب عنها. ومثلما 
ط  طرر  ط التيمم اررإنرر  نذا وجررد الجواب ب  طرر  أنرر  نذا وجررد المرراء ب  

 التكه .
 وعلا النحو اآل ت نورد التساؤتت 

قرادة الجيش السررررررررررررررودانت وقرادة النقرابرات عنردمرا    رط أا
نتفاضرررة  نسرررنات جاءت  سرررميتها قاموا بحركة التغيير )والتت ح

لكثرة الصررداع الذي  تسرر ب ب  الثورة والثورات عمومات( كانوا 
لقوموا بمهمة خيرية. أو نذا جاء القول بمهمة الفصرط بي   

م الرئيس "السررررررررررررررابق" نميري وامحزاب( ك  القوات )أي بي  ح  
وأنهم لمجرد ننجاء  ذم المهمة سريجمعوا أقالمهم وقبعا هم  

منررراءلهم أو  نلا م وذكريرررا هم ويغرررادروا وأوراقهم وصررررررررررررررور 
 ثكنا هم أو نقابا هم أو عيادا هم ومكا  هم؟

 ؤتء كررررانوال نذا جرررراء القولل "قوات دوليررررة"    ررررط أاو 
 ف ن الق النار؟لوق   ن فاق مهمتها حفظ السالم أو رعالة 

ك مقتنرررراع  ررررام بررررأا ن ؤتء علا   ررررط أاو  المثررررالت  الح 
م امحزاب وأا مهمتهم كانت ات ك  والمناسب للسوداا  و ح  

ك م غيير  وإ احة الفرصة أمام امحزاب لكت  خت ر قو ها   الح 
 ومدى  ق ط الناس لها؟

مهمرررة  ؤتء  ت  عطيرررط لغم الجنوب كت ت   رررط أاو 
ل أما نذا لم يتم  السررررررررررررياسررررررررررررية حدث أي منغصررررررررررررات لليالت  

 ر؟ء  م امحزاب ل  يتحمط أي و  ك  التعطيط اإا ح  
دور  ؤتءل م  الفريق أول ع د الرحم  سرررروار   ط أاو 

الفريق   نلاايررررررررررررررطل  هللا ع ردالفريق أول  راج  نلاالرذ ربل 
الفريق  يار محمد ميرغنت    نلابحري يوسررررررررررررف حسرررررررررررري ل 

الفريق   نلاالفريق محمرد  وايق خليرطل  نلامحمرد الطرا رل 
اللواء أركاا حرب ايط   نلا)معاش( يوسف حس  الحاجل  

اللواء أركاا حرب ع د العزيز محمد    نلاهللا برمة ناصرررررررل 
اللواء   نلااللواء أركاا حرب اابياا أغام لونقل    نلااممي ل  

اللواء عثماا اممي  السررريدل   نلاأركاا حرب جالمس لوردل 

اللواء  نلاأركرررراا حرب حمررررادة ع ررررد العايم حمررررادةل  نلا
العميد   نلاأركاا حرب نبراتيم يوسررررررف العوضررررررت الجعلتل 

حسررررررنتل وم  الدكتور الجزولت  هللا ع دس أركاا حرب اار 
داع هللا وعوض الكريم محمرررد أحمرررد وميرغنت النصررررررررررررررري  

  سرررررررررررررررانررد ج هترر  المرردنيررة م  والرردكتور عرردتا الحردلو وم  
دور  ؤتء جميعات كاا نعادة   ط أانقابيي  وسرررررياسررررريي ... 

نقطع م  نالود الذي اقدم السررروداا مع البعضل ووصرررط ما 
اوى م   واءنات مع الغرب والاررررررررق عالقاتل و رميم ما  ه

علا حد سررررررواءل ووضررررررع العالقات مع مصررررررر علا سرررررركة  
الحررديررد اآلمنررة التت لسررررررررررررررير عليهررا قطررار ت لقف اقا ات 
محطات مصرررررية وإنما أليررررات ات محطات سررررودانيةل وإءالة 
حقرط املغرام مع لي يرال و ردشرررررررررررررري  مرحلرة م  العالقرات مع 

لثقة وبي  أ ط القمة  قوم علا االعربية السررررررررررررعودلة    المملكة
دور     ط أاات معزل ع  رجال الحاشرررية والمسرررتاررراري ... 

 ؤتء العسررررررركريي  والمدنيي  كاا ننجاء  ذم اممور وغير ا 
ط أا  تسرررلم امحزاب بعد ذلك وضرررعات م  دوا كثير م  أج  

 نشكاتت وم  دوا  ناقيات وم  دوا منغصات؟
ات  دور  ؤتء كررراا  حقيق منرررات دلموقرا ت   رررط أاو 

الداخط أو حراسررررررررررررة أ ط امحزاب بالطريقة التت  حرس بها  
الاررررررررررررررر رة ال ريطرانيرة التارا رات والمتارا ري  ألرات كراا نوع 
التاا رة والمتاا رل بمعنا أا لاررررركط  ؤتء السرررررياج الذي 
لحمت الليالت السرررررررررياسرررررررررية والكتابات الصرررررررررحافية حتا وإا 

ط  جرراوءت الحررد أحيررانررات وأا  طوق لهم أي محرراولررة م  ق رر 
ك مرجال     الدلمقرا يةالسرررابق الذي  يريدوا حصرررتهم م   الح 

عتبار أنهم حرمو ا ات الماضرررت ع  م  دوا امخذ ات اإل
 اآلخري ؟

ات السرررررروق   م نااإلدور  ؤتء كاا نشرررررراعة ا  ط أاو 
و رغيرب امجرانرب الرذي  غرادروا م  شررررررررررررررركرات نفا وغير را 
بالعودة. و اررجيع المغتربي  السررودانيي  الذي  با وا لارركلوا 
ال ورجواءيررة الجررديرردة ات السرررررررررررررروداا علا أا لعودوا أو نذا 
كانوا ل  لعودوا اعلا امقط لسا موا ات  وظيف مدخرا هم  

ط أا ذلك م  أج  ات ماررررراريع  عود بالخير علا ال لد. وكط 
م امحزاب بعد سررررنة بلدات منتعاررررات عاد الدم يتداق  ك  يتسررررلم ح  

 قتصادم؟نات شرايي  
دور  ؤتء كاا السماح للرأي بأا لأخذ ارصت    ط أاو 

ك مسررررررتثناء المحسرررررروبي  علا إب  - وللموا    - السررررررابق   الح 
برأا لمرارس حريرة القول والتع ير حول مرا يريرد وحيثمرا يريردل  

ك مسرررررنة  وبذلك  كوا  نتقالت سرررررنة  جري ية شرررررأنها ات اإل  الح 
امحزاب شرررررررررأا الرياضرررررررررت الذي يتدرب   نلاذلك بالنسررررررررربة 

 - ط مباراةل أي أا قادة امحزاببيررررررررررررعة أسررررررررررررابيع م  أج  
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لسررتعيدوا ات  ذم السررنة أصررول اللعبة  - و حديدات بعيررهم
ك ملها الحزبية بعدما عط   السرررررررررابق. ونقول  نا بعيرررررررررهم   الح 

 نررالررك أحزابررات وحزبيي  أمكنهم التعررالش علا أسررررررررررررررراس أا 
ك م ويالت مع   السابق والتعاوا مع  ات بعض المراحط؟ الح 

ب جمراعرة العهرد السررررررررررررررابق دور  ؤتء  و حجر    رط أاو 
منفردة ومر احة   السياستع  امحزاب اتمارس  ذم الناا  

ومطراردة المتمردي  ات الجنوب م  دوا أا  اررررررررررررررارك  رذم 
ا غرار ما  و حاصررررررررررررط علا امحزاب ات التيررررررررررررحية عل

حيث الكط لارررررررررررارك ات المعركة  العراق سررررررررررر يط المثال ات 
جنررررررب مع  نلامرررررردنيي  وعسرررررررررررررركريي  أو مرررررردنيي  جنبررررررات 

 العسكريي ؟
العسركريي  ات اللحاة الحرجة التت كادت  هز    ط أاو 

السررروداا أرادوا بعدما ذ ب قادة النقابات ات أمر العصرررياا 
ام ننهم لمثلوال نذا جررراء المررردنت بعيررردات أا لقولوا مرررا معنررر 

جنب مع قادة  نلاالتع ير "النقابة العسررررررررررركرية" ويقفوا جنبات 
النقابات المدنية وبذلك لطم   الط يب والمهندس والمحامت 
م  العسررررررررركري وات الوقت نفسررررررررر  لطم   العسررررررررركري علا 

أا  ؤتء ل   نلاسررتثناءل وكذلك لطم   نالمدنيي  م  دوا 
يتصرراوا علا أسراس أا الجيش كاا  وال سرت عاررة سرنة  

نزيهات وكثير  خصرررررررررمات و م الذي  أرادوم ويريدون  دائمات حكمات 
 الحياد؟

ك مالنقابات أرادت ات أسرررررررررررلوب  عاملها مع   ط أاو   الح 
السررابقل و حديدات ات امسررابيع الثالثة التت سرربقت نسررقا  ل  
أا  قول للجيش مرا معنرام أنر  نذا كرانرت لكم  حفارات علا 
امحزاب اإا لنا أليرررررات  حفااتل لك  نذا كنتم بالفعط غير 

 ديدة ت  حركها امحزاب؟راضي  اها نح  قوة  غيير ج
القادة العسرررررررركريي  قرأوا الرسررررررررالة كما لجب أا   ط أاو 

جانب النقاباتل  ذم  نلا كوا القراءة اارررررررررعروا أا الوقوف 
القوة التت لم لخطر ات البال أا  كوا اعالة. يبقا أايررررررط 
م  بقررراء  رررذم القوة وحرررد رررا  ررردارررات لإجراءات م  جرررانرررب  

ب امحزاب  جرب بهررا  حتواء م  جررانرر السررررررررررررررلطررة و ررداررات لإ 
 جتياء حقول املغام نذا جاء القول؟ن

  الفريق أول ع رد نا كرط المؤشرررررررررررررررات  رجئ أا الطراي  
    لمثرط والجزولت داع هللا وم  الرحم  سرررررررررررررروار الرذ رب وم  

لمثرط سررررررررررررررينسررررررررررررررحبراا ات الوقرت المحرددل الرذي  و الوقرت 
المناسررربل وبذلك لسررردتا السرررتار علا اصرررط لم لسررر ق أا 

م  دول العالم الثالث. لك  ات الوقت نفسررررررر  عاشرررررررت  دولة  
 ناك حقائق موضرررررررروعية  ؤكد أا الصرررررررريغة ل   زول بهذم  

 البسا ة.
  لعمالا واق  نسحاب أا الطراي  م  المؤشرات علا اإل

عمرط آلخر رك كرأنرك إ عمرط ليومرك كرأنرك  موت غردات و ن قراعردة "
سرررتعراضرررية وت  سرررا ط مع اتئ ن عيش أبدأ". اال بهرجة وت  

ذ برالثرأر مخراارة أا لكوا البراب الرذي  ردخرط منر   براب امخر 
 الرياح العا ية.

   ركرا  نسررررررررررررررحراب أا الطراي  وم  المؤشرررررررررررررررات علا اإل
السرررررررررراحة لألحزاب  صررررررررررول ايها و جول م  دوا أا  كوا 
لكط منهما "الميلياررررررررررريا" الخاصرررررررررررة ب  أو مراكز القوى التت 

  نجدم بالقدر الذي لحميها.
وااقا علا  حديد الفترة   وم  المؤشرررات أنهما منذ ال دالة

نتقراليرة بسررررررررررررررنرة مع أنر  كراا ات نمكرانهمرا المنراورة لجعلهرا اإل
  سرررررررررررريكوا  نالك م    السررررررررررررنتي    وات خالل  ا ي  سررررررررررررنتي  

الماررررررررررررررراكررط والتعقيرردات مررا لجعررط أمر اتنتخررابررات والحيرراة 
 الحزبية عمومات غير ممك  وبالتالت ليس واردات.

مع كرط وم  المؤشرررررررررررررررات أنهمرا علا شررررررررررررررتء م  الود  
ام راف م  دوا أا لحرضررررررا حزبات علا آخر أو مجموعة 

 داخط الحزب الواحد علا مجموعات أخرى.
وم  المؤشرررررررررررررررات أنهمرا لم لعطالل ولو للحارةل عمليرة 

نتخابات الجمعية التأسريسرية علا أسراس أا ات التحيرير إل
ك مستمرار ات التعطيط أسبابات موجبة لإ   .الح 

 العهمرا علا مرا نات م  وم  المؤشرررررررررررررررات أنهمرا انطالقر 
ك ملفعل   عندما لعمط علا  سرررررررررييس العسررررررررركريي  وعلا   الح 

عسرررررررررررررركرة المردنيي  ات ال لرد يريرداا  رح  صررررررررررررررورات غير 
 مطروحة.

عتقاد بأا الطرف   لك بعض المؤشررررررررررات التت  رجئ اإل
العسررركري الذي لمثل  الفريق أول ع د الرحم  سررروار الذ ب 

رئيس الوءراء الرردكتور  والطرف المرردنت النقررابت الررذي لمثلرر 
ك مالجزولت داع هللا ءا رررداا ات  ويسررررررررررررررتعرررداا لمغرررادرة  الح 

القصرررر الجمهوري ومجلس الوءراء لمجرد أا  لت م الجمعية 
ك مالتأسيسية و قرر صيغة   .الح 

لك  ات الوقت نفسررررر   نالك الحقائق الموضررررروعية التت 
  ؤكد أا الصيغة ل   زول بهذم البسا ة.

اتنتفاضرررررة   الحقائق أا أسرررررلوب  عامط  رات  وم   ذم 
سترا يجية مع الدول امخرىل وبالذات الدول ذات ام مية اإل

امم  والمسررررراعدات كاا أسرررررلوب  للسررررروداا علا صرررررعيدي  
دور يتطلرررب نقرررامرررة  ويلرررة ات  نلارجرررال دولرررة يتطلعوا 

ك م  وليس أسلوب رجال دولة عابري . الح 
نطباع الذي  رك   والحقائق الموضررررررررروعية أليرررررررررات أا اإل

لتقوا ننتفاضرررررررررة ات نفوس الملوك والرؤسررررررررراء الذي   راا اإل
سررررررتثنائية ات بهما ءائري  أو مارررررراركي  ات القمة العربية اإل

اراس كراا جيردات. ومثرط  رذا اممر عنردمرا لحردث م  اللقراء 
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  ذم النوعية. نلاامول لعنت أا الملوك والرؤساء ير احوا 
لق بقمة ااس و  دو  وثمة حقيقة موضررررررررررررروعية أخرى  تع

بمثابة مؤشررررررررررر ل  دتلت ل وخالصررررررررررتها أن  لو كاا الطرف 
نتفراضررررررررررررررة الردكتور الجزولت داع هللا لفترض  المردنت ات اإل

نفسرررر  رئيس حكومة عابرة لما كاا حر  علا أا لاررررارك  
ءميل  الطرف العسررررررركري الفريق أول سررررررروار الذ ب ات قمة 

برئيس الدولة ااس. وكاا واد السوداا بذلك الوحيد المتمثط  
ورئيس الوءراء. والتفسرررررررررررير العفوي لهذم الماررررررررررراركة  و أا 
الطرف المدنت  صرررررررررررررف بما ت لجعط الطرف العسرررررررررررركري 
لخطف امضرررررواء ات أول  جمع عربت علا مسرررررتوى القمة 

 نتفاضة.ينعقد بعد اإل
اتنتفاضرررة ربما ت  وم  الحقائق الموضررروعية أا  رات  

روف السوداا ت  سمئ  هما علا أا ظ إ فاقلكوناا متفقي  ك
بسرررريادة حزب واحد وأا امحزاب السررررودانية نذا  حالفت اإا 
 حالفها سرررررريكوا أشررررررب  بالنار القريبة م  صرررررر يحة ال نزي .  

نتقالية  صررربئ حالت و صررربئ  ط ذلك اإا الصررريغة اإلوم  أج  
شرررا ئ    نلا الدلمقرا يةمطلبات شرررع يات بعد أا  صرررط الموجة  

ات السرررروداا. وم   اسرررريةسرررريالواقعل ويتيررررئ حجم كط قوة 
قتراع وحتا نتخررابل م  اإلالمؤكررد أا النزا ررة ات عمليررة اإل

الفرء وإعالا النتائجل سرررررررررررتحسرررررررررررم الجدل الدائر منذ بعض  
الوقت حول قوة  ذا الطرف أو ذاك. وحسررم الجدل سررييررع  

 حدات للمبالغات.
 ثالثة أمور  نلا بقا اإلشارة 

رة امولا ات  نتقرراليررة حققررت وللمامول  و أا الفترة اإل
مدنيات قاعد   التكااؤ وليس  ميز   - السروداا  عاونات عسركريات 

. ومثرط  رذا اممر دلمقرا يرة رف علا آخر و حرت مالرة 
دولة ات العالم الثالث م    نلاي دو بالغ ام مية بالنسرررررررررررررربة 

نوع السررررروداا لمثط جيارررررها الوحدة الو نية بما ت لسرررررتطيع  
أا لمثلر  أي حزبل وينتعش النارررررررررررررررا  الحزبت ايهرا وينمو  

 كما ت ينتعش أو ينمو ات بلد آخر.
واممر الثرانت الرذي لكمرط اممر امول  و أا امحزاب 

  نتخررررابررررات أا  كرم  رات  قررررد  جررررد ات ضرررررررررررررروء نتررررائج اإل
نتفراضرررررررررررررررة اللرذي  كرانرا وايي  ات  رأمي  امجواء الموا يرة إلا

للناررررررررررا  الحزبت اتنادي باإلبقاء علا الصرررررررررريغة مع بعض  
التعررديررط. بمعنا أا لكوا الفريق أول سرررررررررررررروار الررذ ررب  و 
رئيس الررررردولرررررة والررررردكتور الجزولت داع هللا نرررررائرررررب رئيس  

نرائرب رئيس آخر جنوبت ت لكوا  نلاالجمهوريرة نضرررررررررررررراارة  
نتفاضررررررررررة. وأا لكوا لوا السررررررررررالح ات ءم  اإلم  الذي  حم

رئيس الحزب امقوى والرذي حصررررررررررررررط علا نترائج عراليرة  و 
رئيس الوءراء ويكوا منصرررررررب رئيس الجمعية التأسررررررريسرررررررية  

بالتفا م م  نصررريب الحزب الثانت ويتولا أعيررراء المجلس 
العسررررررررركري والمسرررررررررتقلوا وءارات السررررررررريادة )الدااع والداخلية 

قتصررررررررررررررررراد واإلعالم( أمررررا وءارات والخررررارجيررررة والمرررراليررررة واإل
 الخدمات اتتوءع علا امحزاب كط حسب قو   الاع ية.

سررررررررررررررتقرار  والتكريم ي ردو  نرا حالت مثراليراتل وي ردو  ركيزات لإ 
وإبعادات لارررررررررربئ الزنجبارية ع  السرررررررررروداا. ايررررررررررالت ع  أا 
المحاااة علا وجودم مق ولة أميركيات وسرررررررررررروفيا يات وأوروبياتل  

ولا. ولي يات لمهمل سرررعودلات ات الدرجة ام  ومق ولةل و ذا  و ا
 م ناال و ذا  و ام مل داخلياتل  و نثم مصررررياتل وموضرررع  

ختيررار وجوم جررديرردة قررد  مهررد الطريق أمررام نأايررررررررررررررررط م  
 نقالبيي . موحات اإل

بات جدات أا ينتهت العد اممر الثالث أن  قد لكوا مسررررررررتغر  
جاء العكسرررررررت وينسرررررررحب الذي كاا الحارس اممي  سرررررررواء 

نسررررحاب  نتيجة لحالة الز د أو للتخوف م  صرررردام ت يريدم  ن
 مع أحزاب السوداا.

سرررررتغراب   وات  ذا اإل ار لمك  القول وات صررررريغة اإل
 نلاط الوصررررررول  نا المألوف  و أا البعض لسررررررعا م  أج  

ك م ك مولم نسررررررررررررررمع بررأا م   م ات  الح  ل كمررا  ت حررال الح 
سرررررررررروار الذ ب نتفاضررررررررررة الفريق أول ع د الرحم   اإل  رات  

ك موالدكتور الجزولت داع هللا ينسحباا م    .الح 
ويمك  القول ات اإل رار نفسرررررررررررررر   نا أي  رف يتطلع  

ك م نلا ط أا لكوا ننجررررراء واحرررررد م  أجررررر   نلالحتررررراج  الح 
  ط الوصررررررررولل و ا أا الطراي  سررررررررالح  أو وسرررررررريلت  م  أج  

الماررررررررار نليهما حققا بدل اإلنجاء الواحد ننجاءات ومع ذلك 
 ما لم لسجال حتا اآلا أنهما رااباا ات البقاء.اإنه

  رح التساؤل اآل ت  نلاونأ ت بعد  ذا كل  
الفريق أول ع د الرحم  سروار الذ ب بما لمثطل     ط أا

 والدكتور الجزولت داع هللا بما لمثطل ءا داا حقات؟
نتفاضررررررررة     ما رمز اإل  اللذي    الرجلي  و ط حقات أا  ذي  

  ؟شهري   إلاالسودانية سينسحباا بهدوء بعد حو 
نسررررررررحابهما معنام أا صررررررررمام امماا ات السرررررررروداا ننا  

  سريسرجالا وللمرة   الرجلي  ا  ذي  سريتعطط. ومعنام أليرات أ
ك منسرررحابات  ادئات م  نولا ات  اريخ العالم الثالث ام   ات  الح 

لتزما نوقت كاا لمكنهما البقاءل وسرررررريسررررررجالا أليررررررات أنهما 
بكلمة الارف التت  عهدا بها عندما أعلنا أنهما ل  يبقيا ات 

ك م  نتقالية.نتهاء الفترة اإلنبعد  الح 
ولد سررررررررررنغور سرررررررررربقهما ات السررررررررررنغالل وقد لقال نا ليوب

ونيريري سررربقهما ات  نزانيال والرد علا ذلك  و أا كالت م  
ك مسررررررررنغور ونيريري  رك  بعدما أميررررررررا قرابة ربع قرا  الح 

حاكمات مطلقاتل ات حي  أا سرروار الذ ب وداع هللا لم لحكما  
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 نتقالية.نأكثر م  بيعة أشهر وضم  صيغة 
ط رء كيف أنرر  م  أجرر  ذلررك أنرر  عنرردمررا يالحظ الم إلاو 

ك م لسررررررررقا عارررررررررة آتف شررررررررخأل بي  قتيط وجريئ ات  الح 
أسرررررررر وع واحدل ويتعرض و   بكط مؤسررررررررسررررررررا   لما لاررررررررب   
التردمير )ونعنت برذلرك أحرداث اليم  الجنوبت( يت ي  لنرا كم 

 أا التعقط السودانت حالة حيارية.
و كرارات   رررررط حقرررررات أنهمرررررا ءا رررررداا و رررررط حقرررررات أنهمرررررا  

 سينسحباا؟
ا  نتهت اللحاة ما ق ط امخيرة م  العد العكست أ  إلاو 

سرريبقا السررؤال مطروحات. وسررنبقا نتمنا أت   حدث مفاجآت  
ات السرررررررروداا م  النوع الذي يتسرررررررر ب ات حدوث كارثة...  

 وربما كوارث.
 1986شباط )فبراير(  8 - مجلة "التضامن". لندن

     

 الحد األدنى المطلوب 
 ردا  على مغامرة إيرانية 

مرا الرذي كراا لمنع الرئيس حرااظ امسررررررررررررررد م  أا لقول  
حتالل أرض عراقية   نلمسرررررررررررررراعدل  وقد بلغت  محاولة نيراا 

 . ت بط أريد ثالث مكالمات. لقول أريد علا الفور مكالمتي  
ي  يدعوا بأنهم  اإليرانيام حسري  نا  ولا للرئيس صردَّ ات ام  

البصرةل اإذا كاا ذلك صحيحات    نلاع روا وإنهم ات  ريقهم 
سرتعداد للقيام ناإا نخوانك ات الجيش العربت السروري علا 

 عتداء.بواج هم ات رد مثط  ذا اإل
ويقول ات المكرررالمرررة الثرررانيرررة للرئيس علت خررامن ت ننكم  

عتدائكم  ذال مننا سرررر ق  إأضررررعفتم موقف سرررروريا و حليلها ب
 المملكررةاننرررا ات وأا أكرردنررا لألمررة وركزنررا ات الترررأكيرررد إلخو 

ودول الخليج علا أنكم ت  طمعوا ات العربية السررررررررررررعودلة  
. وكررانررت عراقيررةحتالل أرض أرض العراق وت نيررة لرردلكم إل

 قطيعة. نلاالمكالمة ستنتهت علا جفاءل بط و كاد  نتهت 
ع ررد العزيز    ب  ويقول ات المكررالمررة الثررالثررة للملررك اهررد

مؤجلرةل وإننت لم ط عقرد القمرة النا الوقرت منراسررررررررررررررب م  أجر  
  أعد متمسررررركات بتحليلت السرررررابق حول   يعة التحرك اإليرانت

 ات المنطقة.
ومررا الررذي كرراا لمنع العقيررد معمر القررذاات م  أا لع ر 

 العراقيةلألراضررررت  اإليرانيةجتياح سررررتنكارم لمحاولة اإلنع  
بأا لقول لمسرراعدل   أريد علا الفور ثالث مكالمات. لقول 

  اإليرانتحتالل ام حسرررررررررري   نا اإلصرررررررررردَّ  ولا للرئيسات ام  
ختراق امميركت مجواء لجزيرة "أم الرصررررررررررا "  و مثط اإل

نسرررررررررررررائيط علا الطائرة اللي ية   عتداءن "سرررررررررررررت" أو  و مثط 
 وإجبار ا علا اله و  ات قاعدة عسكرية نسرائيلية.

ويقول ات المكرالمرة الثرانيرة للرئيس حرااظ امسرررررررررررررررد  نذا 
سررررررررررتنكارك  نكنت لم  تصررررررررررط بعد باإلخوة ات نيراا و  لغهم 

سررتنكاري أليررات ناإننت أود لمجرد أا  تصررط بهم أا   لغهم 
 لما اعلوم.

علت  اإليرانتالثررررررالثررررررة للرئيس  ويقول ات المكررررررالمررررررة
خامن ت  نننا عندما نسرررمع ما  قولون  ات بيانا كم وإذاعا كم 
نفترض أنفسرررررررررنا أننا مع معتدي  ولسرررررررررنا مع حلفاء. وكانت 

قطيعةل   نلاالمكالمة سرررررررتنتهت علا جفاءل بط و كاد  نتهت 
حرالهرا ات ذلرك حرال مكرالمرة الرئيس السرررررررررررررروري مع الرئيس 

 .اإليرانت
لمات المارررار نليها لم  حدث مع امسرررف. ت ولك  المكا

الرئيس حااظ امسرررد  صررررف كما لفترض أا يتم التصررررف 
ات مثط  ذم امحوال. وت العقيد القذاات  صرررف  و اآلخر 
كما لفترض أا لكوا التصرررررررررررررررف ات مواجهة أمر م   ذا 

ثنرررراا وكررررأنمررررا  مررررا متفرجرررراا علا الفيلم النوع. وظهر اإل
 ينتاراا بدء عرض  منذ وقت  ويط.الطويط الذي    اإليرانت

ليس   العراق امخير علا  اإليرانتنا أ م مرا ات الهجوم  
حرردوث  ررذا الهجوم. اهو متوقع بررط نا عرردم حرردوثرر  كرراا 

امخير أن   اإليرانتسري دو بمثابة مفاجأة. المهم ات الهجوم  
حتالل امرض العربيررررة. ومثررررط  رررذا نأكرررد رابررررة نيراا ات 

  الوحيدي  اللذي    العربيي   للرئيسرررررررري  اممر كاا سرررررررر بات كافيات 
ر برا  غير المقنع معهرال  ينراصررررررررررررررراا نيراا أا لفكرا  رذا اإل

ولكنهمرا لم لفعال ذلركل اممر الرذي يوحت أنهمرا ت لمرانعراا  
 ات أا  حتط نيراا أرضات عربية.

وثمة سررررررررؤال  ما الذي كاا سرررررررريفعل  الرئيسرررررررراا امسررررررررد 
 ويالت ات جزيرة "أم  والقرذاات لو أا نيراا  مكنرت م  البقراء

؟ ننهمررا علا امقررط كررانررا سرررررررررررررري رردواا  العراقيررةالرصرررررررررررررررا " 
حتالل. ومرا دامرت الحرال  خراذ موقف م   رذا اإلإمطرال ي  بر 

ختصرررررررررررارات للوقت ن -  كذلكل اما الذي كاا لمنع الرئيسررررررررررري  
أا لسرررجال الموقف الذي لمثط الحد  - وللمزيد م  الارررهداء

راا بقدر ما لسررررررررررررعا  امدنا والذي يتلخأل ات أنهما مع ني
وا لتحقيق حط  نتهت بموجب  الحرب وأنهما ضرررررد ا اإليراني

نذا كرررررانرررررت ل   وقف الحرب و جنئ نحو الحرررررط العرررررادلل 
ات اللحاررة التت  تعرض ايهررا أرضررررررررررررررر    العراق وأنهمررا مع 

 حتالل.لإ 
نا  ذا الموقف م  شررررررررررأن  أا لختصرررررررررررر اواجع كثيرةل  
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المرء ات موقف ولكن  ت ي تخذ مع امسف. وم   نا لحتار 
كرط م  سرررررررررررررروريرا ولي يرا. أمرا لمراذا الحيرةل األا  رأييرد نيراا 

ل أو  أييد ا م  خالل  العراق بارركط مباشررر ات حربها ضررد 
سرتنكار ما  فعل ل ليس قيرية شرع ية ت ات سروريا وت نعدم 

  ات لي يال بط م  الجائز القولل نا القيرية التت  هم شرع ت  
نصررررررار نيراا علا مواصرررررلة    و عنيهما  ت ات ندانةال لدي  

 الحرب.
وإيرراا لر   ركروا  الرعرراق يربرقرا أا  رررررررذم الرجرولرررررررة برير  

  امخريررةل نت نذا حررررررردث الرترغريريرر الرمرطرلروب ارت الرمروقرفرير  
نذا   ررردلرررت بعرررد اليوم لغرررة بعض   السرررررررررررررروري واللي تل وإت  

الرسميي  ات الدول العربيةل وات الدول الصدلقةل بحيث ت 
الحرب لقولوا   نلا لعود  ؤتء ات معرض اإلشررررررررررررررررررررارة

"بيرررررررررررررررورة وقف  رررررررذم الحررب الترت  سررررررررررررررترنرزف المروارد 
والبارررررية ات بلدي  مسررررلمي " وإنما لقولوا "نا  قتصررررادلةاإل

علا نيراا وقف  ررررذم الحرب..." و م نذا قررررالوا ذلررررك ات 
 صرريحا هم وبيانا هم المارتركة ننما لكونوا مع ري  بصردق  
ع  حقيقة الموقفل حيث نا نيراا  ت وحد ا التت  صرررررر  
علا الحربل والعراق وحرردم  و الررذي لصررررررررررررررر علا ننهرراء 

 الحرب.
سررررررررررتنكار  ر أا لحدث مثط  ذا الت دل اإا اإلنتاانوات 

امخيرة  و أقررط مررا ي رردو أا كررط  اإليرانيررةالعربت للمغررامرة 
ستنكار لعنت التأييد  مسؤول أو موا   مطالب ب . وعدم اإل

حتالل. عتررررداء واإلاإل نلاإليراا ات مغررررامرا هررررا الهرررراداررررة 
وعنررردمرررا نجيز إليراا أا  عتررردي أو  حترررط ت لعود مقنعرررات  

ر ممارسرررررررررات بعض الدول المعادلة لألمةل سرررررررررواء سرررررررررتنكان
حتالتت دائمرات كمرا  ت الحرال مع نكرانرت  رذم الممرارسررررررررررررررات 

نسرررررائيط نءاء سرررروريا أو حاتت قرصررررنة كما  ت الحال مع 
 الوتلات المتحدة وإسرائيط نءاء سوريا ولي يا معات.

 1986شباط )فبراير(  15 - مجلة "التضامن". لندن

     

 بعدما إشتعل "شط الغضب" 
 اآلن أصبحت "حرب الخليج"

ط حرررط للحرب الررردائرة منرررذ  كرررط الاروف مهيرررأة م  أجررر  
حوالت سرررررررررت سرررررررررنوات بي  العراق وإيراا. االعراق بعد  ذم  
السررررررررررررررنوات الطويلررة لم يتعررب. وإيراا بعررد  والت الهزائم ل  
 حقق أكثر مرررررا حققتررررر . ودول مجلس التعررررراوا لم  تلمس  

ا  لمسرتها ات املام القليلة الماضرية. ولم مخا ر الحرب كم
لحدث أا وجد أعيرررررراء اللجنة السررررررباعية أنفسررررررهم ينداعوا  

 جام مجلس امم  الدولت بالاركط الذي حدث امسر وع نات 
الماضرررررتل لعط وعسرررررا لسررررراعد قرار لصررررردرم المجلس علا 
نلجاد حط  سرركت بموجب  المدااع ات شررا العرب. كذلك لم 

بعض ام راف العربية مواقف لحدث م  ق ط أا سررررررررررجلت 
م  دوا أا يرااق ذلرك  اإليرانيرة عكس التخوف م  الحما 

 .العراق خوف علا 
ولم لحدث م  ق ط أا عقد مجلس امم  الدولت جلسررررة 
بناء علا  لب سرربع دول داعة واحدة. وعمليات أا وراء  ذم  
الدول سررررربعي  دولة ك رى وصرررررغرى علا امقط. وإذا كانت  

ة م  مخا ر الحرب اإا أكثرية دول العالم الدول السبع قلق
 ردور ات المنطقرة   اإليرانيرة - العراقيرةأكثر قلقرات ما الحرب 

التت  متلئ برررآبرررار النفا وليس كرررالنفا مرررا لسرررررررررررررر رررب القلق 
والصرررررررررررررررداع لردول العرالم. كرذلرك لم لحردث أا انعقرد مجلس  
امم  بينمررا القتررال لم يتوقفل وكررانررت أعمررال المجلس كمررا 

متبع  نعقررررد بعررررد أا لكوا القتررررال  وقف. وي رررردو  ررررذا  و 
التسرررررررررريع ات عقد مجلس امم  كما لو أن  دعم م  جانب  

 أكثرية دول العالم للجنة السباعية.
ولقد اعتدنا ات الماضررررت أا نصرررراب سررررلفات بخيبة اممط 
م  مجلس امم  خصررررروصرررررات عندما نكوا كعرب  راات ات 

ح الفيتو  قيرررررررررية أو شررررررررركوى وذلك علا أسررررررررراس أا سرررررررررال 
سررررررريسرررررررتعمط م  جانب الوتلات المتحدة ات الدرجة امولا 
ضرررررررررررد أي قرار عادل قد لصررررررررررردر ع  المجلس ويكوا في   
بعض اإلنصرررررررررررررراف لنرا. ولك   رذم المرة انعقرد المجلس وقرد 
سرررررررررر ق "الفيتو العربت" الفيتو الدولت و ذا ما شرررررررررركط سررررررررررلفات  

و نضعااات للموقف العربت داخط مجلس امم . ويتمثط "الفيت
العربت" بموقف كط م  سررروريا ولي يا المؤيد ي  إليراا ضرررد  

اسرررررتطاعت العربية السرررررعودلة   المملكةل نت نذا كانت العراق 
أا  غير شرررررري ات م  الموقف السرررررروري وإت نذا كانت المملكة 

 المغربية استطاعت أا  غير شي ات م  الموقف اللي ت.
ا وبالرغم م  أا ماراكط الاررق اموسرا ت  سرتحوذ عل

حيز ك ير م  جردول أعمرال اإلدارة امميركيرة وت علا حيز 
 تمرامرات الكرملي ل وإت لكرانرت حرب الخليج قرد ن ممراثرط م  

أا   حوصررررررررت علا امقط نذا كاا م  الصرررررررعب وقفهال نت  
  السرررروري واللي ت ليررررعفاا م  أي قرار قد لصرررردر  الموقفي  

لمات ع اإليرانية  - العراقيةع  مجلس امم  ات شأا الحرب  
برأا القرار ات حردم امقصررررررررررررررا ل  يوقف الحرب ول  لكوا 

امسرررررررباب الكثيرة التت  وجب    نلاأكثر م  نضرررررررااة سررررررر ب 
نحكرررام  وق العزلرررة علا نيراال أي أا الفرررائررردة  نرررا غير 
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 مباشرة.
ولعط م  دواعت امسرررف أا ينعقد مجلس امم  الدولت 

عنت ق رط أا ينعقرد "مجلس امم  العربت" نذا جراء القول. ون
العربت"  نرررا مجلس الرررداررراع العربت الرررذي "مجلس امم   ب

سررتثنائية لجدد  نم ات دورة ننعقادكاا م   حصرريط الحاصررط  
ايها ولو... ع ر بياا  أكيد مقررات قمة ااس والحصررررررررررررول 
داخط  ذم الدورة م  سروريا ولي يا علا موقف واضرئ بارأا  
عدواا نيراا علا أرض عربية. وم  شررررررررررررأا  ذا ال ياا أا 

 خاذ الموقف الذي  تمثط في   نسرررررررررررهط علا سررررررررررروريا ولي يا ل
نعادة النار علا أسررررررررررراس أنهما ت  ريداا أا  كونا ضرررررررررررد 
اإلجمرراع نءاء قرار لعت ر م  ال رردتيرراتل ات حي  أا مثررط 

جتمراع  رذا اممر لصررررررررررررررعرب عليهمرا ا خراذم خرارج ن رار اإل
 العربت علا مستوى القمة أو ما دونها بقليط أو كثير.

نطباعات والماررررررررررررراعر كت ت بينما كاا ذم اإليبقا أا  
عترردى عليهررا ن وا مررا ءالوا يواصررررررررررررررلوا  حرير أرض العراقي
وال وبينما كاا  نالك رسرررررررررررررط سرررررررررررررعوديوا ومغاربة  اإليراني

ي ذلوا المسرراعت الحميدة مع كط م  سرروريا ولي يا م  أجط 
راع الفيتو الذي لستعمالن  ضد اإلجماع العربت نءاء مسألة 

ل وكرررراا مجلس امم  الرررردولت اإليرانيررررة - ةالعراقيرررر الحرب 
لستعد لعقد جلسة ت خطر علا قرارا ها م  "ايتو"  ستعمل   

سرررررررررتعمال  ذا السرررررررررالح و ت نأي م  الدول التت م  حقها 
الدول الدائمة العيرروية ات مجلس امم . ويحمد المرء رب  
ما سرررررررروريا ولي يا ليسررررررررتا م  الدول الدائمة العيرررررررروية ات 

اتراضل اررإا أكثر مررا  ذلررك أنرر  نذا جرراء اإلمجلس امم ل 
يتمنام الرئيسراا حااظ امسرد ومعمر القذاات  و لو كاا ات 

سررررررررررررررتعمرررال الفيتو ات مجلس امم  وذلرررك نأيررردي بلرررديهمرررا 
سررررررررررررتعمال  ضررررررررررررد قرار يوقف الحرب ما دام وقفها  و ما إل

اتراض م  جررران نرررا نتمنا أا لكوا ن... و و العراق يريررردم 
 خا  ات.

ولا منذ خمس سررررررررنوات التت نها المرة ام  ا  يبقا أليررررررررات 
لاعر ايها الخليجيوا بأنهم أصبحوا  راات أساسيات ات حرب  

وإيراا. وإذا كانوا حتا امسررررررر وع الماضرررررررت لحاولوا  العراق 
المواقف غير  عتمررادن عتمرراد بعض التواءنررات ويرايرررررررررررررروا ن 

ستمر حلف التطرف  نالتقليدلة اإنهم بعد اليوم خصوصات نذا  
العربت الذي لقودم الرئيسرراا امسررد والقذاات يواصررط  حالف   
مع نيراال قد لجدوا أنفسررررررررررررهم لاررررررررررررمروا ع  سررررررررررررواعد م 
وير دوا ثياب الميداا ويخوضوا غمار الحرب بعدما كانوا 

ض المسرررررررررراعدات. وببع الدي لوماسرررررررررريةيتقوا نار ا بالحذاقة 
و م ل  لخوضررررررروا الحرب حبات بها وإنما اضرررررررطرارات...  مامات  

ق رط خمس سررررررررررررررنوات وبعردمرا كرانرت   العراق مثلمرا حردث مع 

 التنمية قطعت شو ات ك يرات.
مجلس امم  كانت نار الحرب  ننعقادو كرارات أن  عارية 

 قترب م  الجميع. وللمرة امولا بررات م  الط يعت بعرردمررا  
درجة بات ايها أن   نلاات شرررررررررررا العرب شرررررررررررتعط الموقف  ن

نها حرب  ا اإليرانية  - العراقيةعتبار الحرب ن "شا الغيب"  
 الخليج.

... وعندما  صربئ كذلك اهذا معنام أنها علا أبواب أا 
  نتهت ات شكط أو آخر.

 1986شباط )فبراير(  22 - مجلة "التضامن". لندن

     

 م العسكريين كْ تصحيح المدنيين أو حُ 
 1986ا راير /شبا   25حدث ات القا رة يوم الثالثاء  ما

نفجرررار لمك  أا يتجررراوء حررردود نفجرررار المؤجرررط. واإل و اإل
حتجرررراج العنيفررررة التت  اررررررررررررررمررررط نحراق الفنررررادق  حررررالررررة اإل

نوع جديد    نلاوالكاءينو ات ليصرررررررربئ حالة اوضررررررررا  تطور 
م  الحروب ام لية نذا لم لحدث التصررررررررررحيئ. كذلك لمك  

ثورة نذا كررانررت ل   حرردث نعررادة نار   نلاأا ينتهت اممر 
 جذرية ات كط شتء.

نعادة النار    نلاوليس  نالك ات مصر شتء ت لحتاج  
 قتصادلة.نتهاء بالقواني  اإلإو  السياستبدءات م  النهج 

حدث بينما الذي نفجار   حظ مصرررررررر أا اإلسررررررر  وم  ح  
لحكمها  و الرئيس حسرررنت مباركل ذلك أا الرجط ات نار  
الناس وات حقيقة اممر صررررراحب سرررررمعة جيدة وت لارررررارك  

سررررتنزاف الناس بالطريقة السررررائدةل ات حي  أن  نفتاحيي  ناإل
لو كاا الذي لحكم مصرررر  و أنور السرررادات بما اعل  وبما 

 حولت كاا لمارسررررررررررررر  خالل اترة حكم  لكانت الفوضرررررررررررررا 
نتقام  إعمليات نهب و   إلاحرب أ لية و   نلاخالل سررررررررررراعات 

ت مثيرط لهرا. برط ننر  كراا م  المحتمرط جردات أا لحردث ات 
 قصور القا رة ما حدث ق ط ألام ات قصور مانيال.

وصررررررحيئ أا المعروف ع  الموا   المصررررررري الطاعة 
أا  ذم الخصررال  كونت ات  والوتء للسررلطة وللذي  ايها نت  

ك مندما كاا شرررررخصررررريت  ع المصرررررري ليس بالسررررروء الذي   الح 
ك معليررر  بعض رجرررال  الحرررالت. ولعرررط م  محررراسرررررررررررررر   الح 

جانب حرية العمط الحزبت    نلاوحرية الناررررررررررررررر  الدلمقرا ية
أن  ت شرررتء م  السرررل يات يبقا ات علم الغيب ت يدري ب   

 أحد.
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  لرأخرذ علا الرئيس حسررررررررررررررنت مبرارك  وإذا كراا  نرالرك م  
الرجط ات ذلك كاا مخلصررررررررررات لنفسرررررررررر   أن  لم يتاررررررررررددل اإا  

ولو ن  وممت . ذلك أن  بسرررررررر ب عدم التارررررررردد أمك  معراة  
أ ط الخير م  أ ط الاررل وأمك  أليرات ارء الصرالحي  م  

 بقعة الفساد التت  تسع يومات بعد آخر.
نفجار حدث    حظ المصررررريي  أا اإلسرررر  ن  م  ح  اكذلك  

ك مات القا رة بينما كاا رموء  اا اممر سررري دو  ايها. وك الح 
نفجرار حردث علا سرررررررررررررر يرط المثرال اايعرات جردات لو أا  رذا اإل

ق ط بيرعة أسرابيع وبالتحديد ات امسر وع امخير م  كانوا 
يناير الماضررت. وات  لك الفترة خلت مصررر م   ذم  /الثانت

الرموء حيررث نا رئيس الجمهوريررة كرراا ات جولررة أوروبيررة 
مجلس الارعب الدكتور رااق  ايها لسر ب ت  فسرير ل  رئيس 

راعت المحجوب الذي ينوب عن  دسرررررررررررررتوريات بسررررررررررررر ب عدم 
 عيي  الرئيس مبررارك نرائبررات لر  وإصرررررررررررررررارم علا  رأجيررط  رذم  
الخطوة نتيجررة معررادلررة  قوم علا أا مبررارك ت يريررد  عيي   
وءير الدااع الماررير أبو غزالة نائبات لرئيس الجمهوريةل وات 

  شررررخصررررات ذا  و عيَّ الوقت نفسرررر  ت يريد نغيرررراب الرجط ن
آخر ات  ذا المنصررررررررب. وات  لك الفترة كاا رئيس الوءراء 
الردكتور علت لطفت لجري عمليرة جراحيرة ات لنردا أعق تهرا  

 اترة نقا ة.
وكاا م  الممك  نءاء  ذم الحالة وإذا أصرررررررري ت ت قد ر 

  جرانبر  م   نلاهللا  رائرة الرئيس مبرارك بمكروم وات داخلهرا 
سررررررررررررررتور ات رئراسررررررررررررررة الجمهوريرة أا ينوب عنر  بموجرب الرد

   نما نبأ لقول نا لصررررررحو المصررررررريوا اجأة علا أحد نبأي  
ك مالجيش  سررلم  وإما أن   بقات للدسررتور اإا وكيط رئيس   الح 

مجلس الاعب الذي  و المستاار أحمد موسا رئيس لجنة 
القيم ات المجلس أو الوكيرط المسرررررررررررررراعرد محمود دبور برات  

ل ذلررك وات ذ ننررا التقليررط م  رئيسرررررررررررررررات للجمهوريررة. وت نقو 
المستاار أحمد موسا أو السيد محمود دبور. كذلك أننا ت 
نقول ذلررك وات ذ ننررا التقليررط م  منصرررررررررررررررب وكيررط مجلس  

نوام ر  / ارررري  الثانت 14الارررعب الذي سررر ق أا شرررغل  ق ط 
سرررررررررررررريرد ءكت الرذي عرانرام أحرد رجرال ممردوح سررررررررررررررالم  1985

ة بر بة لواء )رئيس وءراء سررررابق( والذي كاا ضررررابا شررررر  
ق رط أا لصرررررررررررررربئ نرائبرات ات مجلس الاررررررررررررررعرب لمثرط منطقرة  
الجماليةل و ت منطقة حسررررررررراسرررررررررة ما ايها  جمعات سررررررررركانيات  
وشررع يات كثيفاتل ومنها قريبة م  حت المال والصرراغةل وأليررات 
م  حت البرا نيرة المعروف برأنر  حت المتراجري  برالمخردرات  

مد موسرررا  ات مصرررر. نننا ت نقلط م  أ مية المسرررتارررار أح
الوكيررررط الحررررالت لرئيس مجلس الاررررررررررررررعررررب وت م  الوكيررررط 
المساعد محمود دبور وأليات الوكيط السابق سيد ءكت الذي 

ءار لندا ق ط سررنتي  علا رأس واد برلمانت مصررريل ولك  
القصررررررررررد م  ذلك  و القول  نا  نالك ضرررررررررررورة قصرررررررررروى 
للتصررررررررررررررحيئ ات مصررررررررررررررر وإت ارإا الحررط  و ات الثورة أو 

  أا الجيش  و الذي لكوا سرررررررررريد  الحالتي  الفوضررررررررررال وات 
الموقف. والتصررررررررررررررحيئ ي ررردأ بتعيي  نررائررب رئيس جمهوريرررة  
و حجيم تيمنة رجال أنور السرررادات وسرررياسرررا  ل خصررروصرررات  
أا الرجال و لك السرررياسرررات ات ضررروء  جربة الفلي ي  كانت  
سرررتنتهت بعدما  أكدت حقيقة أسررراسرررية و ت أن  ليس للخطأ 

   لحميهما.والفساد م  
 25قا أننا نكتب عما جرى ات مصررررررررر يوم الثالثاء ويب

 يررررررررررررررئ الخيا نم  دوا أا لكوا  1986ا راير /شرررررررررررررربرررا  
امبيض م  الخيا امسررررررررررررررودل وم  دوا أا نعرف حجم  

 الحرائق التت اشتعلت ات مصر.
ويحتار المرء ات  فسرررررررير أسررررررررار  ذم الحرائق وت يدري  

الها ما نذا كانت  ت الوتدة الجديدة لمصررررررررر أم أنها إلشررررررررغ
ات حرررط أمور رررا الرررداخليرررة بحيرررث  نفض يرررد رررا م  مؤاءرة  

ل أم أا اممر ليس أكثر الفلسطينيةالعراق ومنامة التحرير 
ك م جام نم  نقل  ات   العسكري. الح 

وكاا م  الممك  للمرء أا لفترض بأا المسررررررررألة  ندرج  
 حت خطة الوتلات المتحدة ات جمع حلفائها السرررررري ي  م  

ك مرموء  مرراركوس لو أا  نلالكتررا وري م  الارررررررررررررررام الررد الح 
حسرررررررررنت مبارك دلكتا ور... أو لو أن  ااسرررررررررد. ولك  الرجط 

نحيراء.  ليس كرذلركل برط وليس أميركيرات برالمفهوم السررررررررررررررائرد لإ 
 و السررررررررررر ب ات  اإلنحياءوم   نا قد لكوا  ذا التردد ات 

  أا يرررداع الرجرررط الثم  ويكوا ضررررررررررررررحيرررة  راكمرررات عهررردي  
و نيات ات العهد امول وأا يؤدي شرررررررررراءت امقدار أا  ربا 

الواجرررب ويمرررارس الوظيفرررة ات العهرررد الثرررانتل وات الوقرررت 
نفسررررررر  لكوا شرررررررا دات علا  جريئ ت مثيط ل  م  ق ط العهد 

 الثانت بالعهد امول.
 1986آذار )مارس(  1 - مجلة "التضامن". لندن

     

 رتياح اإل إلىبيانات تدعو 
 تمرام لمتزج فير  القلقل م  إات الوقرت الرذي كنرا نترابع بر 

ات حسرررم أمر الثغرة التت أرادت نيراا  حويلها   العراق  أخر 
ر ياح الارررررديد الذي  حدث   جرح دائم ات الخاصررررررةل باإل  نلا

... ات  ذا العراقيةات النفس مصرررداقية ال يانات العسررركرية 
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الخليجيي  الوقت جاءت م  الرياض اإلشرررارة التت  ؤكد أا 
 - العراقيررررررة كلوا علا هللا وقرروا التعررررررامررررررط مع الحرب ن

علا أنها حرب  خصرهم وليسرت مجرد حرب قريبة   اإليرانية
 منهم.

ومثلمرا أا الموقف الخليجت الجرديردل الرذي  مثرط برال يراا  
ع  المجلس الوءاري  3/3/1986ثني  الذي صرررررررررررررردر يوم اإل

سررررررررررررررعودلرررة العربيرررة ال المملكرررةلررردول مجلس التعررراوا و ت 
والبحري  ودولرة اإلمرارات العربيرة المتحردة وقطر وسررررررررررررررلطنرة 
ع ماا والكويتل ي دو كما لو أن  دااع ع  النفس بأسرررررررلوب 

أن  ات  م  جانب دول المجلسل نت   الدي لوماسررررريةالتحذير و 
عتبار ن الوقت نفسررررررررررر  ي دو  حوتت م  جانب  ذم الدول نحو 

الخليج بكرط مرا  علا أنهرا حرب اإليرانيرة - العراقيرةالحرب 
  حمل  الكلمة م  معنا.

ويجردر المرء نفسرررررررررررررر   نرا أمرام أمور ملفترة للنار حول 
ال ياا الخليجت الماررررررررررررار نلي ل و ت أمور لمك  مالحاتها  

 علا النحو اآل ت 
لقد صررردر ال ياا ات أعقاب صررردور قرار مجلس    - أوال  

( اممر الذي لعنت أا 7 امم  )نأل ال ياا ات الصررررررررررررفحة
القرار الدولت شرررررررررررجع علا وتدة الموقف الخليجتل  ذا مع 

 خذ ن  نفسررررررررررر  ننما معتبار أا قرار مجلس امامخذ ات اإل
بعدما سررررررررررجط الخليجيوا حماسررررررررررة منقطعة الناير ل  وراء  

 الكواليس ات اممم المتحدة.
 نالك أ مية نضررررررررافية لل ياا الخليجت  تمثط ات   -ثانيا  
ر ات الرياضل الدولة امولا ات المجلس وعاصمة أن  صد

أمانت  العامةل وليس ات أي عاصررررررررمة أخرى م  عواصررررررررم 
دول مجلس التعاوا. ومثط  ذا اممر ل  دتلت ل خصرروصررات 
بعررردمرررا حررردث نوع م  التكه  ات أعقررراب الناررررررررررررررررا  علا 

وإيراال  العربية السررعودلة  المملكةبي   الدي لوماسررتالصررعيد 
نررررالرررركل نذا جرررراء القولل مالمئ موقف وبعرررردمررررا برررردا أا  

خليجتل أو برررامحرى مالمئ موقف م  بعض الخليجيي ل  
ت يتسرم بالحزم المطلوب نءاء نيراا. ولقد جاء ال ياا ليقطع  
الطريق علا التكه  المارررار نلي  وليارررد بعض الارررتء م  

 سترخاء.الصوامط الخليجية التت أصي ت باتء م  اإل
سرتقبال الملك ناء ات أعقاب ا ال ياا الخليجت جاكذلك  

ع رررد العزيز للوءراء الخليجيي  ات المخيم الملكت  ب  اهرررد
ال ر عادة المقام ات الصرررررررررررررحراء و ناولهم الغداء مع . وات 

ع ررد العزيز ق ررط أا  ب  لكثر التررأمررط. وت بررد أا الملررك اهررد
ليرررررتء اليررررروء امخيرررررر أمام وءراء خارجية دول مجلس  

ما يدور علا ضرررررررررررررفاف الخليج  التعاوا قد  أمط  ويالت ات
ووضررررررررررررررع خطو ررات  حرررت بعض المواقف العربيرررة والرردوليررة 

وبررررالتحررررديررررد مواقف  لررررك ام راف التت لطلررررب منهررررا ع ر 
 نلامبعوثيررررر  مواقف نلجرررررابيرررررة اترد  رررررذم بمرررررا ت يررررردعو 

اتراض  نررا أا الملررك اهررد بعرردمررا  لجوء اإل م نرراا. وقررد اإل
أمام ضررررراق صررررردرم بهذم المواقف أعطا اليررررروء امخيرررررر  

وقفة خليجية متاررررررددة  كم  أ ميتها ات أنها جديدة وجدلةل  
للمرة امولا وكمررررا لو أنرررر  نحرررردى الرررردول  العراق و عررررامررررط 

امعيراء ات مجلس التعاوا وليس مجرد عيرو شررف ات 
  ذا التجمع البالغ ام مية.

نذا كراا ال يراا الخليجت م  النوع غير المتوقعل  - ثاالثاا  
حتالل  نمرور حوالت أسررر وعي  علا  اإن  كاا مسرررتغربات بعد 
عدم صررردور موقف خليجت   العراقيةنيراا لبعض امراضرررت 

الذي لكثر م   الدي لوماسررررررررتيتسررررررررم بالحزم ويتجاوء الكالم 
الحسرررابات. ثم جاء ال ياا ليوضرررئ أمرات أسررراسررريات و و أن  ت 
لمك  بعررد اآلا التعررامررط م  جررانررب دول الخليج مع نيراا 

ثني  ا الرررذي صرررررررررررررررردر يوم اإلبرررأقرررط ممرررا يتيررررررررررررررمنررر  ال يرررا
ل والذي ت لكتفت بمطال تها بسرررررررررررررحب قوا ها م  3/3/1986

اوراتل وإنما أليرررررررات بوقف  هديدا ها لدول  العراقيةامراضرررررررت  
 اإليرانيرررة - العراقيرررةالخليجل اممر الرررذي لعنت أا الحرب 

ات نار  رذم الردول لم  عررد حربرات ثنررائيررة وإنمررا برا رت "حرب  
 أتبة أا  صبئ كذلك.الخليج" أو علا 

ثمة مسررررألة أسرررراسررررية و ت أن  ق ط صرررردور  ذا  - رابعا  
سرررررررررررررتطاعة بعض الدولل و حديدات سررررررررررررروريا  نال ياا كاا ات 
ر ع  مواقف ت  قنعل لك  الخليجيي  كررانوا ولي يررال أا  ع    

سرررترا يجت  نلسرررلموا بها علا أسررراس أن  ليس  نالك موقف 
جلس الوءاري م  جررررران هم  جرررررام نيراا. ثم جررررراء بيررررراا الم

سرررترا يجية المكتوبة التت ت  ق ط  الخليجت لياررركط الوثيقة اإل
دول المجلس برررأي  حليرررط م  جرررانرررب أحررردل وبرررالرررذات م  
جانب سرررروريا ولي يال لقفز اوق ميررررامي  ال ياا. وعلا  ذا 

  وبعض ام راف امخرى   الرردولتي  امسرررررررررررررررراس اررإا  ررا ي  
ا عرررردم مطررررالبررررة بعررررد اآلا بمراعرررراة الموقف الخليجتل م

المراعرراة معنررام التنرراقض مع  ررذا الموقف والتنرراقض معنررام  
نجراءات ذات  ررابع   نلاالترررأءم وربمرررا جرت  رجمرررة الترررأءم 

 قتصادي.إمالت و 
لقد  زام  صرررررررردور ال ياا الخليجت مع بياا   - خامساااااا  

الفريق أول عردنراا خير هللا لعل  فير    العراقتلوءير الرداراع 
لثغرة ات الفررراو  ل رررت م  ات منطقرررة ا العراقيرررةأا القوات 

سرررررتسرررررالم وراع الرالات ال ييررررراء ي  المحاصرررررري  اإلاإليراني
 العراقيةحفاظات علا أرواحهم وذلك بعد أا سررريطرت القوات  

علا الموقف  مامات. وبصررف النار ع  أي  فسريرات وم  
وا حسرموا  العراقيبينها أا ال ياا الخليجت صردر بعدما كاا  
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لحسرررمل اإا صررردورم ضرررروري اممرل أو أنهم علا أتبة ا
جدات مكثر م  سرر بل لعط أ مها أا الحرب لم  نت ل وأا 

ي  لمك  أا لعراودوا الهجوم ويكرروا العردواا بحثرات اإليراني
ع  ثغرة أخرىل ايرررررررررررررررالت ع  أا التبررا ؤ الخليجت ات 
نعالا موقف كرررالموقف الرررذي  يرررررررررررررررمنررر  بيررراا المجلس 
الوءاري لردول مجلس التعراوال والرذي نح  ات صرررررررررررررررددمل 
برردا كمررا لو أا الخليجيي  أرادوا نعطرراء ارصررررررررررررررررة أخيرة 

 ضفة الحزم. نلاالمرونة  ينتقلوا بعد ا م  ضفة إليراا
 بقال ات ختام  ذم المالحااتل اإلشرررررررارة ضررررررررورية 

والتت  العراقيةالنقطة المتعلقة بال يانات العسررررررررررررررركرية  نلا
 حدثنا عنها ات بدالة  ذا الموضرروع. وما لمك  قول  ات 
 رذا الارررررررررررررررأا  و أا  رذم ال يرانرات بسررررررررررررررر رب خلو را م  

الموا    عتماد ا الموضررررررررررررروعية وعدم نغراقإ المبالغات و 
ات امجواء غير الواقعية و ت  تحدث ع  سررررررير القتالل 

الخليج ات جو  نلاوضررعت الموا   العربت م  المحيا 
المتق ط بصررردق لميرررموا  ذم ال يانات. وأغلب الا  أا 

عتمرراد  ررذا امسرررررررررررررررلوب  و أا قيررادة الرئيس ن  نلاالرردااع 
ام حسررررررررررري   ريد نءالة خيبة أمط اإلنسررررررررررراا العربت صررررررررررردَّ 
ثم حرب  1967ات العسررررررررررررررركريرة التت رااقرت حرب برال يرانر 
ل وكلها بيانات أحدثت صررررررردمة ات نفس اإلنسررررررراا 1973

ننسررررررررررررررررراا كثير الحرررذر م  أي بيررراا  نلالتررر  العربت حوَّ 
 العراقيةعسركري. ومما ت شرك في  أا ال يانات العسركرية  

والتت  جاوءت املفت بياال صرررريغة وميررررموناتل   دو ات 
ولا نءالة آثار ات الدرجة ام   بعض جوان ها وكأنما  داها

 1967المرارة المترأصرررررررررررررررلرة ات النفوس م  بيرانرات حرب 
 .1973وبعض بيانات حرب 

ويرأمرط المرء أا يزيرط ال يراا الخليجتل الرذي صررررررررررررررردر 
ل والرذي يتسرررررررررررررررم بلهجرة  حمرط ات  يرا هرا 3/3/1986يوم 

التصرررميم علا الحسرررم وليس اقا مجرد التلويئ ب ل مرارة 
نفوس العربيررة نتيجررة أا الحرب أخرى متررأصرررررررررررررررلررة ات ال

 دور منذ خمس سررنوات وليس  نالك  اإليرانية - العراقية
بياا خليجت واحد يتجاوء التمنيات. و ا قد صرردر ال ياا 
الذي ربما كاا اا حة بيانات كثيرة  تيررم  بعض ما ات 

سرررررررررررررررتطررراعرررة الخليجيي  أا لفعلوم... و و كثير نذا  م ن
 رار بعد اليوم.قرروا. وي دو أن  ت مفر م  الق
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 نتظار الوالدة العسيرةإفي 
 لموقف عربي جديد

ل الزيرررررارات بي  مسررررررررررررررؤولي   علا الرغم م  أا  بررررراد  
مصررررررريي  ومسررررررؤولي  عراقيي ل بات أمرات مألواات ويكتسرررررربل  

أا الزيارة التت قام بها    ءيارة بعد أخرىل صررفة التنسرريقل نت  
 ارق عزيز نائب رئيس الوءراء ووءير الخارجية ات العراق 

(   ردو علا 9/3/1986القرا رة يوم امحرد المراضررررررررررررررت ) نلا
   امول  و أنها جاءت ات جانب ك ير م  ام مية لسررر  ي  
ك مأعقاب اإلعصار الذي واجه    ات مصر نتيجة التمرد   الح 
قوات امم  المركزي وسرررجط   الذي قام ب  بيرررعة ألوف م 

برذلرك أنر  الردولرة العربيرة برط والردولرة الوحيردة م  بي    العراق 
 نلاالدول الصرررررررررردلقة أو الحليفة لمصررررررررررر التت  واد مبعوثات 

مالقرررا رة و كوا ءيرررار ررر  بمثرررابرررة دعم معنوي لحتررراجررر   ك   الح 
المصري ات  ذا الارف بالذات. أما الس ب الثانت اهو أا 

لت لور الموقف المصرررررري م  ثغرة "الفاو"  ذم الزيارة جاءت 
نتزعر   نبعردمرا بردا  رذا الموقف ات ضرررررررررررررروء رد الفعرط الرذي 

تزاعات ننات القا رةل  الدي لوماسررررررررررتل باررررررررررخأل ممثل  العراق 
وكاا ات أي حال رد اعط  نقصرر  حرارة التعا ف وإا كاا 

اممر ات اللحاة امخيرةل   سررررررتدركنالرئيس حسررررررنت مبارك 
أو برامحرى ات اللحارة مرا ق رط امخيرةل برإلفراد اممي  العرام 

 بغداد. نلاللحزب الو نت الحاكم الدكتور يوسف والت 
وما أعلن  وءير الخارجية المصرررررررررية الدكتور عصررررررررمت  
ع ررد المجيررد ات أعقرراب لقرراء  ررارق عزيز بررالرئيس مبررارك  

بغداد  و الموقف  م  العراقتولمجرد وصرررررررررول المسرررررررررؤول  
ك مأا لسرجل   العراق الذي  وقع  حتلت نالمصرري بعد أا   الح 

ك منيراا مواقع ات "الفررراو" لوت أا  رررذا  خترررار ات  رررذا ن الح 
الوقت غير المناسب علا اإل الق أا "يثقط" بعض الاتء 

  اإليرانتويتبا أ ات  سجيط موقف حاءم وحاسم م  الهجوم  
ك مالعلا مينرررراء "الفرررراو" مررررا دام  ت لكسررررررررررررررر   العراق ات  ح 

الحصرررررررررررار العربت علا مصرررررررررررر ويعيد العالقات معها كما 
 س ق لألردا أا اعط.

ر عنررر  برررط ننررر  م  الجرررائز القول نا الموقف الرررذي ع َّ 
وءير الخارجية المصرررية ما كاا ليتم نعالن  لو لم لقم رجط 

بهذم الزيارة ويوضررررررررئ للرئيس مبارك   العراقية الدي لوماسررررررررية
موقف صرررررررررراغ  وءير   نلامها الرئيس المصررررررررررري أمورات  رج

خارجيت  الدكتور عصرررررمت ع د المجيد بتصرررررريئ جاء في    
خالل ءيارة  ارق عزيز   - "نا مصرررررر حرصرررررت مرة أخرى 

أا  ؤكد دعمهرا لألشررررررررررررررقراء   - للقرا رة ولقرائ  بالرئيس مبرارك
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ات العراق والرررذي نعت رم الررردرع الواقعيرررة لهرررذم المنطقرررة ات 
انت ايها. كذلك حرصرررت مصرررر علا مواجهة أي  غلغط نير 

أا  ؤكررد بررأا امم  القومت المصررررررررررررررري ير با  مررامررات بررأم  
ننا نسررررررررررررراند امشرررررررررررررقاء بقدر ما إالعراق وأم  دول الخليجل و 

ر  سررررررررررررررمئ بر  نمكرانرا نرا". وم  المؤكرد أا الرئيس مبرارك ع َّ 
لتزامات م  الصررررررررررريغة التت نع   ذا الموقف بصررررررررررريغة أكثر 

 نلاالمجيررد الررذي لميررط  عتمررد ررا الرردكتور عصررررررررررررررمررت ع رردن 
التع ير الهادئ خصررررروصرررررات عندما  كوا المواقف عاصرررررفةل 

التت ينتسرب نليها الدكتور  الدي لوماسريةو لك أصرول مدرسرة 
 ع د المجيد بط ويعت ر أحد أسا ذ ها.

القرا رة  كتسرررررررررررررررب   نلاا ءيرارة  رارق عزيز اذلرك  إلاو 
 ر عن أليرررررررات أ مية كونها  تم ات أعقاب موقف خليجت ع َّ 

بوضررررروح وءراء خارجية دول مجلس التعاوا عندما اجتمعوا 
بيانات صرررريغ بلهجة لم   3/3/1986ات الرياض وأصرررردروا يوم 

الخليجية م  ق ط  وال سررررررررررررنوات   الدي لوماسرررررررررررريةنألفها ات 
نيراال  نلاهوا الررردعوة . اهم وجَّ اإليرانيرررة - العراقيرررةالحرب 

 العراقيةأا  نسررررحب م  امراضررررت   نلاوم  دوا مناشرررردةل 
نيراال وم  دوا  نلاهوا الرررررردعوة حتلتهررررررال و م وجَّ نالتت 

الكف ع   هديدا ها "التت  سررررررررررررررهم ات ءعزعة    نلا منياتل 
سررررررررررررررتقرار المنطقرررررة"ل و م لوحوا إليراال وم  دوا إأم  و 

  الجوار م  جهررة وعلا سرررررررررررررر   حفارراتل بررالحر  علا ح  
قوة درع الجزيرة م  جهة المواجهة نذا  طلب اممر بواسطة 

 خرى.أ  
وللمناسرربة اإننا نجد أنفسررنا  نا نتسرراءل  لو أا الموقف 
المصررري الذي أشرررنا نلي  ات امسررطر السررابقة والذي أعلن  
الردكتور عصررررررررررررررمرت ع رد المجيرد ات أعقراب اجتمراع  رارق  
عزيز بالرئيس مبارك سجلت  مصر ات الفترة التت كاا ايها 

ات القا رة السرررررررررررفير سرررررررررررمير النجم   العراقتالقائم بامعمال 
ستخراج موقف مصري قوي وت لجد  جاوبات  نط  لاقا م  أج  

ينسرررررررررررررجم مع أ مية الحدثل أو نذا جاء القول نن  لو حدث  
ات  لك الفترة لقاء ومناقاررررررة ات العمق بي  النجم السررررررفيرل 
والنجم ات دائرة صرنع القرار المصرري الدكتور أسرامة الباءل 

 يتيرررررم  أكثر مما  يرررررمن  التصرررررريئ و م نصررررردار بياا ت
الدكتور عصرررمت ع د المجيد  9/3/1986الذي أدلا ب  يوم 

 عليقررات علا لقرراء  ررارق عزيز بررالرئيس مبررارك... أمررا كرراا 
سررررررري دو أا للموقف المصرررررررري أثرات ما ات الموقف الخليجت 

  خذم المجلس الوءاري لدول مجلس التعاوا؟نالذي 
القرا رة   نلارق عزيز لك  ام ميرة القصرررررررررررررروى لزيرارة  را

جتمراع عرادي لمجلس الجرامعرة العربيرة ن رذم المرة  رأ ت ق رط 
أا لصرررررررررررررربئ نقطرررة  حول برررارءة ات العمرررط  نلاقرررد ينتهت 

العربت المارررتركل خصررروصرررات أا وءراء دول مجلس التعاوا 
عتادوا أا يتعاملوا ات الماضررررت مع مجالس الجامعة ن الذي  

عتاد بعيررهم أا ينيب  إ  تمامل و العربية بالحد امدنا م  اإل
وعلا  -   لمثلر ل أو نذا حيررررررررررررررروا ارإنهم ت يرموا عنر  م  

ط أمر غير خليجتل  بثقلهم م  أجررررر   - امقرررررط بعيررررررررررررررهم
سرريارراركوا  ذم المرة ات أعمال الدورة العادلة وكما لو أنها 

سرتثنائية. بط قد لجوء القول ننهم سريسرجلوا ندورة أكثر م  
سررتثنائياتل ات نسررتثنائياتل و اررددات نندااعات  إسررتثنائياتل و نحيررورات 

دورة عررادلررة لمجلس الجررامعررة العربيررة. ونح  عنرردمررا نكتررب  
  ننعقررراديومرررات م  موعرررد  14أي ق رررط  10/3/1986ذلرررك يوم 

معلومات رسررررمية وت قراءة  نلاسررررتنادات نالدورة العادلة اليس 
سررت ناسررات بما  يررمن  ال ياا الصررادر ع  نات الغيبل ولك  

س الوءاري لردول مجلس التعراوال و حرديردات الفقرة التت المجل
 صررررررررررات   مع الدول نأا المجلس "قرر  كثيف  نلا اررررررررررير 

ط  كوي  موقف العربية الارررررررررررقيقة وجميع دول العالم م  أج  
عربت دولت لسررررررهم ات نبعاد المنطقة ع  مخا ر الصررررررراع 
ويزيرط التو ر عنهرا". وليس  نرالرك منراسرررررررررررررربرة أايررررررررررررررط م  

ة العرادلرة لمجلس الجرامعرة العربيرة م  أجرط منراسرررررررررررررربرة الردور 
 صررررررررررراتت بي  الدول امعيررررررررررراء ات الجامعة والتت نذا اإل

أمك  الخروج بموقف موحد منها لصرررررربئ بالتالت ات صررررررال 
 بدول العالم أكثر جدوى.

جتمررراعرررات ولعلهرررا نحررردى المرات القليلرررة ات  ررراريخ اإل
العربية ات السررررررررررررررنوات الخمس الماضررررررررررررررية التت  كوا ايها 

 ت المرررررادة امولا والثرررررانيرررررة  اإليرانيرررررة - العراقيرررررةلحرب ا
والثرالثرةل برط وكرط مواد جردول أعمرال اجتمراع عربتل أو أنهرا 
المرادة الوحيردة ات جردول أعمرال ملتء براملغرام. كرذلرك لعلهرا 
نحدى المرات القليلة التت ل  لكوا  نالك مجال أمام  رف 

 - اقيرةالعر مرا لكت لقول بعردم البحرث ات مسرررررررررررررررألرة الحرب 
نهيار اتجتماع. إنقسررررررررام و ط  فادي اإلوذلك م  أج   اإليرانية

 ذم المرة  نالك موقفاا حاسرررررماا  عارررررروا دولة ات جهة 
  ات جهررة أخرى. و ررذم المرة ل   تهرراوا دول مقررابررط دولتي  

 خذ   ات اجتماع نمجلس التعاوا ول   رضررررررررررررررا بأقط مما 
ي موقف المجلس الوءاري الذي  م عقدم ات الرياضل ما أ

دوا  ررذا الموقفل والررذي  عت رم الحررد امدنال معنررام عرردم 
التعامط بحزم مع مواقف  خصرررررررررها. وإذا كانت دول مجلس  

جتماع امخير  خذت الموقف المارررررررررار نلي  ات اإلنالتعاوا  
لمجلسررررررررررررررهررررا الوءاري نتيجررررة امجواء الثقيلررررة التت أحرررردثهررررا  

امجواء اإا  ذم    العراقيةلبعض امرضت    اإليرانتحتالل  اإل
 حتالل.ستمرار اإلنما ءالت قائمة بس ب 

مرررا دعرررا نليررر  وءير  نلاوم   رررذم الزاويرررة لمك  النار 
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 ارق عزيز ات المقال الذي نار   صحيفة   العراق خارجية 
ر بصرررررررررررررريغرررررة أكثر حزمرررررات ع  الموقف "الثورة"ل والتت  ع    

 العراقتل أو أحيانات ع  التفكير الرسرررررررررمت  العراقتالرسرررررررررمت 
الررذي لمهررد لوتدة موقف. وات  ررذا المقررال الررذي ناررررررررررررررر رر   

ل أي بعد خمسرررررررررة  8/3/1986صرررررررررحيفة "الثورة" يوم الجمعة 
ألام م  صررردور بياا المجلس الوءاري لدول مجلس التعاوا 

والبحري  ودولة اإلمارات وقطر العربية السررررررعودلة   المملكة)
بحث عيرررررررروية كط   نلادعا  ارق عزيز  وعماا والكويت(

سررتند ات دعو   نم  سرروريا ولي يا ات الجامعة العربية. وقد 
حتالل نيراا مرض   عملتال بتأييد ما إلثنتي  أا اإل  نلا ذم 

ل ضررررررد المادة الثانية م  ميثاق الجامعة العربية التت عراقية
 نأل علا أا "الغرض م  الجامعة  وثيق الصرررررررررررالت بي   

 حقيقات   السررررررياسرررررريةتركة ايها و نسرررررريق خططها الدول المارررررر 
سرررتقاللها وسرررياد ها والنار بصرررفة  للتعاوا بينها وصررريانة إل

عامة ات شرررررؤوا ال الد العربية ومصرررررالحها". وضرررررد المادة 
قتصرررررررررادي ك والتعاوا اإلالثانية م  معا دة الدااع المارررررررررتر  

عتررداء ن التت  نأل علا اآل ت  " عت ر الردول المتعرراقردة كرط 
ع علا أي دولرررة أو أكثر منهرررا أو علا قوا هرررا مسررررررررررررررلئ لق

اعترررداء عليهرررا جميعرررات. ولرررذلرررك  ارررإنهرررا عمالت بحق الرررداررراع 
 نلاالاررررررررعت الفردي والجماعت ع  كيانها  لتزم بأا  بادر 

معونرررة الررردولرررة أو الررردول المعتررردى عليهرررا وبرررأا  تخرررذ علا 
الفور منفردة ومجتمعرة جميع التردابير و سررررررررررررررتخردم جميع مرا 

سرررررتخدام القوة المسرررررلحة لرد نسرررررائط بما ات ذلك  لديها م  و 
 نصابهما". نلاعتداء وإلعادة امم  والسالم اإل

المقال الثانت    نلاوم  الزاوية نفسرها أليرات لمك  النار 
الذي كتب   ارق عزيز وناررر   صررحيفة "الثورة" والذي دعم 

عتبار أن  ات ما دعا نلي  ات المقال امول مع امخذ ات اإل
لثانت حصرررررررر اممر بسررررررروريا و حديدات بتصرررررررريحات  المقال ا

أدلا بها وءير الخارجية السررررررورية ااروق الارررررررع عندما ءار 
ك ملندا ق ط ألامل وجاء ايها أن  لوت  حالف  السوري مع  الح 

ك م اارسررية.   - حرب عربية  نلااإليرانت لتحولت الحرب  الح 
وم  خالل قراءة المقرال يتيررررررررررررررئ لنرا أا  رارق عزيز يريرد  

لهم ات  العراق قا  ررررررذكير الخليجيي  بمررررررا كرررررراا لقولرررررر  ا
اللقاءات الرسرررمية وخالصرررت  أن  م  امايرررط عدم التعويط 

نتارار رقعة الحرب ما نعلا المنطق السروري ات موضروع  
ك م ط السرررررررررروري يوظف الحرب ويسررررررررررتثمر ا. و و م  أج   الح 

ذلك ت مصررررررررلحة ل  ات أا  نتهت. كذلك يريد  ارق عزيز  
ضروء الموقف الخليجت الذي أوضرح  المجلس أا لقول ات 

مجلس  ننعقررادالوءاري لرردول مجلس التعرراوا وق ررط ألررام م  
حتمال  وسررررريع الحرب حتا  نالجامعة العربية "نا الذي منع 

بط  الدي لوماسرررررررريةاآلا ليس قومية الناام السرررررررروري وقدرا   
ات سررررررررررحق محاوتت الغزو  العراق ونجاح  العراق صررررررررررمود 

و  رديرد أحالم خمينت التوسررررررررررررررعيرة فير  وات الجزيرة   اإليرانيرة
 والخليج".

  المارررار نليهما ناررررا بتوقيع وعلا الرغم م  أا المقالي  
" ارق عزيز" وليس بأي صرررفة أخرى مثط "وءير الخارجية" 
أو "عيرررررررررررو مجلس قيادة الثورة" نت أا نارررررررررررر ما وات  ذم  

عنت أا  نرالرك حنينرات م  جرانرب الرجرط الاروف برالرذات ت ل
الكتابةل و و أحد المتمكني  ات  ذا الميداا خصرروصررات   نلا

لجهة التحليطل بعدما حالت مارررررررراغط العمط الرسررررررررمت دوا 
الكتابةل وأا  ذا المسررررررررررؤول المتميز ات ميررررررررررمار التحليط 

ر كتابة عما يدور ات خا رم م  أراد أا لع     السرررررررررررررياسرررررررررررررت
مرا نذا جراء القول رسررررررررررررررالرة م  القيرادة    أاكرار. نا المقرالي  

الملوك والرؤساء العرب. و ت أكثر  حديدات م    نلا العراقية
رسرررالة مكتوبة أو شرررفهية لمك  أا ينقلها المبعوثوا من   م  
نار ا م  جهة الم  عد سرات. ولو أا صحيفة "الثورة" نارت  
 ذي  المقالي  وم  دوا  وقيع لما كاا لهما رد الفعط الذي 

تم ما كا  هما  و  ارق عزيز. وعلا  ذا امسرراس اإا نا
حققت نصف   سياسية  الماار نليهما لاكالا حركة المقالي  

الغرض بالسررعة المطلوبة ويبقا  حقيق النصرف الثانت م  
الغرض. وم  المؤكرد أا السررررررررررررررفرارات العربيرة وامجن يرة ات 
بغداد كانت يوم جرى نارررر المقال امول ثم يوم جرى نارررر  

لمقال الثانت ات حركة غير مألواةل بعيررررررررررررها ي ث المقال ا
ويحاول التفسررررررررررررير والقراءة بي  السررررررررررررطورل والبعض اآلخر 

ط وي رق. وم  الجرائز اتاتراض أا كثيري  م  يترجم ويحلر   
ي  العاملي  ات بغداد حذروا حكوما هم م  أا الدي لوماسررررررررري

أا ينداع أكثر ات ا جام وضررررررررع   نلا صررررررررط الحال بالعراق 
ماكرار التت  رحهرا  ارق عزيزل وبالذات ما يتعلق ببحرث  ا

عيرررروية كط م  سرررروريا ولي يا ات الجامعة العربية موضررررع 
وا كما كانوا يتصرراوا ات الدي لوماسريالتنفيذ. ولقد  صررف 

مصررر ألام ع د الناصررر بعد أا لكتب محمد حسررني  تيكط  
ات "ام رام" مقال "بصررراحة" ويكوا  مهيدات لموقف سرريتخذم  

أا لفعط  نلاع د الناصررررر. ولك   ط  صررررط الحال بالعراق 
ذلرررك؟ و رررط لمك  أا ينعقرررد مجلس الجرررامعرررة العربيرررة ات 

قتراح ات إب  العراق مارس الجاري ويتقدم /آذار 24 ونس يوم 
  ذا الاأا؟

الجواب ع  ذلررررك  و أنرررر  عمالت بقرررراعرررردة اليرررررررررررررررورة 
وأحكرامهرا ليس  نرالك ما لحول دوا  وقع حدوث ذلكل لك  

الفكرة    العراق التت قيرت بأا لطرح  السرياسريةأصرول اللعبة 
باكط مقال وبأا لكوا كا ب المقال  و  ارق عزيز وليس 
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الصرررررررررررررحيفة أو أي جهة أخرىل وبأا يتم الطرح كصررررررررررررردى  
المجلس الوءاري لمجلس التعررراوا  لل يررراا الرررذي أصررررررررررررررررردرم

الخليجت... نا أصرررررررررررررول اللعبة واق متطلبات التكتيك  ت 
بطلب رسرمت   العراقيةأليرات التت قيرت بأا ت  تقدم الدولة  

( م  الجامعة 10/3/1986)حتا كتابة  ذم السررررررررررررررطور يوم 
العربيررة إلدراج الطلررب رسررررررررررررررميررات ات جرردول أعمررال مجلس  

العربيرة وأ ط الجرامعة  ماسرررررررررررررريرةالدي لو الجرامعرة المق رط  اركة 
ات  ونس حائري  ومنتاري ل و ت أليررررررررررررررات وأليررررررررررررررات التت 
قيررررررررررررررت برأا لطرح  رارق عزيز ات أعقراب لقرائر  برالرئيس  

برررأا مرررا  رررالرررب بررر  ات مقرررالررر  ننمرررا  9/3/1986مبرررارك يوم 
 رح  "بصررفت  الاررخصررية وعلا مسررؤوليت  الخاصررة ككا ب  

ليس م  " علمررررات برررأنررر  عراقتوموا   عربت وليس كوءير 
السهط علا أي موا    رح مثط  ذم اماكار وات صحيفة  
لدولة. ومثط  ذا التوضررريئ كفيط بترك  امش المرونة علا 
شررررررررررتء م  الرحابة لعط وعسررررررررررا  حدث ات املام المتبقية  

مجلس الجامعة العربية بعض المساعت العربية   ننعقادعلا 
والردوليرة التت  جعرط كالت م  سرررررررررررررروريرا ولي يرا  ردخالا  عرديالت  
جرذريرات علا مواقفهمرا و وجهرا همرا بمرا لعطت العمرط العربت 
المصررررررررداقية التت بات لحتاج نليها نتيجة وقواهما مع نيراا 

 حتالل امرض العربية.نو أييد ما لم دأ 
عتبارات م  ن توضرريئ كاا ضررروريات لعدة ذلك أا ال  إلاو 

الدول  العراق بينها أا المصررررررررررريي  لفترضرررررررررروا بأا مطالبة 
العربية النار ات عيوية كط م  سوريا ولي يا ات الجامعة 

سرررتعادة مصرررر عيرررويتها وذلك علا نالعربية لطرح مسرررألة 
أسررررراس صررررريغة جديدة لعدم نسرررررقا  العيررررروية عم  لخالف 

 ميثاق الجامعة.
أا  نالك عوامط موضرررررررررروعية كثيرة   نلارة  بقا اإلشررررررررررا

 حتم وتدة موقف عربت جرررررديرررررد وإا كرررررانرررررت  رررررذم الوتدة 
قيصررية أو عسريرة ات أي حال. الموقف الخليجت أحد  ذم  
العوامررط وم  ق ررط كرراا موقف كررط م  سرررررررررررررروريررا ولي يررا م  

قويررات بديرراب الموقف الخليجت.  اإليرانيررة - العراقيررةالحرب 
رضرررررررررات عراقية  و أليرررررررررات أحد  ذم  سرررررررررتمرار نيراا  حتط أإو 

العوامررط وم  ق ررط كرراا موقف كررط م  سرررررررررررررروريررا ولي يررا م  
الحرب ل  م  لأخذ ويعطت ات شرررررأن ل لك  مثط  ذا اممر 

العربية    المملكةبعد اتحتالل بات غير مسرررتسررراا. وانهماك  
بالتطورات الناشرررررررر ة ع  مفاجآت أسررررررررعار النفا  السررررررررعودلة 

دار الميزانية الجديدة   أجيط نصرررررررررررر  نلاواضررررررررررررطرار المملكة  
خمسرررررررررة أشرررررررررهر  و أليرررررررررات م   ذم العوامطل بط لعل  م  

ع رد العزيز  ب  العوامط البرالغرة ام ميرة نتيجرة أا الملرك اهرد
ل  لكوا بعد اآلا مسرررررررررتعدات للق ول بتفسررررررررريرات ت  أخذ ات 

عتبررار واقع الحررال وو ررأة المخررا ر وعمق المؤامرة التت اإل
العربية. والموقف الجديد قد  سررررررررتهدف  ج يف بحيرة الثروة 

   لكوا نحدى حالتي  
حتالل نيراا مرض  امولا  ت ندانرة عربيرة جمراعيرة إل

ر با  مع نيراا م  جانب كط واإلدانة مدخط لفك اإل عراقية
ر بررا   م  سرررررررررررررروريررا ولي يررا مع  حمررط كررط النتررائج. واررك اإل

لسررراعد علا نلجاد حط لهذم الحرب خصررروصرررات بعدما اارررط 
ودول مجلس  العربية السررررررررعودلة   المملكةحييد الر اا علا  

نتقرامت  نالتعراوا وجراء التالعرب برأسررررررررررررررعرار النفا بمثرابرة رد 
علا ااررررررررط مخطا التحييد. وأغلب الا  أا سرررررررروريا ولي يا  

سررررتعدادات إلعادة النار ات الموقف نذا جاء ذلك نبا تا أكثر 
ات سرررررررررررررريراق  لرب عربت وبراإلجمراع وبحيرث لكوا الطلرب 

 آخر. نلاتقال م  موقف نمالة واقية لإ 
أمررا الحررالررة الثررانيررة للموقف اررإنهررا قررد  كوا عمليررة ارء 

   حاسرررررمة ينقسرررررم ايها العالم العربت ثالثة محاور أو محوري  
نذا ار رأت دول الخليج أا  رأخرذ برالتحليرط الرذي لقول برأنر  ل  

ك م سرتقيم الحال مع    سرتعيدتن  السروري واللي ت نت نذا  ي  الح 
ومنامة التحرير   العراق مصرررررررررررر و حالفت مع دول الخليج و 

. وم   نرا قرد  كوا جراءت اكرة مقرال  رارق  الفلسررررررررررررررطينيرة
 القا رة. نلاعزيز ات "الثورة" وحدثت ءيار   

ولك  العرالم العربت الرذي لاررررررررررررررهرد  طورات م  أنواع ت 
 نلامثيط لها قد لاررررررررررهد ات أي لحاة مفاجأة  كوا مدخالت 

 آت... وبعد ا  ستقيم امحوال.المزيد م  المفاج
 1986آذار )مارس(  15 - مجلة "التضامن". لندن

     

 زدهار المتوعك... يرقداإل
 في "مستشفى الملك فهد التخصصي" 

عندما  كوا ميزانية مثط الميزانية السرعودلة لها حيرور  
ات شرررررررررررررركررط أو آخر ات ميزانيررات ثالثررة أربرراع دول العررالم 

دول العالم الثالثل بط وحتا بعض  العربتل وعدد ك ير م   
الدول الصناعية الك رىل اإن  م  الط يعت أا  ناأ مااعر 

ك معامة  راوح بي  الخوفل أو النقط التخوفل ما أ ط    الح 
سررررررررتمرار ات العمط بالميزانية ات  ذم المملكة أعلنوا ع  اإل

 الحالية بدل أا لصدروا ميزانية جديدة.
ار المتعلق برررالعمرررط برررالميزانيرررة  ولا ي ررردو القر وللو لرررة ام  

ع د   ب  الحالية خمسرررررة اشرررررهرل والذي أعل  عن  الملك اهد



348 

نتكاسرررررررررررة ك رى  نكما لو أا    10/3/1986ثني  العزيز يوم اإل
ل لك  بعض العوامرط سررررررررررررررتقرار العربتحردثرت ات مملكرة اإل

سررررررتفسررررررارات  جعط المرء والمؤشرررررررات ايررررررالت ع  بعض اإل
متعدد الجوانبل خالصررررت  أا ما حدث ليس   نطباعإلخرج ب

أكثر م  وعكة وأا اتءد ار المتوعك سرريبقا بعض الوقت 
ات غرارررة العنرررالرررة الفرررائقرررة ات "مسررررررررررررررتاررررررررررررررفا الملرررك اهرررد 

 ستقرار اإن  بخير.التخصصت"ل أما اإل
  حظ السررررررررررررررعوديي ل واآلخري  الررذي  سرررررررررررررر  ولعررط م  ح  

ا لحدث  أو عندمالعربية السرررعودلة   لمملكةلحسررر وا حسرررابات ل
ضررررررررررررررطراب مفراجئ ات  رذم الميزانيرات لعوامرط خرارجرة ع  ن

  الحظ أا التوعك المارررررررررررار نلي  سررررررررررر  اإلرادة... لعط م  ح  
ع رد العزيز. ذلرك  ب  حردث بينمرا الرذي لقود  و الملرك اهرد

أا العا ط السرررررعودي شرررررا د علا سرررررابقة حدثت ات أواخر 
ضررطربت ق ط ربع  نالخمسررينات مع الفارق ات حجم ميزانية 

ا وبي  حجم ميزانيرة يتم نعرداد را بينمرا العرالم كلر  لعيش  قر 
ضررررررطراب  نعكس أول ما  نعكس علا النفا  حاتت م  اإل

ذلك أا   إلا. و العربية السررررعودلة  المملكةمصرررردر الثروة ات 
كلمة الملك اهد مسررررررررررموعة وقرارا   مق ولة والتهيب ل  علا 

بادرة  درجة عالية م  الدقة. ويجد المرء نفسر   نا  سرتوقف  م
الملك اهد ات أا لعل  شرررررررررررخصررررررررررريات ع  التأجيط ثم لعطت  
اليرررررررررروء امخيررررررررررر للمسررررررررررؤولي  المعنيي  لكت يوضررررررررررحوا 
وياررررررررررررحوال بدل أا لكوا  ناك مجرد نعالا رسرررررررررررمت ع  
 رأجيرط نصررررررررررررررردار الميزانيرة يرااقر  أخرذ ورد وبل لرة وعالمرات 

 ب كثيرة.ستفهام و عجُّ ن
ع رد   ب  هردنطبراعرات برأا الملرك انومثرط  رذا اممر يترك 

العزيز دشررررر  باإلعالا ع   أجيط نصررررردار الميزانية مرحلة 
ندااع الواقعية لتحطل وحتا نشررررررررررررررعار آخرل محط مرحلة اإل

ات خطا اإلعمار والتصرررررنيع والتسرررررليئ والواقعيةل  كرارات ت 
كاا البارررررررررر عرضرررررررررة  نتكاسرررررررررة وإنما التوعك. وإذا   عنت اإل

ل الماذا ت لكوا لنزتت برد  لزمهم السررررير ألامات ربما  طول
قتصرررررررررادي  و اآلخر عرضرررررررررة لنزتت م  نوع الوضرررررررررع اإل

 آخر؟
ل العربية السررررررررررررررعودلة  المملكةدولة مثط   نلاوبالنسرررررررررررررربة 

وقيادة ذات دور وعليها حقوق وواجبات أصرررررررررررحاب امدوار 
ع رررد العزيزل ارررإنررر  حتا   ب  الك رى مثرررط قيرررادة الملرررك اهرررد

 أا المملكررة  حولررت اتالتوعررك لصرررررررررررررربئ مارررررررررررررركلررة. ذلررك 
ما لاررب  ال نك الدولت   نلاالسررنوات الخمس عارررة الماضررية 

بطبعرة عربيرةل برط سررررررررررررررعودلرةل ننمرا م  دوا شرررررررررررررررو  ذلك 
ال نك. ومع حكم الملك اهد وا سرررررررررررررراع حجم الدور بات  ذا 
ال نك أكثر سرررخاء وأقط  ارررددات وبات مقصرررد حتا الثوريي ل  

وعلا  ذا امسرررررررررررررراس اإا ام راف التت اعتمدت علا  ذا 
ت ظروف بالغة التعقيد مثط ارنسررررررا التت أنجد ذلك ال نك وا

ميتراا وق ط أا  ارنسرررررررواال نك عملتها منذ اليوم امول لفوء 
ك ميتسرررلم  ختصرررر ذلك ال نك رقعة  نل ومثط بريطانيا التت الح 

ل ومثط نسرررررررربانيا ودول أخرى كثيرةل  قتصررررررررادلةضررررررررائقتها اإل
 نلامطالبة بأا لكوا لها دور ات السررررررعت إلعادة الوضررررررع  

سرررررررتفادت م  نسرررررررابق عهدم علا أسررررررراس أا  ذم ام راف 
ذلك الوضرررررررع وأمكنها أا  طرق الباب السرررررررعودي و جد م  

 لفتئ لها الباب ات حي  أا الاروف اآلا مختلفة.
عنصررررررررررررررر  ولك  دور  ررذم ام راف ل  لكوا أكثر م 

مسرررررررررررررراعرد لرذلرك العالجل الرذي ي ردو الملرك اهرد عراكفرات علير ل 
والررذي قررد يتطلررب التوصرررررررررررررررط نليرر   مررديررد العمررط بررالميزانيررة  
الحالية سررربعة أشرررهر أخرىل وذلك علا أسررراس أا الوضرررع 
المالت العالمت المتصررط بأسررعار النفا وصررعود ا و  و ها 

عية. ل  يت دل بهذم السرررررررررررررعة. والتمديد معنام مزيد م  الواق
ع ررد العزيز ربمررا   ب  و ررذم برردور ررا قررد  عنت أا الملررك اهررد

ط صرررررررررررياغة جديدة لنارة  وظ ف  ذم الحالة المباغتة م  أج  
واقعية  قوم علا  أميم حاتت الجموح التت شهد ها المملكة 
ات مرحلرة الطفرةل والترأمرط ات واقع حرال المنطقرةل وبحيرث  

  نحررردىالحرررد الرررذي  هتم فيررر   نلات لصررررررررررررررررط  رررذا الجموح 
شركات اإلعالنات السعودلة بنار نعالا ات مجلة سعودلة  
ع  الطعرام المفيرررررررررررررررط للقطا بينمرا  نراك علا مسررررررررررررررراارة 
سرررررررررررررررراعتي  بررالطررائرة م  المملكررة بيررررررررررررررعررة ماليي  عربت  

 يتيوروا جوعات ويموت بعيهم.
ويبقا أا  أجيط نصررررررردار الميزانية السرررررررعودلةل التت لها 

ة ودولية كثيرةل  حيور ات شكط أو آخر ات ميزانيات عربي
مسرررررررررألة الواقعية والترشررررررررريد ات اإلنفاق    نلالطرح نضرررررررررااة 

الارررخصرررت والرسرررمت بعيدات ع  الجموحل أسررر لة كثيرة  تعلق  
لتزامات المملكة  جام دول عربية وإسررررررالمية كثيرةل  نبط يعة 

ضررررطراب النفطت سرررريسررررتمر علا الحال الرا نةل نذا كاا اإل
مسرررا مة المملكة ات و تعلق أليررراتل و ذا  و ام مل بحجم 

  اإليرانية - العراقيةمواجهة صرررررررريغة  سرررررررروية ما بعد الحرب 
 نتهاء الحرب الدائرة ات ل ناا.نوما بعد 

لتزامات أا لكوا لاسر و ااء المصاداة ات موضوع اإل
عراررررات أول  رف ات  لررررك ام رافل التت  علق أ ميررررة  

ها السرررررياسرررررت مصررررريرية علا المسررررراندة السرررررعودلة لها بارررررقي  
الريرراض بعررد ثالثررة ألررام م   نلاالتل الررذي لصررررررررررررررررط والمرر 

الملرك  نلااإلعالا ع   رأجيرط نصرررررررررررررردار الميزانيرة ويجتمع 
اهرد. وقرد  كوا ءيرارة عرارات مقررة م  ق رط ويقوم بهرا القرائرد 

  سررررررررياسرررررررريةكما  ت العادة ق ط أا يتخذ خطوة  الفلسررررررررطينت
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ك رى أو مهمة سرررررررررريعة ات موسررررررررركول لكن  لو لم  ك   ذم  
رة م  ق رررررط لكررررراا قرررررام بهرررررال حيرررررث نا الجزء الزيرررررارة مقر 

مر با بالمسرراندة   الفلسررطينيةامسرراسررت ات صررمود الارررعية 
 المالية السعودلة لهذم الارعية.

يبقا أليررررات أا  أجيط نصرررردار الميزانية جاء ات أعقاب  
موقف خليجت متاررررررررررررررررردد م  موقف نيراا نءاء حربهرررا مع 

وا بعررد  ع  ر عنرر  وءراء خررارجيررة دول مجلس التعررا العراق 
جتمررراع مجلس  ناجتمررراعهم ات الريررراض ق رررط أسرررررررررررررر وع م  

الوءراء السرررررررررررررعودي وإعالا  أجيط نصررررررررررررردار الميزانية لمدة 
خمسررررررررة أشررررررررهر. و ذا التأجيط قد لخفف م   أثير التارررررررردد 
الرذي ع ر عنر  وءراء خرارجيرة دول مجلس التعراوا فيجعرط 

ة  نيراا  زداد عنادات وقد ل حد ث داخط نيراا  يارات لقول بيرور 
ل علي   ننهاء الحرب علا أسرررراس أن  نذا كاا الطرف المعو 

ط المسرررررررا مة ات نعمار ما دمر   الحرب بينها وبي  م  أج  
ضررررررطراب  نر باكات ناشرررررر ة ع  نمنهمكات ات معالجة  العراق 

أسررررررررررررعار النفال ام  امايررررررررررررط  دارك اممر وعلا الفورل 
ل علي  والذي  و الكويت  خصوصات أا الطرف الثانت المعو 

 جام خفض حجم ميزانيتها الجديدة التت  ط ق  ن سرررررررررررير ات 
ات الم ةل وخفض    25يوليو المق ط بنسرررررربة /بتداء م   موءن

ات الم ةل وذلك بسررررررررر ب  قلأل    15النفقات العامة بنسررررررررربة 
 عائدات الكويت ات الصادرات النفطية.

وأغلب الا  أا اممر ل  لقتصرررررررررررررر علا الكويت وإنما 
درجة أا المرء لارررررررعر بأننا    نلاسررررررريمتد ليارررررررمط اآلخري ل 

   نمررا  ج يف بحيرة الثروة العربيررة علا علا أبواب حررالتي  
أيدي غير العربل وإما بدالة العد العكسرررررررررررت إلنهاء الحرب 

 م  خالل قطع اإلمدادات. اإليرانية - العراقية
 وقت  ويط لمعراة ما سيحدث.ول  ينقيت 

 1986آذار )مارس(  22 - مجلة "التضامن". لندن

     

 مجلس أمن عربي يفرض العقوبات 
 تمررام الملحوظ م  جررانررب الرردول م  الواضررررررررررررررئ أا اإل

العربيرة برالردورة العرادلرة لمجلس الجرامعرة التت عقردت أعمرالهرا 
 1986مرارس /آذار 24ات  ونس )مقر اممرانرة العرامرة( يوم 

سررررررررررررررتغرقرت ثالثرة ألرام يبعرث بعض اممرط ات النفس برأا إو 
يتعزء شرررررررررررررررأا العمرط العربت الماررررررررررررررترك الرذي  عرض ات 

نتكاسرات متالحقة سر  ها كثرة  ن نلاالسرنوات السربع الماضرية 

 جتهادات ات أمر  ذا العمط. نوع اإل
وات العررررادة أا الرررردورة المهمررررة لمجلس الجررررامعررررة التت 

الخارجية  ت  لك التت  نعقد ات  نعقد علا مسرررررتوى وءراء 
 السرياسريةسر تم ر م  العام وذلك منها ال وابة العربية /أيلول

دورة الجمعيرة العرامرة لألمم المتحردةل وما بعض وءراء  نلا
مارررررررراركتهم ات دورة مجلس الجامعة   نلاالخارجية يناروا 

ف لهم ولطائرات بعيررهم الخاصررة ات علا أنها محطة  وقُّ 
ي  الخليج ونيويورك  تزود خاللهررررررا منتصررررررررررررررف الطريق ب

عتبرار أا  رذم النارة ت  خلو برالوقودل  رذا مع امخرذ ات اإل
سررررررتهانة بدورة مجلس الجامعة. ولك  علا الرغم م  م  اإل
سررتهانة اإا المارراركة م  جانب  ؤتء  يررفت علا  ذم اإل

دورة مجلس الجررامعررة شرررررررررررررري ررات م  ام ميررةل علمررات بررأا  ررذم 
م امحيرراا  قرراس بررالحيررررررررررررررور وليس ام ميررة  ت ات معا 

 بالقرارات.
وم   نرررا ارررإنررر  عنررردمرررا لكوا  نرررالرررك  رررذا الحر  م  
جرانرب وءراء الخرارجيرة العرب علا المارررررررررررررراركرة ات أعمرال 
دورة عادلة لمجلس الجامعةل وي لغ الحر  بوءير الخارجية 

اتتاح السرعودلة اممير سرعود ال يصرط حد التمنت بتأجيط اإل
جتماع و و لم لصرررررررط بعد.  سررررررراعتي  وذلك كت ت ينعقد اإل

 ونس للمارررررررراركة  نلاوا  ؤتء أ وا خصرررررررريصررررررررات وعندما لك
 ونس    نلادولهم. وعندما ت لكوا المجتء    نلاوعادوا منها  

نيويورك وإنما  نلا و مناسرررررررررربة معقولة للتوقف ات الطريق 
للقيررام بواجررب قومت... ننرر  عنرردمررا لكوا اممر كررذلررك اهررذا 
معنرررام أا العمرررط العربت الصررررررررررررررحيئ والمجررردي  و العمرررط 

المسررررررررررررررتوى القومتل وأا الخطأ ليس ات   ك وعلاالماررررررررررررررتر  
نصرررراوا نالمؤسرررسرررة وإنما ات الدول امعيررراء الذي  نذا  م 

ع  مؤسستهم ليعف دور ا م  دوا أا لقوى شأا عملهم 
 تمررام بهررا لك ر شرررررررررررررررأا دور ررا  المحوريل وإذا  م قرروا اإل

 وشأنهم ات الوقت نفس .
وات  رذا المجرال قرد لكوا م  المنراسررررررررررررررب للتوضرررررررررررررريئ 

   امول  و مجلس التعررراوا لررردول الخليج. بمثلي  الترررذكير 
والثانت  و ج هة الصرررررررمود والتصررررررردي. كال ما نارررررررأ علا 
 امش العمط الماترك ات ن ارم القومت. وكال ما أكد عدم 
القدرة علا أا لحقق النتائج المرجوة نذا  و لم ينصرررهر مع 

 اآلخري .
لقد نارررررررا مجلس التعاوا منذ قيام  باررررررركط ت مثيط ل  

 خاذ ا ننيرربا  و نفيذ القرارات التت يتم حيث الدقة واإلم  
وعقرد اتجتمراعرات التت يتم  حرديرد مواعيرد را م  دوا  رأجيرط  
أو نلغاء. وكانت  ذم السررررررررررررمات لمجلس التعاوا موضررررررررررررع 

جررردلرررة ات العمرررط  نلار يررراح الموا   العربت الرررذي لفتقرررد ن
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ك ويترابع بالكثير م  العرذاب التفكرك ات العالقات الماررررررررررررررتر  
بي  بعض الرردول العربيررة. واعت ر  ررذا الموا   أا مجلس  

 التعاوا قد لاكط المثط الذي لحتذى ب .
لك  كط ماا ر الحيوية التت  ميز بها نارررررررررررررا  مجلس  
التعررراوا لررردول الخليج واجتمررراعرررا ررر   مرررت ات ءم  لم  ك  
 نرالرك أخطرار محردقرة بردول المجلسل اممر الرذي لعنت أنر  

ءد رررررار والتعررررراوا ات إلم واالمجلس المعقول لزم  السررررررررررررررل
قتصررررررررررراد والتنمية. أما نذا نارررررررررررأت أخطار  هدد  مجاتت اإل

سررررررررررررررالمة دول المجلس أو حتا نحدى دول ل كما  ت حال 
الكويررت منررذ ألررام المهررددة م  ق ررط نيراال اررإا المجلس ت 
لسررتطيعل ومسررباب موضرروعيةل أا لقوم بالدور الذي لحمت  

عررائررد ات الرردرجررة   ررذم الرردولررة أو الرردول م  الخطرل و ررذا
أا الفرق شررررراسرررررع بي  الكثااة الباررررررية وكميات    نلاامولا  

السرالح المتواارل ايرالت ع  أا الارعور السرائد منذ سرنوات 
 ويلة  و أا الخليج ليس ات خطرل وأن  ما دام كذلك اإا 

 تمام سررررررررررتعداد العسرررررررررركري اإلأ ل  ت لعيروا المسررررررررررألة اإل
اب الموضرروعية نلا ال الالءم. وما مجلس التعاوال ولألسررب

ت لسرررررتطيع أا لحمت  ذم الدولة أو الدول م  الخطر اإن  
وجد أا نعادة  نارررررررررريا قنوات العمط العربت الماررررررررررترك ات 
اإل ار القومت الاررررامط  بقا الوسرررريلة امايررررط. وعلا  ذا 
امسرراس جعط م  دورة عادلة لمجلس الجامعة العربية دورة  

 نلاأ ميرة معينرة برالنار  برالغرة ام ميرةل أو النقرط دورة ذات
 الاروف التت  عياها المنطقة العربية اآلا.

ج هة الصررمود والتصرردي اإا  ذم الج هة   نلاوبالنسرربة 
ك ات ن ارم  أث تت أنها بالعمط علا  امش العمط الماررررررررررررتر  

القومتل أي علا  امش مؤسرررررسرررررة الجامعة ت  سرررررتطيع أا 
خالل  كوا مجررردلرررة بينمرررا لكوا عملهرررا كثير الجررردوى م  

 ك.العمط الماتر  
ونح  نذا  رررررأملنرررررا ات اإلنجررررراءات التت حققتهرررررا ج هرررررة  
الصررررمود والتصرررردي علا صررررعيد مواجهة نسرررررائيط لت ي  لنا 
أنها ليسرررررت  ت التت  حول دوا ارض السرررررالم اإلسررررررائيلت 
ات المنطقررةل وإنمررا الررذي لحول دوا ذلررك مجموعررة عوامررط 

أا  م  بينها موقف دول ج هة الصررررررررررمود والتصرررررررررردي. كما
متمثالت بمنامة التحرير ع   ذم   الفلسرطينتبتعاد العنصرر ن

 الج هة أاقد ا القدرة علا التأثير دوليات وإقليميات.
ومثلمررا أا  ررذم الج هررة ليسررررررررررررررررت  ت التت  حول دوا 
ارض السرالم اإلسررائيلت ات المنطقة اإنها ليسرت  ت أليرات 
القادرة علا أا  فرض جولة قتال جديدة علا نسررررررررائيط م  

أقصا الحدودل ات ن ار   إلادوا أا لكوا  نالك  عاوال و 
 ك.العمط العربت الماتر  

ذلك نا أي مسررراندة لدولة م  دول ج هة الصرررمود   إلاو 
والتصررررردي  تعرض لخطر م  نوع الخطر الذي  تعرض ل  
الكويت  ذم املام علا سرررر يط المثال ل  لفت بالغرض ول  

ة. وقررد لكوا م  لكفت لراع الروح المعنويررة ات  ررذم الرردولرر 
المناسرررب التذكير بأا وقفة المسررراندة العربية الجماعية التت 

جتمرراع الطررارئ لوءراء الخررارجيررة العربيررة نءاء ر عنهررا اإلع َّ 
التهرررديررردات امميركيرررة للجمرررا يريرررة اللي يرررة  ت التت راعرررت  
المعنويرات داخرط الجمرا يريرة وأشررررررررررررررعرت كرط لي ت أو لي يرة 

 ف معهما كط عربت.بأنهما ليسا وحيدي  وإنما لق
يبقا أا القصررررررررد م   ذا الكالم  و القول بأن  ليس لنا 

ط نت مؤسرررررررررررررسرررررررررررررة الجامعة العربية ايها ننام الجهد م  أج  
المواجهةل وايها ننسرررررررررررررق التعاوا م  أجط التطويرل وايهال 
و ررذا  و ام مل ننرراقش الخالاررات مهمررا برردا أنهررا خالاررات  

 كثيرة التعقيد.
 ك  مجدلة لما كانت دول   ولو أا  ذم المؤسررررررررررسررررررررررة لم

مجلس التعاوا الخليجت ا جهت بكط  ذم الحماسررررررررة نحو ا 
ط التاراور ات عمط لحمت الكويت. كذلك أنها لو لم م  أج  

 ك  مجدلة لما كانت لي يا ق ط بيرررررعة أسرررررابيع  ل ت وقفة 
معنوية منها وحصررررررلت عليها باإلجماعل ولما كانت سرررررروريا  

 لخطر ما. ستطلب وقفة مماثلة نذا  ت  عرضت
تقا التكتالا العربيرراا نلومررا دام اممر كررذلرركل وبعرردمررا 

المتناقيراا وات غيروا خمسرة أشرهر علا أ مية مؤسرسرة  
الجررررامعررررة العربيررررةل امررررا الررررذي لمنع م  أا  كوا  نررررالررررك 

 ذم المؤسررررسررررة. وما الذي  نلامحاولة جادة إلعادة الحيوية 
لمنع أا لجري البحرث ات "مجلس أم  قومت عربت" لكوا 

 نلاك الررررذي  عرض بررررديالت ع  الرررردارررراع العربت الماررررررررررررررتر  
"مجلس أم   بسررررررررررررررتهرانرة بر  أكثر م  مرة. والرذي نعنير  اإل

قومت عربت"  و أا لكوا  ي رة مثرط مجلس امم  الردولت 
و صررررررررررررردر عن  قرارات  لزم الدول امعيررررررررررررراء و تراوح بي   
الواجبرررررررات والعقوبرررررررات علا م  لخرررررررالف علا أت  لكوا 

 و.معيائ  حق الفيت
ذلك ما الذي لمنع أليرررررررات م  أا  باشرررررررر بإناررررررراء    إلاو 

  النية بأننا  سررر  الم نا الجديد للجامعة العربية كتع ير ع  ح  
الجرامعرة العربيرة. وم   نلابرالفعرط جرادوا ات نعرادة الروح 

الط يعت أا يتسرررررررررراءل المرء  نا  كم م  القصررررررررررور العربية  
رة بي   سرررررررررتراحات قامت ات الفتوكم م  الفنادق وكم م  اإل

 خاذ قرار بإنااء م نا للجامعة العربية وبي  الدورة امخيرة  ن
لمجلس الجامعة بينما  نالك  با ؤ غير مق ول ات مسرررررررألة 

 بناء سقف للعرب.
و ذا السررررررررقف  و الجامعة العربية القادرة علا أا  أوي  
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الجميع وبكط خالاا هم و ناقيرررا هم والتت مرت يوم السررر ت 
ذكرى الحرررررادلرررررة وامربعوا ( الررررر 22/3/1986المررررراضررررررررررررررت )

 لتأسيسها.
 1986آذار )مارس(  29 - مجلة "التضامن". لندن

     

 مصادر المتاعب في حياة المواطن العربي 
يتأمط المرء ات القرارات التت صدرت ع  الدورة العادلة 
لمجلس الجررررامعررررة العربيررررة التت عقرررردت أعمررررالهررررا ات مقر 

 1986مرارس /آذار 26 - 24اممرانرة العرامرة ات  ونس بي  
ويجرد نفسرررررررررررررر  لقرأ  رذم القرارات ثم لعيرد القراءةل ثم لقرأ بي   
السررررررطورل ثم لجد نفسرررررر  لسررررررتغرب ويسررررررتهج  ويرى أمام  

سررررررررررررررتفهررررام والتعجرررربل ثم لخرج مألى بعالمررررات اإل لوحررررة
 بالمالحاات اآل ية 

 ناك ما لاب  اإلقرار بأا الجامعة العربية ساحة    - أوال  
مثالية للمناقاررة و بادل اآلراء و سررجيط المواقفل بط وأليررات 
للمارررراكسررررة لم  يريد المارررراكسررررة م  الدول امعيرررراء. اقد 

ال ولم لمنع ذلك سررررررجلت امكثرية موقفات لقيررررررت بإدانة نيرا
اآلخررير  مرمر  لرهرم رأي آخرر أو مروقرف مرخرترلرف مر  أا 
لسررررررررررررجلوا  حفاات علا قرار اإلدانة. والقصررررررررررررد م  ذلك  و 

جتمررررراع عربت علا نالقول  نا مرررررا لمك  أا لحررررردث ات 
جتماع علا نمسررررررررررتوى وءراء الخارجية لمك  أا لحدث ات 

مسرررررتوى القمة. وعلا  ذا امسررررراس لم لعد مقنعات القول بأا 
لقمرة ت  نعقرد نت نذا كراا  نرالرك موقف موحرد. ومثرط  رذا ا

التت  نتار اممرة العربيرة السررررررررررررررعودلرة  المملكرةالقول ردد ر  
القمة الثالثة  ننعقادالخليج وبفارا الصرررررررررر ر   نلام  المحيا 

 عارة ات أراضيها.
علا الرغم م  أا م ررردأ التحفظ ات حرررد ذا ررر    - ثااانيااا  

حتالل  تعرض لها دولة عربيةل أو حالة  هديد  نضرررررررد حالة 
امسررررررررررررررفل برط   نلا تعرض لهرا دولرة أخرىل  و أمر يردعو 

أننا عندما نتأمط ات  حفظ أربع   امسررررررف الاررررررديدل نت    إلاو 
  دول )سرررررررررررررروريرا ولي يرا والجزائر واليم  الجنوبت( علا قراري  

أن   حفظ متعدد المنطلقات. وعلا  ذا امساس  اإلدانة نجد
ت لعود م  الجائز القول نا  نالك أربع دول  ت ضرررررررد ما 

  خاذم م  قرارات ندانة.ن م 
بعض التوضريئ. وما لمك     نلاومثط  ذا اممر لحتاج 

قول  ات  ذا الارررررررررررأا  و أا سررررررررررروريا متحفاة م  دوا أا 

كوا اقا  لكوا  حفاهرررا مقنعررراتل برررط نا  رررذا التحفظ قرررد ل
لمجرد أا نقرار را براإلدانرة لعنت نقرار را بخطرأ الموقف الرذي 

وإيراال  العراق  تخذم منذ بيررررررررررع سررررررررررنوات نءاء الحرب بي  
أا التحفظ ينررردرج  حرررت خرررانرررة الصررررررررررررررراع  نلانضرررررررررررررررراارررة 

 الحزب الواحد. اميديولوجت بي   رات  
 نلاأمرا التحفظ اللي ت ارإنر  لسررررررررررررررتنرد ات بعض جوانبر  

قاعدة مناكفة العراق اقا    إلاخصررررررررت و نتقام الارررررررر موقف اإل
ك ممنرر  لررأوي معررارضرررررررررررررري  لناررام  ات لي يررا. كررذلررك أا  الح 

التحفظ اللي ت  و ات النهالة مزيج م  قواعد السرررررررررررررياسرررررررررررررة  
الرلرير ريرررررررة ارت مرواجرهرررررررة الرعرررررررالرم. وبرمرعرنرا آخرر أا الرترحرفرظ  
بامسرررررررلوب اللي ت وبالمنطلقات اللي ية عمومات ت  لتقت علا 

 السرررررررررررررورية وإا كاا لجمع الطراي    اإل الق مع المنطلقات
ك م وى نقالق   .العراق ات  الح 

وإذا كانت  لرك حال  حفظ كط م  سرررررررررررررروريا ولي يرال اإا  
التحفظ الجزائري ينطلق م  م ررردأ أنررر  ت برررد م  أا يبقا  

نتارار لحارة لكوا ايهرا نالبراب العربت مفتوحات مع نيراا ات 
الموقف  الحوار ممكنات ات شرررررركط أو آخر. والذي لجعط  ذا

م  جانب الجزائر مفهومات ضررررمنات أو مق وتت ات ن ار التفهم 
 و أن  ت لقترا بمسرراعدات عسرركرية  قدمها الجزائر إليراا 
كما  فعط سوريا ولي يال ايالت ع  أا المسؤولي  الجزائريي   

سررراحة ينارررا ايها الخمينيوا   نلات لارررجعوا  حويط بلد م 
 مع كط م  سررروريا  ات شررركط أو آخر كما  ت الحال أليرررات 

 ولي يا.
ويبقا التحفظ اليمنت الجنوبتل و و  حفظ منطلقرررررا ررررر   
علا امرجئ مختلفرررة  مرررامرررات ع  منطلقرررات اآلخري . ولقرررد 
كراا المرء يتوقع أا  كوا اليم  الجنوبيرة ات الموقف الرذي 

ط القول مرررررا معنرررررام  نا  تخرررررذم امغل يرررررة وذلرررررك م  أجررررر  
ك  المجموعة الجديدة التت  سررررررررررررلمت  ط  سررررررررررررعا م  أج   مالح 

م الرئيس السرررررررررابق علت ناصرررررررررر ك   حقيق  واءا لم يتمك  ح  
محمد م   حقيق ل ايررررررررررررالت ع  أا الحكام الجدد لحتاجوا  

أا لعوضروا وم  خالل الموقف المتواءا حصريلة عارر   نلا
سرني  م  الماراريع والديوا والهبات والنجدات والمسراعدات 

ثالثة    إلاقتتال ق ط حو جرى  دمير ا ات عارررررررررة ألام م  اإل
أشررررررررررررررهر. لك  الحكرام الجردد لليم  الجنوبيرةل وبسرررررررررررررر رب قرد 
لصرررررررررررررعب علا المرء نلجاد  فسرررررررررررررير ل  اختاروال وات أول 

ت رسرررررررمت لاررررررراركوا في ل موقف المتحفظ علا مؤ مر عرب
والكويت ودول الخليج بارررررررركط عام.   العراق قرار لمصررررررررلحة 

وحرردث ذلررك ات وقررت   رردو اليم  الجنوبيررةل الخررارجررة م  
تتررررال أ لت و ت مثخنررررة بررررالجراح ومثقلررررة نقأسرررررررررررررروأ حررررالررررة 

جانب الخليجيي  وليس   نلاحتياجاتل مطالبة بأا  قف باإل
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سرررررررررررتغرابات لهذا الموقف نثر الناس جانب نيراا. ولعط أك  نلا
 م أبنراء اليم  الجنوبيرة ق رط غير م. وت برد أا كرط موا   
لمنت جنوبت سرررريتسرررراءل بين  وبي  نفسرررر    ط م  المعقول 
ونح  خررارجوا م  محنررة قرراسرررررررررررررريررة وكررط مررا بنينررام أحرقرر  

  اإليرانتقتتررررال امخير نتحفظ علا قرار يرررردي  العرررردواا اإل
لررردول  اإليرانتويررردي  التهرررديرررد  العراق علا بلرررد عربت  و 

الخليج التت  الما أمد نا ات الماضررررررت بالمسرررررراعدات والتت 
 نحتاج نليها ات المرحلة المق لة؟

وقرررد لكوا الحكرررام الجررردد مترررأثري  بقواعرررد اللعبرررة التت 
ك ميتقنها  السروري ويحاولوا م  خالل التحفظ الحصرول   الح 

م. م  دول الخليج علا مواقف أايرررررررررط علا صرررررررررعيد الدع
وعلا  ذا امسرررراس اإا الهدف م  التحفظ اليمنت الجنوبت 
 و اليرررررغا علا دول الخليج أكثر من   أييد نيراا ضرررررم  

  ذم الدول.
  اإليرانتلقد  زام  نصرررررررررررردار قرار يندد بالعدواا   - ثالثا  

 خراذم نلردول الخليج بقرار  م  اإليرانتوبرالتهرديرد  العراق علا 
علا لي يررا. كررذلررك  زام  بررالجمرراع ويرردي  العرردواا امميركت 

قرار التنررررديررررد بقرار ممرررراثررررط يرررردي  اتحتالل اإلسرررررررررررررررائيلت  
وممارسرررررررررررررا   التعسررررررررررررر ية واإلر ابية ات جنوب ل ناا ويدي   
كذلك المخططات اإلسرررررررررائيلية التوسررررررررعية ات أرض جنوب  

 ل ناا وميا  .
ولعلها المرة امولا ات السررررنوات العاررررر الماضررررية التت 
لحدد ايها مؤ مر عربت رسررررمت مصررررادر المتاعب ات حياة  
الموا   العربتل و و  حرررديرررد عفوي ارضررررررررررررررتررر  التطورات  
وامحداثل لكن  بعفويت   ذم حسرررررمل وباررررركط نهائتل الجدل 
الرردائر ات أمر مصررررررررررررررررادر المترراعررب و ت نيراا والوتلررات 

ئيط. وي دو  ذا التحديد كما لو أن  دعوة لكط المتحدة وإسررررررا
موا   عربت م  أجط أا يتأمط ويقررل وات الوقت نفسرررررر   

امنامة العربية المترددة ات شرأا  حديد مصرادر   نلادعوة 
المترررراعررررب لألمررررة لكت  عيررررد النار كثيرات أو قليالت ات أمر 

 موقفها.
أا قرار اإلدانررة لم يتيررررررررررررررم    نتبررامالالاررت لإ  - رابعااا  
ل وإنما العراقيةحتالل نيراا لبعض امراضرررررت ن  نلااإلشرررررارة 

ضرررررد  "العدواا المسرررررلئ اإليرانت الكانت  ناك ندانة شرررررديدة 
وأمنرر  وسررررررررررررررالمترر  اإلقليميررة". كررذلررك أا القرار أداا  العراق 

لرررردول الخليج العربت" م  دوا  حررررديررررد   اإليرانت"التهررررديررررد 
بسر ب  الكويت باتسرم علا أسراس أنها اآلا عرضرة للتهديد 

ي  وحديثهم الدائم ع  "الجارة  اإليراني صررريحات المسررؤولي   
ات الفاول  العراقيةحتاللهم لبعض امراضررررررررت نالجديدة" بعد 

م  جهةل وعلا أسررررررررررررراس أا الكويتيي  بدأوا منذ أا حدثت  

الثغرة ات الفراو لارررررررررررررررا ردوا أعمردة الردخراا النراشررررررررررررررئ ع  
 المعارك يومياتل م  جهة أخرى.

وبينما لجوء القول نا التحديد كاا أايرررررررط اإن  أليرررررررات 
ضررررررررد   اإليرانتجتهاد بأا عبارة "العدواا المسررررررررلئ لجوء اإل

" وذلك اإليرانتحتالل "  بقا أكثر وقعرات م  عبرارة "اإلالعراق 
حتالل حررالررة ربمررا  زول اجررأة وربمررا  علا أسرررررررررررررررراس أا اإل

حالة وا أمرم ات أي لحاةل أما العدواا اإن  العراقيسررينهت 
اتراض برأا عبرارة مسررررررررررررررتمرة. كرذلرك أنر  مثلمرا  و جرائز اإل

لردول الخليج العربت" أكثر وقعرات منم   اإليرانت"ندانرة التهرديرد 
لررردولرررة الكويرررت" وذلرررك علا  اإليرانتالقول "ندانرررة التهرررديرررد 

أسررررررررررررررراس أا العبرارة التت  م  ث يتهرا ات قرار اإلدانرة  عت ر  
خليجت م  الخطر لاررررررررررررررمرررط جميع دول مجلس التعررراوا ال

 عماال وليس اقا الكويت. نلاالعربية السعودلة  المملكة
ولكننا ات الوقت نفسررررررر  نقول ذلكل م  دوا أا نسرررررررقا  

حتمررال كوا ظروف ق ول القرار برراإلجمرراعل نعتبررار م  اإل
الحصررررررررول علا ذلكل  ت التت أوج ت  ذا  نلاأو الطموح  

ة حتالل م  جهة ولم لحدد دولالتحديد الذي أسررقا كلمة اإل
 سم م  جهة أخرى.الكويت باإل
صحيئ أا قرار ندانة باإلجماع كاا ل  لغير   - خامسا  

شرررررررررررررري رات م  اممر مرا دامرت نيراا علا عنراد رال نت أا  رذا 
ر ياح ات نفس الموا   العربت ناإلجماع كاا سرياريع حالة 

و جعل  بالتالت أكثر نلمانات بنفس  وبالمسؤولي  الذي  يتولوا 
د أا  رذا الموا   عنردمرا يترأمرط ات نترائج  أمرم. وم  المؤكر 

جتمراعرات مجلس الجرامعرة ايرى أا  نراك ندانرة براإلجمراع ن
لحالة عدواا  مت ات حدود عسررررررررررركرية )و ت ندانة الجميع 
للعررردواا امميركت علا لي يرررا ات خليج سرررررررررررررررت( ات حي   
 نالك وات الجلسرررة نفسرررها  حفظ م  جانب أربع دول علا 

قررائمررة وت جرردال ات أمر نكرانهررال   حتاللنقرار ندانررة لحررالررة 
اإا شررررررعورم بمصررررررداقية القرار العربت سرررررريكوا مهتزات بعض  
الارتء ويخالج  شرعور م  المرارةل بط والحزا العميقل ات 

سرتقرارات لو أن  نحي  أا ماراعر الموا   كانت سرت دو أكثر 
د الحكرررامل والرررذي  لمثلهم وءراء خرررارجيتهم لعت روا أا جررر و 

ختراق خطو  لي يرة  إحربيرة أميركيرة بر قيرام بيررررررررررررررع  رائرات 
  اإليرانتحتالل  ت جريمة ت  غتفر شررأنها ات ذلك شررأا اإل

. ونقول ذلك علا أسرررررررررررررراس أا الدول امربع عراقيةمراض  
مسرررررررررررررألة ايها نار   اإليرانتحتالل عت رت أا اإلن المتحفاة 

بينمرررا  و جريمرررة... وجريمرررة ت  غتفر ما مقتراهرررا دولرررة 
 جارة ومسلمة.

جتمعوا ات  ونس كانوا وءراء  ننا الذي    - سااااااااادسااااااااا  
الخارجيةل أي رموء الدي لوماسرررررررررررية. وات العادة أا قاموس 
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ات العرالم  الردي لومراسرررررررررررررريرةالتعرامرط بي   ؤتء وبي  رجراتت 
المرونررة. وكلمررة  نلاكلرر  لمتلئ بتعررابير وألفرراظ  ميررط عررادة 

التحفظل  ت واحدة م   ذم التعابير. وإذا جاء التوضررررررررررررريئ 
   وبالتالت التحديد اإا التحفظ  و حالة  س ق الق ول بدرجتي  

أو  كوا  حت الراض بثمانت درجاتل و ذا علا أسررررررررررررراس 
أا المسررررررررااة بي  الراض والق ول  ت عاررررررررر درجات. وات 
ضررروء ما حاولنا  فسررريرم ات امسرررطر السرررابقة لمك  التمييز  
بي  نوعيرررة التحفظ السرررررررررررررروري وبي  نوعيرررة التحفظ اللي ت. 

 حفظ الجزائري والتحفظ اليمنت الجنوبت.االت
ننرا نذا قرارنرا بي  أحوال الحكومرة اإللطراليرة التت نكرذلرك 

ت  ملرك امغل يرة ات ال رلمراا والتت  حكم بسرررررررررررررر رب موقف 
"التحفظ" م  جرانرب الارررررررررررررريوعيي  وبي  التحفظ علا قراري  
اإلدانة المارررررررررررررار نليهما م  جانب سررررررررررررروريا ولي يا والجزائر 

ممكننررا أليرررررررررررررررات أا نرردرك أ ميررة التحفظ   واليم  الجنوبتل
سرتصردار قرارل وأحيانات علا نوكيف أن  لسراعد أحيانات علا 

راع قرار ات ا جررام التنفيررذ وأحيررانررات كثيرة علا عرقلررة  نفيررذ  
 قرار.

لقد  زام  الحديث حول ضرررررررررررررورة عقد قمة  - سااااااااابعا  
جتماع الدورة  نسررررتثنائية مع النتائج التت أسررررفر عنها نعربية 

ادلة لمجلس الجامعة. والذي قد لكوا شرررررررررررررجع علا  ذم الع
الفكرة  و أا المعارضررررررررة السرررررررروريةل و ت معارضررررررررة با ت  

عتبرارم حالة ن  قليردلة لفكرة عقرد القمرةل  عرضررررررررررررررت لمرا لجوء 
 كط ات سرررررررررررررراقت  آ اررررررررررررررقق ات الجدارل أو النقط ننها حالة  

الموقف السوري. وم  خالل مداوتت الدورة العادلة لمجلس 
س موقف يوضرئ بأا المعارضرة السرورية  أمك   لمُّ الجامعة  

لفكرة القمة مسرررررررررتمرة ننما بإلماا أقط. وأغلب الا  أا ذلك 
 .العراقيةلبعض امراضت  اإليرانتحتالل ناشئ ع  اإل

سرررررررررتثنائية وليسرررررررررت القمة وثمة  سررررررررراؤل  لماذا القمة اإل
الثرالثرة عارررررررررررررررة؟ وقرد لكوا الجواب ع  ذلرك  و أا القمرة 

 رررا بم  لحيررررررررررررررر مرررا دامرررت ننعقرررادمك  سررررررررررررررتثنرررائيرررة لاإل
المواصرفات السرعودلة للقمة المثاليةل والتت  ال  أجيط أمر 
عقررد ررا ات الريرراضل غير متواارة. كررذلررك قررد لقررال بعررد مررا 

سررررررتيررررررااة  ذم   ردد أا الجمهورية اليمنية  ت المرشررررررحة إل
القمرة  ولمراذا اليم  برالرذات؟ والجواب ع  ذلرك  و  ولمراذا 

دلرة ومرا دامرت  كرذا ام  الممك  عقرد را ت. ارالقمرة غير عرا
ات ألررة عرراصررررررررررررررمررة.  ررذا مع امخررذ ات اتعتبررار ام ميررة 

 نلااتسررررررررررررررترا يجيرة لقمرة  نعقرد ات اليم  التت  ت امقرب 
دول الخليج وامكثر  عا يات وبالاررررررررركط اإللجابت مع الحرب 

بة بدول الخليج وبالعراقل ايرررررررالت   ناكل وذات العالقة الطي   
ك متواءا بي  ع  أا خطو  ال اليمنت وكط م  سرررررررررررروريا    الح 

ولي يا اللتي   ارررررركالا بموقفيهما العقبة امكثر صررررررعوبة ات 
ض هللا  ريق عقرد القمرةل ما  زال مارررررررررررررردودة وقوية. وإذا قيَّ 

أا  نعقد وات أعقاب شررهر رميرراال   سررتثنائيةلهذم القمة اإل
سرررررتثناء لارررررمط نت نذا كاا الملوك والرؤسررررراء سررررريعت روا اإل

حتا شرهر الصروم أو لعت روا أا قمة خالل شرهر رميراا 
قرد  حمرط ات  يرا هرا الخير والواراقل اهرذا معنرام أا المنطقرة  

 نفراجات.نل جذري ات المواقف وربما علا مق لة علا   دُّ 
تت لخرج المرء بهرررا و و يترررأمرررط   لرررك بعض الخوا ر ال

ات النترررائج التت أسررررررررررررررفرت عنهرررا الررردورة العرررادلرررة لمجلس 
 - و رذا  و المهم - الجرامعرة العربيرةل وكيف أا  رذم الردورة

كة التت  ارركط مصررادر المتاعب ات حددت القواسررم الماررتر  
حيررراة الموا   العربت. ولقرررد حررردد هرررا ات معرض اإلدانرررة 

علا  اإليرانتالعرررردواا  وليس ات معرض التحررررذير  ندانررررة
لردول الخليجل وإدانرة العردواا  اإليرانتل وإدانرة التهرديرد العراق 

 امميركت علا لي يال وإدانة العدواا اإلسرائيلت علا ل ناا.
وإذا كررراا  رررذا التحرررديرررد  و المهم ارررإا ام م  و وقفرررة 
صرررررررررررررررادقرة مع النفس لكفر ايهرا المخطئ ع  الخطرأ ويقردم 

 علي  حقوق الموا نة. ايها المتقاعس ما  فرض 
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 التطمين الذي يخيف
أا لقول جورج بوش نرائرب رئيس   نلاكراا المرء يتطلع 

العربيررررررة   المملكررررررة نلاالوتلررررررات المتحرررررردة خالل ءيررررررار رررررر  
سرتغرقت ثمانت وأربعي  سراعة والتت بدأت  نل التت السرعودلة

 م ناا  ل كالمات يبعث ات النفس اإل5/4/8619يوم السرررررررر ت 
م  جهرررررة والقيرررررررررررررريرررررة   اإليرانيرررررة - العراقيرررررةنءاء الحرب 
م  جهة أخرىل نت أا ذلكل ومع امسررررررررررررررف  الفلسررررررررررررررطينية

الارررديدل لم لحدث وغادر الرجط المرشرررئ ما لكوا ات أي 
لحاة رئيس أميركا )نتيجة عوامط سرررررررررر  الرئيس ريغاا م  

غتيال  م  ن جهة ومرضررررررررررر  والخطر المحيا ب  بعد محاولة  
سررررررررررررررتغراب  جهررة أخرى( المملكررة  رراركررات ات اماق بعض اإل

 ام.ستفهوالكثير م  عالمات اإل
الكالم الررذي يبعررث ات   نلاأمررا لمرراذا كرراا المرء يتطلع 

 ررالررت   اإليرانيررة - العراقيررة م نرراال األا الحرب النفس اإل
ستطاعة الوتلات المتحدة أا  وقفها نعما لمك   حمل  وات  

باممر أو باليررررررررررررغا أو بالمسرررررررررررراومة نذا  ت أرادتل وما 
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كيرة وعودات ع رد العزيز ات ذمرة اإلدارة اممير  ب  للملرك اهرد
مر بة التعهدات عاد بها بعد ءيار   ق ط بيرررررعة   نلا صرررررط 

نتارار أا  فت نالوتلرات المتحردة ومرا ءال ات  نلاأشررررررررررررررهر 
ندارة الرئيس ريغاا بهذم التعهداتل خصررروصرررات بعدما بلغت  

باررررررررررركط خا  نءاء الوتلات  الفلسرررررررررررطينيةالمرونة العربية و 
ا  ؤكد صررررردق  المتحدة الحد الذي يوجب علا  لك اإلدارة أ

النيرات و نفيرذ التعهردات وبحيرث ت لجررد بوش مرا لقولر  ات 
الرياض سرررررروى أن  ت حوار بي  واشررررررنط  ومنامة التحرير  

الذي   242ق ط أا  وااق المنامة علا القرار  الفلسرررررررررررررطينية
 لصفيها نهائيات.

وصررررررررررحيئ أا الموقف العربت بارررررررررركط عام نءاء الحرب 
ير م  الموقف ليس أايرررررررررررررررررررط بكث اإليرانيررررررة - العراقيررررررة

كالم حاسرم لقول   نلاأننا مع ذلك كنا نتطلع   امميركتل نت  
المسرررؤول امميركت الزائر ات شرررأا الحرب غير الذي قال . 

كالم حاسرررررررررم آخر لقول  ات شرررررررررأا   نلاوكنا نتطلع أليرررررررررات 
 ذلع نقالت عن .غير الكالم الذي أ   الفلسطينيةالقيية 

وإذا جرراء القول اررإا بوش أعل  و و ات الريرراض ق ررط 
ع ررد العزيز مررا  ب  الاهراا للقرراء الملررك اهررد نلاأا ينتقررط 

ذلرك ات قولر  يهم بالدم وليس مرا يهم دول المنطقرة. و مثرط 
لمجموعررة م  رجررال امعمرررال امميركيي  ات السررررررررررررررعودلررة 
)نننت سررررأكرر ا  نا... نا الوتلات المتحدة ملتزمة بالحفاظ  
علا التداق الحر لنفا ع ر الخليجل ويتعي  أت  لارررررررك أحد 

عملية خليج سرررررررت" ات  نلابعد الاررررررهر الماضررررررت "نشررررررارة 
ام ميرررة التت نوليهرررا لحريرررة المالحرررة ات الميرررام الررردوليرررة(ل 

أم  الدول غير المتحاربة ات  نلاوقول  أليرررررات  "نننا ننار 
ق  شررررررررررب  الجزيرة بجدلة بالغة ويجب أت  لاررررررررررك أحد ات عم

  ذم الجدلة".
أمررررا لمرررراذا ت يهم  ررررذا القول دول المنطقررررة ويهم اقا 

ت لمانع ات  - أي  ذا القول - السررررررياسررررررة امميركية األن 
بينمرررا مطلرررب دول  اإليرانيرررة - العراقيرررةسررررررررررررررتمرار الحرب ن

الخليج  و وقف  رررررذم الحربل وما  طمي  الررررردول غير 
 سررررررررررررررع  نا  م نرراال ذلررك أنرر  نذاإل نلاالمتحرراربررةل ت يرردعو 

ط الوتلات دول الخليج اإا  دخُّ  نلانطاق الحرب ووصرررلت  
المتحدة ت لعود مفيداتل من  نذا كاا سررررررررررررريحمت م  الخطر 

سررررررررررررتقالل ل م  جهةل اإن  سرررررررررررريلقت ظالتت علا اإلاإليرانت
 خرى.الو نت لدول الخليج م  جهة أ  

اتراض أا الكالم لك  ات الوقت نفسرررررررررررررر  م  الجرائز اإل
ت الريرراض وأمررام رجررال أعمررال  و غير الررذي قررالرر  بوش ا

سرتفسرارات  إالكالم الذي لمك  أا لقول  ردات علا مسراءتت و 
م  جانب الملك اهد. و نا نجد أنفسررررررررررنا نفترض بأا الملك 

اهد حر  علا أا لسرررررررررررررتق ط بوش ات الاهراا وليس ات 
الرياض أو ات ال ر وذلك علا أسررررررررراس أا ماررررررررراعر بوش 

لنفطت م  خالل صرررررلت   التكسررررراسرررررية واهم  لدقة الوضرررررع ا
الردرجرة التت  اهرم كمرا لو أنر  ممثرط   نلا"اللوبت" النفطت  ب

ل  ات ال يرت امبيض قد  حرك فير  بعض الكوام  وينعكس  
ذلرررك علا  قويمررر  لواقع حرررال المنطقرررةل ايررررررررررررررالت ع  أا 
الاهراا  ت عاصرررررمة المنطقة الاررررررقية بما  مثل  م  آبار 

 نلاسررررررررعودلة نفا وصررررررررناعات م  جهةل و ت أقرب نقطة 
م  جهة أخرىل أي بكالم   اإليرانية  - العراقيةج هة الحرب  

أكثر  حررديرردات أا العررا ررط السررررررررررررررعودي أراد أا  كوا  نررالررك 
جلسررة مصررارحة اوق امرض التت  تداق نفطات وعلا مقربة  

 اإليرانيرة - العراقيرةم  شررررررررررررررطرآا الخليج التت  كراد الحرب 
 المنطقة المحيطة بها. ستقرارن لهب 

وقرررد لقرررال نا  وقيرررت الزيرررارة غير منررراسرررررررررررررررررب للطرف  
السرررررررررعودي والخليجت باررررررررركط عامل وذلك علا أسررررررررراس أا 
الزيرارة  تم بينمرا  نرالرك  نرديرد عربتل وبراإلجمراعل وبرالعردواا 
امميركت علا لي يرال وبينمرا  نرالرك ذعر أميركت ممرا حردث  

ا قن لرررة ءرعهرررا نفجرت ايهررر نلطرررائرة الركررراب امميركيرررة التت 
عتقراد امميركراا  رف عربت مرا. ولك  بقردر مرا ن علا حرد 
  الماار نليهما ليسا لمصلحة الزيارة بالقدر نفس  أا اممري  

ط أا لحدث بعض التفهم لاررررررررررركالا عنصررررررررررررات مهمات م  أج  
امميركت محوال المنطقرررررة التت  غلت كرررررالمرجرررررط نتيجرررررة  

ل و اررررررررررررجيع  وإيراا م  جهة العراق سررررررررررررتمرار الحرب بي  إل
سررررررررررتمرار ا. وإذا كاا قول الدول الك رىل وبالذات أميركال إل

 سررررراع رقعة الحرب نبوش ات السرررررعودلة نا المهم  و عدم 
سررررررررتمرار اما  و وليس وقف  ذم الحرب ليس  اررررررررجيعات لإ 

 التاجيع نذا؟
الجمهوريرة العربيرة اليمنيرة ات   نلاويبقا أا ءيرارة بوش 

ارارقرة نتيجرة  عرا ف  ن رار جولتر  امخيرة  ارررررررررررررركرط عالمرة 
م  جهةل ونتيجة أا  الفلسرررررطينيةاليم  مع منامة التحرير 

سرررتثنائية  نسرررتيرررااة قمة عربية الجمهورية اليمنية مرشرررحة إل
خالل أسررابيع وربما خالل ألامل ايررالت ع  أا الرئيس علت 

صرررررالئ لسرررررتطيع أا لسررررراعد اإلدارة امميركية علا  هللا ع د
 اف العربية. رميم بعض جسور ا مع بعض ام ر 

 - يبقا أليرررات أا ءيارة بوش  تزام  مع  قارب مصرررري 
سرررررررررررررروفيا ت علا رغم أا حرار   ما  زال علا شررررررررررررررتء م  
ال رودة نت أنها مرشرررررررررررحة ما  صررررررررررربئ مر فعة مع الوقتل 

ر ك ت اإلدارة امميركية خطأ ات سررررررررررياسررررررررررة  نوبالذات كلما  
   عاملها مع العالم العربت. ومع امسررررررررررررررف أنها  خطئ كثيرات 

 خطأ. نلابط ننها  نتقط م  خطأ 
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 نلاو كراراتل نا الذي سمع  المرء م  بوش وع  ءيار   
 م نرراا بررأا اإل نلات يرردعو العربيررة السررررررررررررررعودلررة  المملكررة

الوتلات المتحدة سرررررررتفعط شررررررري ات. وإذا كاا لم لعل  و و ات 
 م ناا اأي  سرررررريعل  اإل نلاالسررررررعودلة الموقف الذي يدعو 

كرانرت المكراا العربيرة السررررررررررررررعودلرة   ملكرةالم رذا الموقف؟ نا  
المناسررررررررررررررب إلعالا موقف يتطلع نلي  الكثيروا. وعندما ت 
لعل  بوش  رذا الموقف و و ات السررررررررررررررعودلرة ارإنر  ربمرا ل  

عتبرررار أا عررردم اإلعالا ت لعلنررر ل  رررذا مع امخرررذ ات اإل
نذا قيلرت ات  لعنت أا المواقف امسرررررررررررررراسرررررررررررررريرة ت  تخرذ نت  

 خاذ ا ات الجلسررررررررررات نما لمك  المؤ مرات الصررررررررررح يةل وإن
المغلقرة علا أا  تم  رجمتهرا ع ر أاعرال وممرارسررررررررررررررات مع 

 الوقت أو ات الوقت المناسب.
وات ضررررررررروء ذلك أننا ن دو مطال ي  بإدخال  عديط علا 
التكتيك ات التعامط مع الوتلات المتحدة ما دام التعديط ات 

 سترا يجية ليس واردات ات الزم  الرا  .اإل
 1986نيسان )أبريل(  12 - "التضامن". لندنمجلة 

     

 الُحْكم وداعا  أيها 
أخيرات لحردث ات دولرة عربيرة مرا لم لحردث ات أي دولرة 
م  دول العالم العربت م  ق ط. اقد  صرررررررررف جماعة الفترة  

نتقراليرة ات السرررررررررررررروداا علا أسرررررررررررررراس أنهم كرانوا لحملوا اإل
نقيرراء المهلة المحددة نأصررحابها بعد  نلامو ا  اممانة وسررلَّ 
 لهذا اممر.

لم و سرررررررررر  1985أبريط /نتفاضررررررررررة نيسرررررررررراانوعندما حدثت 
ك مجنراتت الجيش السرررررررررودانت   ؤاءر م النقابات المهنية  الح 

كراا  نرالرك الكثيروا الرذي  لارررررررررررررركوا ات أمر حردوث  رذم 
المعرررادلرررةل وكررراا كثيروا لقولوا نا  رررذا اممر ل  لحررردث 

ك موسررررينقض العسرررركريوا علا المدنيي  ويتسررررلموا   ق ط  الح 
ات خطيرة  نتقرراليررةل بررط ننهم قررد لفتعلوا أحررداثرر نهررالررة الفترة اإل

ر ياح حالة اإل  نلالكت يبسرررررررطوا نفوذ م مسرررررررتندي  ات ذلك 
 ستق لهم بها ءمالؤ م حكام المنطقة العربية.نالتت 

ولك   ؤتء خي وا ظ  المرا ني  علا صررررررررررررردق وعد م. 
وسررررررررررررررتبقا م  الحررراتت النرررادرة حرررالرررة مجموعرررة جنراتت  

ك ملسرررررلموا  بدل أا يتسرررررلمومل أو يتناءلوا ع  السرررررلطة  الح 
أا ينتزعو ا. بط نا  ذم الحالة سررتتحولل ومع الوقتل بدل 
 نموذج يتمنا الموا   ات العالم العربت لو لسود. نلا

سررررررررتطاعة الفريق أول ع د الرحم  سرررررررروار نلقد كاا ات 
الرذ رب أا لقولل وبرالصرررررررررررررروت العرالتل ننر  براق  وبراق  معر  
رااق  أعيراء المجلس العسركري. وكاا ل  يراض أحد ذلك 

م وجوم مق ولررة م  الجميع ات الخرررارجل علا أسرررررررررررررررراس أنه
بة علا صررررررعيد  رميم  وعلا أسرررررراس أنهم حققوا ننجاءات  ي   

العالقات مع أ راف كانت  عيش حاتت  و ر مع السوداا 
ات الماضرررتل وعلا أسررراس أنهم لم لطرقوا بابات نت و م اتئ 
 رررذا البررراب أمرررامهم. وات الوقرررت الرررذي كررراا أ رررط امحزاب 

نتخرررابرررات كررراا  رررذا المجلس لطرق البررراب لعررردوا العررردة لإ 
ع د العزيزل وعلا  ب  السررررررررعودي ويحصررررررررط م  الملك اهد

ت المملكة والذي  سررررررررر ب ات ر باك المالت ارغم ظروف اإل
 أجيط نصردار الميزانيةل علا ما لكفت لتأمي  نفا للسروداا 

نتخابات.  لمدة ثالثة أشرررررررررهر  لت المرحلة التت سرررررررررتعقب اإل
كاا لسررررررررررريارات مرشرررررررررررحت امحزاب أا  ولوت  ذا الوقود لما

  جوب السوداا  وتت وعرضات.
سررررررررررررتطاعة الفريق أول سرررررررررررروار الذ ب أا نلقد كاا ات 

ك مينقض علا  ويحتفظ برر ل وذلررك م  خالل نشررررررررررررررعررال  الح 
حرائق الصررررررررررررررراعرات ات صررررررررررررررفوف الزعرامرات الحزبيرةل أو 

سررتطاعت  أا لسررتغط الصررراعات القائمةل نبامحرى كاا ات 
داخط المؤسررسررة   نلاقادة امحزاب ينقلونها  والتت كاد بعض

العسرررررررررررررركريررةل ولك  الرجررط آثررار أا يبقا وفيررات علا ودلعررة  
ئتمنوم عليهال وشرراء أا يؤكد للعاررري  مليوا سررودانتل م  ن

الجنينرة مرورات بكرط   نلانمولت وم  بور سرررررررررررررروداا  نلاحلفرا 
سررررررررررررررتطرررراعررررة نمتر م  أمتررررار المليوا ميررررط مربعل نا ات 

عسرررررررررركريي ل بط وأا لكوا كثير   نلا  السررررررررررودانت أا لطم 
  م ناا.اإل

نتخرابرات السررررررررررررررودانيرة لقرد كراا المرء يتمنا أا  كوا اإل
شرررررررررررررراملرة بحيرث ت  بقا   1/4/1986التت بدأت يوم الثالثاء 

للسررروداا.  نتكاسرررةن نالك أمور عالقة م  شرررأنها أا  حدث 
نتقالية روضرررت حالة كذلك كاا يتمنا المرء لو أا الفترة اإل

ات الجنوب بحيررررث ت لعود خطر التفجر واردات ات التمرد 
ألرة لحارة. أمرا وأا  رذا اممر لم لحردث ارإننرا حتا لحارة  

( ت نجد ما 8/4/1986كتابة  ذم الكلمات )مسررررررررراء الثالثاء 
نقول  سرررررررررررروى التمنت بأا  كوا المرحلة الجديدة للسرررررررررررروداا 

م امحزاب أا ك  سرررررررررررررتطاع ح  نءد ار والنقا ة. وإذا  مرحلة اإل
ك متمرردم نعال الد برالهرردوء الرذي  لقود    نتقررالت باررررررررررررررقيرر  اإل الح 

ءد ار ت بد سريحط ويعمل أما العسركري والمدنت اإا  ذا اإل
ل اهذا 1964نذا كاا سرريصرريب السرروداا ما أصرراب  بعد ثورة 

ات بلد المليوا ميط مربع ل   الدلمقرا يةمعنام أا ارصرررررررررة 
  تكرر بعد اليوم.
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ك ميبقا أليررررررررررات أننا كنا نتمنا لو أا   نتقالت أرجأ اإل الح 
م امحزاب خطوة علا الرغم م  ك  مرررا بعرررد أا ي ررردأ ح   نلا

نلجابيتها سرررررررتترك بعض المرارة ات النفوس ونعنت بها قرار 
نتقاليي  علا نلغاء مؤسرررسرررات التكامط مع مصرررر. ولك  اإل

ر حط ما ي دو أرادوا أا لسررررررررهلوا علا الذي  سرررررررريخلفونهم أم
نشرررركاتت عالقة م  بينها التكامط الذي ما كاا محد القدرة  

نت م  امسررررررررررررررررراس علا قرررراعرررردة  علا أا يلديرررر  لو أنرررر  ب  
 صحيحة.

ك م نلانتمنا للسررروداا الخير وللواادي    عدم التعثرل  الح 
ولا ات العالم عتزاء بقيادة دشرررررررررررنت وللمرة ام  ونسرررررررررررجط اإل

ينتاررر الز د ويكثر  العربت مرحلة الحكام الزا دي  آملي  أا  
أكثر م   نلاعررردد الزا ررردي  وأا  نتقرررط عررردوى الز رررد  رررذم 

 عاصمة ات أكثر م  بلد.
 1986نيسان )أبريل(  12 - مجلة "التضامن". لندن

     

وهل    هل يقرر القذافي أن يصبح رجل دولة 
 ؟ ينسى ريغان أنه ممثل أفالم الكاوبوي 

غريرررب أمر الوتلرررات المتحررردةل افت الوقرررت الرررذي كنرررا 
مبادرة منها  طفئ الحريق المارررررررررررتعط ات   نلاكعرب نتطلع 

المارررررررررررررقل نذا بها  تصرررررررررررردر محاولة إلشررررررررررررعال حريق ات 
المغرب. وءيادة ات التوضرررررررررررريئ م  الممك  صررررررررررررياغة  ذا 
التوقع علا النحو اآل ت  ات الوقرت الرذي كراا مطلوبرات م  

 - ال إلنهاء الحرب العراقيةالقيام بدور اع  الوتلات المتحدة 
اإليرانية نجد ا  خوضل ع  سرررررابق  صرررررميمل معركة ضرررررد  
لي يرا  رذكرنرا دوااعهرا برذلرك العردواا الثالثت الرذي حردث عرام 

 ستهدف ات  لك السنة مصر.إو  1956
بط نننا م  ار  الد ارررررررررررررة نفترض أا اإلدارة امميركية  

المغرب وذلرك  ربراتل    عمردت اتئ الج هرة الثرانيرة ات منطقرة
الحرب  نلاأو النقرط  هربراتل م  مواجهرة الحقيقرة برالنسرررررررررررررربرة 

 وإيراا. العراق الدائرة منذ بيع سنوات بي  
ا العدواا امميركت لم لسررررررررررتهدف لي يا وحد ا.  اوعمليات 

وعنرردمررا  بحر امسرررررررررررررررا يررط الحربيررة امميركيررة بررأوامر م  
سررررررررررررررؤولوا الرئيس ريغررراا ات ا جرررام لي يرررال بينمرررا  نرررالرررك م

أميركيوا وعلا مسرررررررررررررتوى عالل )جورج بوش نائب الرئيس  
وريتارررررررررارد مورات وآخروا(ل يتنقلوا بي  بعض العواصرررررررررم 
العربيةل اهذا أليرررررررات نوع م  العدواا علا  ذم الدول. و و 

عدواا علا أسرررررررراس أا الوتلات المتحدة  ريد م  وراء  ذا 
 رذم  التوقيرت لجوتت المسررررررررررررررؤولي  امميركيي  اإللحراء برأا 

الررردول ت  مرررانع ات  رررذا الرررذي لقررردم عليررر  الرئيس ريغررراا.  
كذلك أن  عدواا علا أسرررررراس أا الوتلات المتحدة  سررررررتغط 

داخط نرادة صرررانعت    نلاخالاات عربية لتتسرررلط م  خاللها 
 القرار العربت والتحكم بهذم اإلرادة.

نا امكثرية العربية ضررد السررياسررة امميركيةل ولكنها ات  
سررتدراج الدولة نيسررت مع امسررلوب اللي ت ات الوقت نفسرر  ل

التحرش بالمنطقة. وم   حصررررريط الحاصرررررط أا   نلاالك رى 
 كوا امكثريرررة العربيرررة  رى ات التررردخرررط امميركت مرررا  و 
أخطر بكثير م   دخط لي يا ات قيرررررررررررررالا كثيرة. وإذا كانت  

نقسرررررررررمت ات شرررررررررأا الموقف م  التهديدات نأوروبا نفسرررررررررها 
علرت ندارة الرئيس ريغراا برذلرك  كثر م  امميركيرة للي يرا وج

الترأمرط ات نترائج المواجهرةل اهرط م  المعقول أا  سررررررررررررررراير 
 امنامة العربية  ذم اإلدارة و جيز لها  هديد لي يا؟

سرررررررتفزاءات للماررررررراعر نوليس مبالغة القول نا ما  و أكثر 
م  التهرديردات امميركيرة للي يرا  و أا  رذم التهرديردات  مرت  

يتنقرررط بي  العواصررررررررررررررم العربيرررةل وبينمرررا  بينمرررا جورج بوش 
خرىل وبينما  نالك أ   نلاريتارارد مورات ينتقط م  عاصرمة 

آخروا لجتمعوا بمسررررررررررؤولي  ات بعض العواصررررررررررم العربية  
ويسرررررررلمونهم الرسرررررررائط أو يتاررررررراوروا معهم. ومثلما أا  ذا 

نقسررررررررررام الموقف نسررررررررررتفزاء للمارررررررررراعر  و السرررررررررر ب وراء اإل
الوتلات المتحدة ات نصرررررررف  درجة بدت ايها  نلااموروبت 

سرررررررتفزاء نفسررررررر  والذي  مثط ات أا التهديدات عزلةل اإا اإل
امميركيرررة للي يرررا  مرررت بينمرررا المبعوثوا امميركيوا الكبرررار 
لجوبوا المنطقة العربيةل  و السررررررررررر ب ات عدم  جاوب أي 
 رف عربت مع  رذا التالعرب م  جرانرب اإلدارة امميركيرة  

ذا ي دو كما لو أن  النصررررررررف مع اآلخري . وعدم التجاوب  
اآلخر لحررالررة العزلررة التت  زامنررت مع التهررديرردات امميركيررة  

 للي يا.
يبقا أا التطورات التت شررررررررررررررهرررد هرررا المنطقرررة ومرررا  زال  

   رات    ط أابعض اصرررولها ماثلة أمامنال  جعلنا نتسررراءل 
أغرب مواجهة م  نوعها ات العالم سرررررريسررررررتفيداا ويتعااال  
أم أا أحردات منهمرا ل  لسررررررررررررررتفيرد ول  يتعظ. أمرا كيف  كوا 

سررررررررتفادة اهت أا لقرر العقيد معمر القذاات بأا لصرررررررربئ  اإل
ةل وأا ت يترذكر ريغراا مرا دام ات ال يرت امبيض رجرط دولر 

 أن  كاا ممثالت وأحد أبطال أاالم "الكاوبوي".
 لحدث ذلك أو ت لحدث؟

م  الصرررررررررررررعب التكه ل وم  المحزا أا ليرررررررررررررع مزاج 
   العالم علا كف عفريت النهالة.الرجلي  
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ومثررط  ررذم النهررالررة كرراا م  الممك  أا   رردأ بعرردمررا نفررذ  
عترررررردى اجر يوم الثالثرررررراء  إ دات و الرئيس ريغرررررراا التهررررررديرررررر 

السروفيا ت  صررف   اإل حاد( علا لي يال لو أا 15/4/1986)
م العقيرد القرذاات كحليف وليس كتراجر أسررررررررررررررلحرة. أو ك  مع ح  

 خذم وخالصرررررررت  أن  ضرررررررد  نبامحرى لم يتخذ الموقف الذي 
أميركرا لك  ليس مع العقيرد القرذااتل ات حي  أا المطلوب 

اللي ت. كما أا  ذم   فالحلي  و أا لكوا ضررررررد أميركا ومع
سررررررررررررررتطاع  نخرى نذا  النهالة لمك  أا  حدث ات صرررررررررررررريغة أ  

القررررذاات نقنرررراع الرأي العررررام العربت بررررأنرررر   حرررردى الوتلررررات 
ط القيرررررررررررررريرة  منراءلتر  اقا م  أجر   نلاسررررررررررررررتردرجهرا إالمتحردة و 

العربيرةل وإذا  زام  ذلرك مع  عرا ف م  الرأي العرام الردولت 
التمرد والراض ات  ول علا لي يا وإذا  صررررررررررررررات حركات 

العالم وعرضررر  مع العقيد القذاات الذي يدعمها منذ سرررنوات  
بالمال والسرالح  صررف الحليب الذي لسراند ات وقت الاردة 
وليس  صررررف المسرررتفيد م  مال  ذا الرجط الذي حسرررم ل  

 يررررئ أا معمر القذاات إعدواا ريغاا علي  شرررركوكات كثيرة و 
عاملت مع  علا  ذا  و خصررررررررررررم أميركا بط وعدو ا وأنها  

 امساس وكانت لي يا  ت اليحية.
يبقا أا العرررردواا امميركت علا لي يررررا والررررذي  م علا 
الطريقة اإلسررررررررررررررائيلية لفسرررررررررررررر اللغز الك ير ات أا الوتلات 

عتداءات اإلسرررائيلية علا سررتمرار ندانة اإلإالمتحدة  راض ب
 العرب. كما أا  ذا العدواا الذي لارررررب  ات أسرررررلوب التنفيذ

العدواا اإلسررررررررررررررائيلت علا  ونسل  و علا رغم كط المرارة 
التت خلفها وما ءالل  و الفرصرررررررة المثالية أمام م  يريد أا 
لصرررررررحو أو لصرررررررحئ. اهط  حدث الصرررررررحوة أو علا امقط 

 التصحيئ؟
 1986نيسان )أبريل(  19 - مجلة "التضامن". لندن

     

 الصلح العربي على يد األجانب!
  اررررإا المرء   عربيي  خالف بي   راي  عنرررردمررررا لحرررردث 

لحزا و و لسررررررررررمع  فاصرررررررررريط  ذا الخالف أو لقرأ ع   ذا 
الخالف. و و لحزا ما الخالف ليس مقنعرات برط نننرا حتا  
اآلا نسررلم بأمر وجود الخالف م  دوا أا نقتنع ب . كذلك 

الخالف بدل أا يبحثا عما م  شرررررأن     و لحزا ما  رات  
يق الخالف اررررإنهمررررا لجهررررداا أا يزيررررط المعوقررررات م   ر 

النفس بحثرات ع  معوقرات جرديردة. وعنردمرا  سررررررررررررررتعيرد الرذاكرة 

بررردالرررات أي خالف م  الخالارررات العربيرررة علا مررردى ربع  
سرررررررررررتثناء الخالف حول مسرررررررررررألة إقرا نجد أا أي خالفل ب

سرررتمرار الصرررراع معهال ليس م ررات  نالصرررلئ مع نسررررائيط أو 
 ستمرارم.نوليس مقنعات 

ا يتسرررراءل المرء بين  وبي  نفسرررر   ط وات بعض امحيا
م  المعقول أا لسررررررررررررررقا  رررررذا العررررردد الهرررررائرررررط م  القتلا 
والجرحال ايررررررررررالت ع  المطاردات وأجواء امسررررررررررر والك ت 
الخررانقررةل بينمررا لمك  بعبررارة واحرردة ننهرراء أي خالف مهمررا 

 ك ر حجم ؟
وإذا كاا المرء لحزا و و لسرمع  فاصريط خالف لحدث  

و لقرأ ع   ذم التفاصررررريطل اإن  يزداد   ل أ  عربيي  بي   راي  
  علا خالف ات ما   عربيي  حزنات عندما لسرررررررررمع بأا  راي  

بينهما قد يتفا ماا ويزيالا الخالف نتيجة مسررررعا بذل  ات 
سررر يط ذلك  رف أجن ت. ومع  زايد الحزا لجد المرء نفسررر   
يتسررررررراءل   ط م  المعقول أا  فارررررررط كط ام راف العربية  

  لكت يتم    الطراي  و  فا م بي   ذي  ات  حقيق مصررررررررررالحة أ
ط أا لصرررررررررررررررالحهمرال  رف ثرالرث أجن ت م  أجر   نلااللجوء 

و ررررط م  المعقول أت  ينجئ  رف عربت ات  حقيق  ررررذم  
 المهمة بدتت م  الطرف امجن ت؟

ولكت ت ي دو اممر كما لو أننا نتحدث بصرريغة التجريد  
ك م ذا الخالف "المسررررتعصررررت" بي   نلاناررررير  سرررروري ال الح 

وبي  لاسرررررررررر عراات. والمعلومات المتواارة ات  ذا الارررررررررأا 
أا  راات غير عربت أمكن   حقيق نتيجة  يبة    نلا ارررررررررررررير 

 ل وأن  ات ضرروء ذلك علا صررعيد حط الخالف بي  الطراي  
مجاريهال كما لقول التع ير الاررررائعل  نلااإا الميام قد  عود 
"الفيتو"  دمارق أو يزور ا وذلك ما  نلاوأا عراات سريعود 

 السوري قد ءالل أو أ ءيط عن .
 ماذا لعنت ذلك؟

لعنت أا  نالك عارررررررررررررري  دولة علا امقط لم  حقق ما 
حققت  الدولة امجن ية علا صررررررررعيد  صرررررررر ية الخالاات بي   

ك معرارات و  السرررررررررررررروري. ومثرط  رذا اممر لم يتحقق ربمرا   الح 
  بسررررررر ب العجز أو ربما بسررررررر ب عدم المبادرة. وات الحالتي  

و اممر مزعجرات. برط نا عردم المبرادرة لحرط الخالف  بقا  ي رد
أكثر نيالمررات م  العجز أو اإلخفرراق ات السررررررررررررررعت إلنجرراح 

 مبادرة التوايق.
  أمر   عربيي  ومع أا مسررررألة ءوال الخالاات بي   راي  

أننررا ات الوقررت نفسررررررررررررررر  نحتررار ات  ر يرراح نت  اإل نلايرردعو 
 فسرررير  ذا اللغز المتعلق بقدرة  رف أجن ت علا أا يواق  

 ل أو علا خالاررات غير   متخرراصررررررررررررررمي    عربيي  بي   راي  
مقنعرة امسرررررررررررررربراب بينمرا ليس ات قردرة أ راف عربيرة  حقيق  
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  ذم المهمة.
اتراض ارإا الطرف امجن ت ينجئ منر  وإذا جراء اإل

ات مخا بة  رات الخالف   لعتمد أسرررررررررررلوب الصرررررررررررراحة
  بمنطق الحقرائق الموضررررررررررررررروعيرةل بينمرا ويواجر  الطراي  

سرررم إ  بأسرررلوب مناشررردة الطراي   نلاالطرف العربت يلجأ 
سررررررررررررم اللغة الواحدة أا يزيال إسررررررررررررم الدي ل وبإالنخوةل وب

 أسباب الخالف ويتفا ما ولو علا الحد امدنا.
ومثررط  ررذا امسرررررررررررررررلوب ت لمك  أا لعتمرردم الطرف 

ونررانت أو الطرف املمررانت الاررررررررررررررررقتل و مررا  رارراا الي
ط نذابرة الجليرد المتراكم أجن يراا لعبرا دورات متقردمرات م  أجر  

 .الفلسطينية - ات العالقات السورية
اتراض ارررإا اليونرررانت لقول كرررذلرررك أنررر  نذا جررراء اإل

الخالف كالمررات لمك  أا يتق لرر  كررط منهمررا منرر   لطرات  
ما ت يتق الن  م  علا أسرررررررررررررراس أن  أجن ت ات حي  أنه

الطرف العربت...  ذا نذا كاا الطرف العربت سررريبادرل 
النهالة ات  نلاوإذا بادر كاا سريعتمد قاعدة المصرارحة  

سررررررررس التت  اررررررررخيأل أسررررررررباب الخالف وات وضررررررررع ام  
 سيقوم عليها الحط.

ذلرك نتمنا ات الوقرت  نلايبقا أننرا ونح  نارررررررررررررررير 
    متخاصررمي    عربيي  نفسرر  أا يتحقق الوااق بي   راي  

حتا نذا كاا ذلك سررررريتم ع   ريق  رف أجن ت وليس 
 ع   ريق  رف عربت.

والتمنت سررررررررررر ب  أننا ضرررررررررررقنا ذرعات بالخالااتل وبات 
 - العراقتحررط للخالف  نلاالموا   العربت يتاررررررررررررررروق 

 - السررررررررروري ع   ريق ارنسرررررررررال وحط للخالف المغربت
 - العراقتالجزائري ع   ريق نلطررراليرررال وحرررط للخالف 

 - اللي ت ع   ريق نسررررررررررررررربرررانيرررال وحرررط للخالف اللي ت
 - التونسرررررررررررررررت ع   ريق مررالطررال وحررط للخالف اللي ت

 ع   ريق  ركيا.. و كذا. الفلسطينت
ولا ي دو مثط  ذا التمنت مؤسرررررررررررفات. و ذا وللو لة ام  

صحيئ علا أساس أا القريب  و الذي يواق بي  أبناء 
  عرربريرير    أا أي حررررررررط لرلرخرالف برير   ررارير   الرعرم. نت  

وبواسرررررررررررررررطرة الطرف امجن ت يبقا أايررررررررررررررررط بكثير م  
ما لارررررررب   نلاسرررررررتمرار الخالف يزداد  رسرررررررخات ويتحول  ن

 السوس الذي ينخر ات جسد اممة.
 1986نيسان )أبريل(  26 - مجلة "التضامن". لندن

     

 هل هذا طبيعي؟ 
 ما  ذا الاعور المأساوي؟

عقرررد القمرررة  نلاحتا اللحارررة التت  تقرر ايهرررا الررردعوة 
العربية لاط المرء يتسرراءل   ط  نالك ظرف أسرروأ م   ذا 
الارف لكت ينعقد مؤ مر قمة يتدارس في  الملوك والرؤساء 
الموقف بهدف الخروج م   ذا المأءق الذي لعيار  الوضرع 

 العربت؟
عقررررررد القمررررررة ي رررررردأ المرء  نلاولمجرد أا  تم الرررررردعوة 

صرررررررررراب الذي بالتسرررررررررراؤل   ط سرررررررررريتحقق عدد الموااقي  الن
نقسررررام ات  ذا الاررررأا نأم أن  سرررريحدث  نعقاداإللفيررررل  يتم 

 ؟نعقاداإلصرف النار ع   نلاوينتهت اممر 
   فاقوبعد أا  تجاوء القمة العقبة امسرررررررررراسررررررررررية ويتم اإل

المقا عة  ستثناء بطلتت  إبموااقة الجميع ب نعقاداإلعلا م دأ 
 دأ المرء العربية مكثر مؤ مرات القمة و ما سرررررررررروريا ولي يا ي

بالتسرررررررراؤل   ط لا  رى سررررررررتثمر المسرررررررراعتل التت يتم بذلها 
ل م  نعقاداإلعادة ات السرررررررراعات ما ق ط امخيرة م  موعد 

 ل وأحيررانررات حليفررا همررال النار ط أا  عيررد كررط م  الرردولتي  أجرر  
ات مسررررررررألة المقا عة و اررررررررارك ات أعمال القمة وليس اقا  

لا نعرداد جردول جتمراع وءراء الخرارجيرة الرذي يتو نات أعمرال 
 أعمال القمة؟

سرتبعاد م دأ مقا عة  نولمجرد أا  لوح ات اماق  باشرير 
القمررة ويتررأكررد أنرر  ل   كوا  نررالررك مقررا عررة م  جررانررب أحررد 

التمثيط سررررررررريكوا علا   ط أالجد المرء نفسررررررررر  يتسررررررررراءل  
مسررررررتوى القمة وم  لا  رى سرررررريحيررررررر م  سرررررروريا نذا كاا 

العقيد معمر  الرئيس حااظ امسرررررد ل  لحيرررررر وم  سررررريواد
 القذاات لكت ينوب عن ؟

  ط أاوق ط  ذا التساؤل لكوا  نالك  ساؤل آخر  و  
اآلخري  سريسرايروا سروريا ولي يا ات مسرألة الماراركة أم أا 

لكوا لهم موقف آخر؟  الجزائر واليم  الجنوبت ول ناا  
وبعرد الترأكرد م  أنر  ل   كوا  نرالرك مقرا عرة م  جرانرب 

الملك    ط أارء نفس  يتساءل  ولك   أي دولة للقمة لجد الم
  بعد الذي اعل   ط أنل و ع د العزيز سررررررررررررررياررررررررررررررارك ب  اهد

ر رررأى الملرررك أت   نعقرررد نت نالبعض مع قمرررة الريررراض التت 
ل بات يرى جدوى م   فاق سرلفات علا اإل  فاق باإلجماع وباإل

 القمم العربية كت لاارك شخصيات ايها؟
ويتوااد الملوك والرؤسررررررررررررراء  نعقاداإلوبعد أا لحط موعد 

لجد المرء نفسررررررررررر  يتسررررررررررراءل   ط حقات سررررررررررريتفقوا و ط حقات  
 سيقرروا و ط حقات سيلتزموا؟

 لك  ت بعض التسرررررراؤتت التت  خطر ات البال لمجرد  
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أا  طرح دولررة عربيررة مررا اكرة عقررد قمررة للبحررث ات عرردواا 
محراولرة لوقف حرب  حردث أو مصررررررررررررررالحرة لجرب أا  تم أو 

كالحرب الدائرة منذ سرررررررررررت سرررررررررررنوات بي  العراق وإيراال أو 
محاولة لوضرررع نهالة شرررب  سرررعيدة للحرب التت  زداد  عقيدات  

 ات ل ناا.
القمة التت  م التفا م علا أا   دأ أعمالها  نلاوبالنسرربة 

( نت نذا حدثت مفاجأة ليسرررت  3/5/1986 ذا اليوم )السررر ت 
التسررراؤتت ات شرررأنها منذ أا  مت  ات الحسرررباال اإا حجم 

الرردعوة نليهررا ثم بعرردمررا برردأ السررررررررررررررعت م  أجررط عقررد ررا ارراق 
التصرررررررررررررور. وم   ذم التسررررررررررررراؤتت علا سررررررررررررر يط المثال ت 

 الحصر 
قتنراع نالردعوة نليهرا م  جرانرب لي يرا كرانرت نتيجرة   رط أا

التجاوب مع الدعوة    ط أابجدوى العمط العربت المارترك و 
ي يا با ت دولة  فيرررررررررررط التعامط مع قتناع بأا لنكاا نتيجة 

امنامة وليس مع حركات الثورة والتمرد والمعارضررررررررةل وأا 
العقيد معمر القذاات بات ات ضررروء العدواا امميركت علي  

السررررررب والتغريد مع  ذا  نلانيرررررمام شرررررخصررررريات لفيرررررط اإل
 السرب وليس خارج ؟

 هررا لم  نعقررد ات الجزائر ما الرئيس الاررررررررررررررراذلت ررط أنو 
ت يريد أا لسرررجط علا نفسررر  أن  اسرررتيررراف قمة  جديد ب 

خجولرررة  تخرررذ م  القرارات دوا مرررا  و مطلوب ودوا مرررا 
يتناسب مع حجم المأساة التت لعياها العالم العربتل أم أن  
ت يريرررررد أا  كوا الجزائر  ت المكررررراا الرررررذي يبحرررررث ات 

وعرررردواا نيراا علا لي يررررا علا العرررردواني ل عرررردواا أميركررررا 
سررتيررااة القمة نذا كانت اقا للبحث سررتعد إلالعراقل وأن  م

 ات العدواا امميركت؟
الملك الحسرر  الثانت بادر ات اللحاة المناسرربة   ط أاو 

عقررد القمررة ات ارراس وبرردا ات ذلررك كمررا لو أنرر   نلاودعررا 
 ؟نعقاداإل"متعهد" القمم الصعبة 

 رذم القمرة لم  نعقرد ات الجمهوريرة اليمنيرة كمرا    رط أاو 
 ط وذلك علا أسرررررررررررررراس أا الرئيس علت كاا مخططات م  ق

صرالئ يوااق علا قمة ت  بحث ات العدواا الواحد  هللا ع د
   معات؟وإنما  ناقش العدواني  

قمة ااس نذا  م عقد ا سرررررتكوا المناسررررربة التت   ط أاو 
 جمع الارررررمط أم أا بعض الملوك والرؤسررررراء ل  لاررررراركوال 

صرعيد  وبعدم ماراركتهم ت  حقق القمة ما  و مطلوب علا 
  خاذ قرار اعال م  دونها؟نالمصالحة التت ت لمك  

ع د العزيز  ب  الملك اهد   ط أاوءيادة ات التوضررررررررريئ  
ع د   هللا ب  ع دالعهد اممير  سررررياررررارك أم أن  سرررريواد ولت  

الرئيس حااظ امسررررد سرررريأ ت أم أن  سرررريواد    ط أاالعزيز. و 

حسرررررررررررررري   ام الرئيس صرررررررررررررردَّ   ط أانائب  ع د الحليم خدام. و 
العقيد   ط أاسررررياررررارك أم أن  سرررريواد نائب  عزت نبراتيمل و 

نعقرررد القمرررة م  أجلررر  وبطلرررب منررر   نمعمر القرررذاات الرررذي 
الرئيس     ط أاسرريحيررر أم أن  سرريواد ع د السررالم جلود؟ و 

جديد سرررررررررريذ ب بنفسرررررررررر  أم يواد أحمد  الب   ب   الارررررررررراذلت
 اإلبراتيمت؟

لكثير الذي  و ذم ليسررررت كط التسرررراؤتت وإنما  نالك أليررررات ا 
جتماعات و ط سررتكوا لمك  أا لقال بصرريغة التسرراؤل حول اإل 

ط التفا م حول النقا  المارررررررررتركة أم لمسررررررررراجلة ت غالب  م  أج  
 خاذ القرار الفعال  ن ايها وت مغلوبل وحول القرارات و ط سررررررررريتم 

عتبار المسرررررررررررررألة اللفاية وت لأخذ ات  أم مجرد قرار لأخذ ات اإل 
 خرراذ ن ئيررةل وحول الجرردلررة و ررط ات حررال عتبررار اممور الم ررد اإل 

سرتهانة  عتادوا اإل ن قرارات اإن  سريتم  نفيذ ال أم أا البعض الذي  
 ستهانة؟ بالقرارات سيواصلوا اإل 

  نلا  لررك  ت أحوال القمررة العربيررة م  لحاررة الرردعوة نليهررا 
اللحاة امخيرة.  سررررررراؤتت وشررررررركوك وحيرة وإحبا  وخيبة أمط.  

ظا رة عدم المباتة م  جانب الناس  ونتيجة لهذم امحوال  سود 
 جتماعات العربية. العاديي  بالقمة واإل 

ط   رررديرررد  رررذم الارررا رة يتمنا المرء لو أا الملوك  وم  أجررر  
والرؤسرراء العرب يتصررراوا ات مناسرربة قمة واحدة بما م  شررأن  
أا يرضرررررررررررررت وجرررداا كرررط منهمل ويحقق اممنيرررة الغررراليرررة علا  

سررتقرار  سررتقرارل واإل شررعوبهم و ت أمنية جمع الاررمط ما في  اإل 
 الخليج.   نلا  و أمنية كط موا   م  المحيا 

  الصرررررررررررررعررب   ررديررد  ررذم الاررا رة وإءالررة معررالم  وإذا كرراا م 
الارررعور المأسررراوي خالل  ذم القمة التت  سررر ق شرررهر رميررراا 
ببيررررررررررعة ألام التك  القمة التت  ليها  ت المناسرررررررررربة...  ذا مع  

عتبار أننا ت ندري نذا كاا بعد  ذم القمة نذا بدأت امخذ ات اإل 
ثانت نتهت قمة خجولة م  السرررهط حتا علا الملك الحسررر  ال إ و 

عقررد قمررة ت  نعقررد ات ن رار   نعقرراد اإل "متعهررد" القمم الصرررررررررررررعبررة 
نرادة الموا  . والحد امدنا لهذم امصرول  و   إحترام امصرول و 

 لتزامهم بما يتخذوا م  قرارات. إ مااركة الجميع و 
القمة  و   إنعقاد وأليررررات... نذا كاا الاررررعور  جام ما يتعلق ب 

ات الوقت الذي  لوح  شرررعور مأسررراويل اإا امكثر مأسررراوية أن   
القمة وربما ات نلجاد حلولل  طط ماررررررركلة  ننعقاد بارقة أمط ات  

البحرينت ات دو وكأنها ماررررررررررررركلة جديدة أمام    -  الخالف القطري 
أا المرء ي تهرط أت  لكوا  رذا الخالف أكثر م     قمرة متعثرةل نت  

 سحابة عابرة. 
 1986أيار )مايو(  3 - مجلة "التضامن". لندن
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 شهادة "شاهد على الحقيقة"
لكط موا   عربت ودلعة ات عنق اممي  العام للجامعة 
العربية الاررراذلت القلي ت. بط النقط نا  ذم الودلعة  ت دي   
لسرررررررتطيع أا يؤجط اممي  العام  سرررررررديدم لكن  ت لسرررررررتطيع  
علا اإل الق أا يتنررراسررررررررررررررررام أو لقول علا  ريق الرئيس  

 أن  ل  لسددم. - ر هللات قد   - )الراحط( أنور السادات
و رررذم الودلعرررة أو المرررديونيرررة عبرررارة ع  مجموعرررة م  
الحقرررائق التت ليس  نرررالرررك م  لعلم بهرررا أكثر م  القلي ت.  

ختيارم ليكوا اممي  العام للجامعة العربية ناهت  زامنت مع  
ولا ثم مع الوتلة ءدادت  عقيدات مع وتيت  امٌ إو ت  اع ت و 

 الثانية.
الحقرائق برالقمرة العربيرة التت ت  نعقرد عنردمرا  و تعلق  رذم 

نعقرردت ت  تخررذ  ن كوا  نررالررك ضرررررررررررررررورة لعقررد ررال وإذا  ت 
 نعقاداإلالقرارات التت  تناسررررب مع حجم المارررركلة التت جاء 

 خاذ القرارات اإا التنفيذ  نبسررررررر  هال وإذا حدثت المعجزة و م 
 يتعثر.

ذلرررك أا م  أ م الحقرررائق مرررا يتعلق برررالمنررراورات   إلاو 
ف  أحيرررانررراتل ونكررراد نقول برررالمؤامرات أحيرررانرررات أخرىل لنسرررررررررررررر  

اإلجماع  ارةل أو بعثرة موقف  يرررررامنت أمك  بارررررق النفس  
 ستنبا   و جميع امكثرية حول .ن

ا المدي  للموا   العربت  و الارررررررررررررراذلت اوعندما نقول 
القلي ت اعلا أسررراس أا الرجط لعرف كط  ذم اممور بحكم  

ا كط الجداول الرقراقة والجداول كون  البحيرة التت  صب ايه
ذات الميام غير الصرررررافية. و و عندما يتنقط بي  العواصرررررم 
العربية ويسررررررررمع أصررررررررحاب الاررررررررأا العربت لعالج كط منهم  
اممر علا  وام أو واق مصرررررلحت  لسرررررتطيع أا لسرررررتخلأل  
ات النهالة رألات كثير الوضررررررررررررروح ومعلومات مؤكدة بنسررررررررررررربة  

 ك يرة.
بت أا اممي  العام للجامعة وم  سوء حظ الموا   العر 

العربيرة موظف حتا نذا كرانرت وظيفتر   وجرب علير  التعرالم 
مع الملوك والرؤسررراء ووءراء الخارجية. وكون  موظفات لحول 

ط ذلك  بقا  دوا  وضررررريئ الحقائق عند اليررررررورة. وم  أج  
سررررررررررررررتفهررام حررائرة ات اماق العربت. كررذلررك أا عالمررات اإل

والتت  ت "ك ير الموظفي   الصررررررررررررررفة الوظي ية لألمي  العام
العرب"  حرمر  م  أا يريئ وجردانر  وضررررررررررررررميرم. وقرد لجوء  

اتراض أا الارررررررررررررررررراذلت القلي ت  و أكثر موا   عربت اإل
مسؤول لعذب  ضميرم علا أساس أن  لعرف كط شتء لكن  
ت لقول للموا   العربت ما م  شأن  أا لفك الطالسم التت 

نرر  لقررابررط الجميع  تزايررد  راكمررات ات رأسرررررررررررررررر . و و لعرف م

ويسررررررررررررررمع منهم ويقول لهم الكثير. لك  مررررا نفع المقررررابلررررة 
سرررررررتماع والقول ما دامت صرررررررفت  أوج ت علي  أا لكوا واإل

موظفررات لهررذا الطرف ولررذاك المتخرراصررررررررررررررم معرر . وءيررادة ات 
التوضرررررررررررررريئ وبررررالمقررررارنررررة مع الخالاررررات العربيررررة وحرررراتت  
الخصرررومة اإا اممي  العام  و موظف السرررطينت وموظف 
سرررروري ات الوقت نفسرررر  مرجع  السرررريد لاسررررر عراات رئيس  

والرئيس حااظ   الفلسررررررطينيةاللجنة التنفيذلة لمنامة التحرير 
امسررررررررد. و و أليررررررررات موظف سرررررررروري. وموظف عراقت ات 

ام حسررري .  الوقت نفسررر  مرجع  الرئيس امسرررد والرئيس صررردَّ 
و و أليرررات موظف  ونسرررت وموظف لي ت مرجع  الرئيسررراا  

بة ومعمر القذاات. و و أليرررررررات موظف عراقت الح يب بورقي
ام والقذاات. و و أليررات وموظف لي ت مرجع  الرئيسرراا صرردَّ 

موظف لي ت وموظف السررررررررررررررطينت مرجعرر  الرئيس القررذاات 
وأبو عمرار. و و أليرررررررررررررررات موظف جزائري وموظف مغربت  

جديد والملك الحسررررررررر  الثانت.   ب  مرجع  الرئيس الاررررررررراذلت
وموظف أردنت مرجعرر  الرئيس  أليرررررررررررررررات موظف لي ت و و 

 القذاات والملك حسي .. و كذا.
  لكوا اممي    عربيتي  وكلمررا نارررررررررررررررأ خالف بي  دولتي  

  .العام بحكم منصب  موظفات لدى كط م  الدولتي  
وعنررردمرررا نقول نا م  سرررررررررررررروء حظ الموا   العربت أا 
اممي  العرام للجرامعرة  و اقا موظف حتا نذا كراا اللقرب 

  علا  ررذم الوظيفررة  و "ك ير الموظفي  الررذي لمك  ن القرر 
نتقاصرررات م  الاررراذلت القلي تل وإنما ما نالعرب" اليس ذلك  

 ذم الوظيفة بالاررررررررررررركط الذي ار أوم ت   دو اعالة. وم   نا 
لجوء القول نا الارراذلت القلي ت مطالب بأا لسررعا لتطوير  
موقعر  بمرا لحقق للموا   العربت رابرة داينرة ات نفسرررررررررررررر .  

لكوا نما ات  فوييررر  بحط الخالاات التت لسرررمع  والتطوير 
م  أ رااها الكثير ات شررأنها ويتم امخذ بالصرريغة التوفيقية  
التت لطرحهال وإما أا لقول الحقائق كاملة غير منقوصررررررررررة  

ولا ات  اريخ العمط وبذلك يرضررررت ضررررميرم ويؤكد للمرة ام  
العربت أا  نالك م   م ات لحاة  عب وجدانت   السررياسررت

 علا خطوة  اريخية شجاعة. أقدموا
ونح  عندما نطلب الاراذلت القلي ت بهذم الخطوة نعرف  
أا ميثاق الجامعة العربية ت لخول  صررررررررالحية اإلقدام علا 
الخطوة الارررررجاعةل ولكننا ات الوقت نفسررررر  نؤم  بأا بحيرة  

م  يرمت ايهرا حجرات. ومرا قرد  نلاالسرررررررررررررركوا العربت  حتراج 
 يرمي  القلي ت سيكوا ل  اعط الصخرة وليس الحجر. بط نا

تاار ا أو نن ذم الخطوة الاررررررجاعة قد  حدث صررررررحوة  ال 
قرد  وقظ أ رط الكهف م  العرب الرذي  ت يردروا برأا اممرة 

سررررتهانة م  جانب بعيررررهم   اررررهد حالة  آكط نتيجة  ذم اإل
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بالقيم و لذذ م بممارسرررررررة لعبة  غلب ايها نزعة الارررررررر علا 
 اعط الخير.

علا أمرم  و كرارات أا الموا   العربت ال ريء والمغلوب 
يريرد أا لعرف لمرراذا لفعلوا بر  ذلرك. يريرد أا لعرف لمرراذا 
ت  سررررتقيم اممور. ويريد أا لعرف السررررر الذي لجعط دولة 
عربية واحدة  هزم عارررررررررررررري  دولة. ويريد أا لعرف م   و 

 الس ب ات  ذا التالعب بالو   والتسلت بأقدار اممة.
لموا  ل و... لا سرررررررررريادة اممي  العام  ننك مدي  لهذا ا

و و نذا عرف ومنك بالذات منك شا د ومنك صادق ومنك 
 عررانت قرد لجعررط اممور  سررررررررررررررتقيم. و رذا مطلررب اممرة م  

 خليجهال و ذم  ت المديونية. نلامحيطها 
ويبقا أننررا عنرردمررا نطررالبررك بررذلررك اررإننررا نرى أنرر  قررد آا 
 سررررررررررررديد الديوا التت  راكمتل ايررررررررررررالت ع  أننا ت نريد أا 

 ءور" وإنما "شا د حقيقة". كوا "شا د 
وت نعتقد أنك سررتخسررر شرري ات لا سرريادة اممي  العام. ننك 
امقوى مرررررا دمرررررت  قول الحقيقرررررة. ومرررررا داموا  م لقولوا 

 العكس.
أا   وصرررررررحيئ أا مثط  ذا اممر لم لحدث م  ق ط. نت  

اممة لم  اررررررهد مثط  ذا التفكك م  ق ط ولم  اررررررهد أليررررررات 
ك التت  تلوى بها منذ بيرررع سرررتهانة م  جانب البعض كتلن

 سنوات.
 1986أيار )مايو(  10 - مجلة "التضامن". لندن

     

لماذا إبعاد الجامعة العربية عن الخالف  
 بين قطر والبحرين؟

نذا كرراا الخالف الررذي حرردث بي  قطر والبحري  تاتررات 
اررإا نبعرراد الجررامعررة العربيررة ع  التعررا ت ات  ررذا  إنتبررامل

 ستغراب.اإل نلايدعو  الخالف كاا أمرات 
  العام للجامعة يومنذ أا بدأ الخالف لم نسرررمع أا امم

   العربيرة ءار الردوحرة ثم ءار المنرامرة وعقرد ات العراصررررررررررررررمتي  
سرررررررتهداتل نذا جاء القولل   ريد امجواء السررررررراخنة نلقاءات 

  .  الاقيقتي  بي  الدولتي  
ويحرررار المرء ات أمر  رررذا التبرررا ؤ م  جرررانرررب اممي  
العررام علا أسررررررررررررررراس أنرر  نذا كرراا ت يتحرك ات مثررط  كررذا 
 مناسبات ولمواجهة مثط  كذا خالاات امتا نذا سيتحرك؟

ومع الحيرة  سررررررراؤتت كثيرة لمك   سرررررررجيلها علا النحو 

 اآل ت 
دول الخليج اعت رت أا الخالف خليجت وأا   رررررط أا

ماررررررررررررررررراكررررط أ ررررط الخليج لحلهررررا الخليجيوا وت داعت لغير 
ا يتعا وا بها نت نذا  ل ت ام راف الخليجية الخليجيي  م

 المعنية منهم ذلك؟
عت رت أنرر  مررا ن دول مجلس التعرراوا الخليجت   ررط أاو 

دام لهررا جررامعتهررا والتت  ت مجلس التعرراوا اال داعت نذا 
للجرامعرة امخرى أي الجرامعرة العربيرة لكت  تردخرط أو  ردخرط  

 علا الخا الخليجت؟
ليجت اعت رت أا  اريخ  دول مجلس التعاوا الخ   ط أاو 

الجامعة العربية ت لاررررررجعل خصرررررروصررررررات ات ميررررررمار حط 
 ط ذلك  حاشت  لب النجدة منها؟الخالااتل وم  أج  

ل وعلا العربية السرررررعودلة  المملكة  بعدما بادرت  ط أنو 
نررتررارررررررار الررتررحرررك نالررفررورل لررتررطررويررف الررخررالف ومرر  دوا 

ال يروقرا ت ممررانررة مجلس التعرراوا بررات  نررالررك مررا يوجررب  
 دخط الجامعة العربية أو غير ا؟ 

اممي  العام للجامعة العربية الارررررررررراذلت القلي ت   ط أاو 
 حركت  العربية السعودلة    المملكةذلع بأا عت ر لمجرد أا أ  ن 

لتطويق الخالف المفاجئ بي  قطر والبحري ل وجاء  حركها  
علا مسررررررررررررررتوى برررالغ ام ميرررة منرررذ ال ررردالرررةل أنررر  مررراذا ات 

كثر م  الذي لفعل  الوسريا السرعوديل سرتطاعت  أا لفعط أن
كتفا بررالتصرررررررررررررررف كمراقررب وليس كطرف  نط ذلررك وم  أجرر  

 لاارك ات بذل المسعا الحميد؟
العربية السررررررررعودلة   المملكةأا   نلاو جدر اإلشررررررررارة  نا 

البحرينت بأسررررررررررلوب م   -  صرررررررررررات نءاء الخالف القطري 
يرغب ات ن فاء الحريق أوتتل ثم البحث ات امسررررررباب التت 

ذلرك لم  وارد مبعوثرات   نلاانردتع  رذا الحريق. و ت   نلادت أ
لحمط رسرالة وات ضروء  ذم المهمة   دأ مهمة أخرى  تمثط  
ات نلفاد مبعوث أكثر أ مية و كذا... و ذا شررررررأا أسررررررلوبها 
ات  عررراملهرررا مع بعض امءمرررات العربيرررة التت حررردثرررت ات 
الماضررررررررت و دخلت م  أجلها المملكة ات شرررررررركط أو آخر.. 

أوارردت المملكررة الرجررط الثررالررث والرجررط الررذي لعطيرر    وإنمررا
منصررررررررررب  صررررررررررفة الرمز العسرررررررررركري مم  الخليج ونعنت ب   

ع د العزيز النائب الثانت لرئيس مجلس   ب  اممير سرررررلطاا
قرام اممير سررررررررررررررلطراا  الوءراء ووءير الرداراع والطيراا. ولقرد 

بررالمهمررة علا رغم أنرر  خررارج حررديثررات م  ظروف صررررررررررررررحيررة  
المزيرد م  الراحرة. ولوت أا المملكرة  نلا وجرب علير  الخلود  

البحرينت مرررا ءال  - لم  فعرررط ذلرررك لكررراا الخالف القطري 
 ينذر بالتفجر.

نا ابتعاد الجامعة العربية أو نبعاد ا ع  الخالف الذي 
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ا بالفعط م  النوع المسررررتغربل  حدث بي  قطر والبحري  كا
ولا التت  جرررد  رررذم المنامرررة المتعثرة الحظ منهرررا المرة ام  

  م  الررردول نفسرررررررررررررررر  ت  ملرررك حق التررردخرررط ات أمر دولتي  
امعيرررررررررررررراءل أو أنهرا نذا جراء القول بردأت مثرط أم  ليس م  

   م  بنا ها.ثنتي  نحقها التعا ت مع خالف ناب بي  
ل   رط لو أا الجرامعرة ومثرط  رذا اممر لجعلنرا نتسرررررررررررررراء

سرررررتطاعت حط ماررررراكط عربية سرررررابقة كاا ل  لحسرررررب لها ن
 ر الموقف بي  قطر والبحري ؟حساب عندما  فجَّ 

م  المؤكد أن  لو كانت الجامعة سررررجلت نجاحات علا 
صرررررررعيد مصرررررررالحة العراق مع سررررررروريال وسررررررروريا مع منامة  

ل والعراق مع لي يرال وامردا مع لي يرال  الفلسررررررررررررررطينيرةالتحرير 
ل والجزائر مع الفلسررررررررررررررطينيرررررةلي يرررررا مع منامرررررة التحرير و 

المغربل لمررررا كرررراا ات اإلمكرررراا  جررررا لهررررا. ولك   رررراريخ  
الجررامعررة حررااررط ات مجررال عرردم وضررررررررررررررع حلول للخالاررات 

 العربية.
أنها  وصررررررحيئ أا  ذم الجامعة ليسررررررت  ت السرررررر ب نت  

 ليست بري ة علا صعيد العجز.
 نلالكت يتوج   وت نعتقد أا اممي  العام ينتار  أشررريرة

 - الدوحة والمنامة لكت يدلت بدلوم ات أمر الخالف القطري 
البحرينت سررررررررررررررواء  لرب منر  الطراراا ذلرك أم ت. اهرذا دورم  
من  اممي  العام لجامعة  يرررررررم كط دول العالم العربت م  

سررررررررررررررتثنررراء برررأا الخالارررات بي  دول ندوا أا لكوا  نرررالرررك 
عرام لهرذم  ختصررررررررررررررراصرررررررررررررررات اممي  النالخليج ت  ردخرط ات 

 الجامعة.
 1986أيار )مايو(  17 - مجلة "التضامن". لندن

     

 مجلس رأي يساعد مبارك 
مننا نحمط ات نفوسررررررررررنا مارررررررررراعر التقدير والود للرئيس  
حسرررررررررررنت مباركل اإننا نتمنا علي  أا لسرررررررررررتحدث مجلسرررررررررررات 

سرتاراريات ليرم عددات م  الارخصريات المصررية التت عملت ن
  جمال ع د الناصرر وأنور السرادات ات السرابق مع الرئيسري  

و عرا رت ات الاررررررررررررررؤوا العربيرة ووقفرت علا خفرالرا ود راليز 
 السياست العربت.العمط 

مجلس ليررررررررم علا سرررررررر يط المثال ت الحصررررررررر محمود  
رياض وإسرررررررررررررماعيط اهمت ومحمد حسرررررررررررررني  تيكط وحااظ  
نسرررماعيط ومحمد اائق وأحمد حسررر  الزيات وأشررررف غربال 

وآخري  م  الذي  سرررررررررجلوا  وال الخمس والعارررررررررري  سرررررررررنة  
مواقف علا صرررعيد المتابعة والتعامط ات الارررأا السرررياسرررت  

 العربت.
 صرررررراحية معيررررررائ  حتا ت لغيررررررب بعض  مجلس ت

الحراليي ل وإذا  م غيرررررررررررررر وا أمكنهم أا لعقلوا. وم   قراليرد  
العمط الرسررررررمت ات مصررررررر أن  ما دام ليس لاررررررخصررررررية ما 
صررررررررررالحية اإنها  كوا موضررررررررررع  رحيب م  اآلخري  الذي  

 لح وا الصالحيات.
مجلس يتواجد أعيرررررررراؤم ات قصررررررررر الرئاسررررررررةل ويجتمع  

كترررابرررة رألرررات ات مرررا لمك  أا لحررردث    ؤتء يوميررراتل ويقولوا 
الرئيس اررإذا  نلاوليس ات مررا حرردث. و ررذا الرأي يتم راعرر  

أخرررذ بررر  ارررذلرررك خير وبركرررة أم نذا  و لم لرررأخرررذ بررر  فيكوا 
  نالك علا امقط م  حاول أا لجتهد بالرأي.

مجلس ليرررررررع  قويمات للتطورات التت  ارررررررهد ا السررررررراحة 
بعض   نلالنسربة العربية ويرصرد حاتت الصرعود واله و  با

 الاخصيات.
مجلس لقرارا فير  امعيرررررررررررررراء بي  مرا لحردث اآلا ومرا 

 عاشوم ات الماضت ألام كانوا ات المسؤولية.
مجلس لسرررررتطيع أا لقول في  امعيررررراءل ما داموا غير  
قلقي  م  اقداا منصررررررربل رألات لفيد ونصررررررريحة  منع حدوث 

 سترا يجت.نماكلة ووجهة نار قد  ساعد علا بلورة موقف  
جلس لسررررررررررررررررراعرررد الرئيس المثقرررط برررالهموم والمتررراعرررب م

 واليغو .
مجلس لسررررررررررررررتررأنس الرئيس بررآراء أعيرررررررررررررررائرر  ق ررط نلقرراء 
خطابل أو ق ط اإلدتء بتصررررررريحات أو ق ط نجراء أحاديث  
صررررررررح ية مع ل وبحيث ت لقول ردات علا سررررررررؤال م  مجلة 
"نيوءويررك" كالمررات لاررررررررررررررعر المرء بررأا عليرر  بررذل جهررد ك ير  

الجامعة   نلاسرررررررررررألت  المجلة " ط  نيرررررررررررم قتناع ب . اقد لإ 
العربيرررة نذا  لرررب منرررك ذلرررك؟" وأجررراب  )لقرررد  لرررب نلينرررا 

الجامعة وكاا ردي  ت... أشرررررركركم شرررررركالت    نلانيررررررمام اإل
جزيالت. نا جررامعررة الرردول العربيررة  ت جسررررررررررررررم ميررت. ننهررا 
عررراجزة ع  حرررط أي مارررررررررررررررراكرررط ات  رررذا الجزء م  العرررالم 

 المتفات بالمااكط..(.
نرررررا لوجهرررررة نار الرئيس مبررررراركل ومع رامنحتنننرررررا مع 

التررأكيررد بررأا الجررامعررة العربيررة  عيش حررالررة شررررررررررررررلررطل نت أا 
الجواب الرذي رد بر  علا المجلرة امميركيرة ت ي ردو مقنعرات.  
اإذا كاا  نالك شررررررلط اإا السرررررر ب  و مصررررررر التت عقدت 
صرررلحات مع نسررررائيط. وسرررتسرررتمر حالة الارررلط  ذم ما دامت 

و ت ل   عود ما دامت متمسركة  مصرر بعيدة ع  الجامعة. 
 ية كامب دلفيد.إ فاقب
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نرا لوجهرة نار الرئيس مبرارك ارإننرا  نحترامكرذلرك أننرا مع 
ك مأدرى بالمحاوتت التت ي ذلها  ط أا المصرررررررررري م  أج    الح 

 سرررتعيد مصرررر عيرررويتها ات الجامعة العربيةل ونح  أدرى  
ة  أليات بما  طلب  ندارة الرئيس ريغاا وبعض الدول اموروبي

م  الحكام العرب الذي  يزوروا واشررررررنط  و ذم الدول فيما  
 يتعلق بهذم النقطة.

الجرامعرة  نلاوالطلرب عبرارة ع  العمرط إلعرادة مصررررررررررررررر 
 العربية.
حال المؤ مر اإلسرررررررالمت أايرررررررط حتا لقول    ط أاثم 

الجررامعررة العربيررة   نلاالرئيس مبررارك ننرر   لررب نليرر  العودة 
 نلاما سررمئ لمصررر بالعودة وأن  رد شرراكرات معتذراتل وأن  عند

 المؤ مر اإلسالمت عادت شاكرة.
وم  المؤكرررد أنررر  لو كررراا  نرررالرررك "مجلس الرأي" الرررذي 
نح  ات معرض اإلشررررررررررارة نلي  لكاا كط م  أعيرررررررررراء  ذا 
المجلس أدلا برأي ت لخالف رأي الرئيسل نت أا الصياغة 

سرررررررتغرابل  كانت سرررررررترد باررررررركط ت  جعط الجواب مدعاة لإ 
لجامعة العربية لم  تقدم م  مصررررررر  طلب  خصرررررروصررررررات أا ا

 عود ها لكت  رد مصر معتذرة.
ويبقا أا  نرالرك ضرررررررررررررررورات أحيرانرات لكالم لقولر  الحكرام 

سرررررررتهالك سرررررررتهالك الخارجت أو لإ والمسرررررررؤولوا ويكوا لإ 
 نلانيررمام  المحلت. لك  قول الرئيس مبارك حول  لب اإل

علا عتذارم ع  الق ول م  النوع الذي لصررررررررررعب إ الجامعة و 
المرء اهم مرامي ل و ط  و للسخرية م  العرب علا أساس  
أا جامعتهم م  دوا مصرررررررررررررر   دو غير اعالةل أم  ط  و 

 ستهالك الدولت؟ستهالك المحلت أو اإللإ 
العرب نعتقد الرئيس    نلا... أول  ط  و رسررالة موجهة 

مبارك وجهها بصرررريغة الاررررامت و ذا ما لم لعودنا علي  ات 
 أسلوب  عامل  ات السنوات الماضية.

و اررررررررررراء المصررررررررررراداة أا كالم الرئيس مبارك  زام  مع 
دعوة أ لقهرا الردكتور عصررررررررررررررمرت ع رد المجيرد نرائرب رئيس  
الوءراء ووءير الخارجية إلناررراء منامة شرررع ية عربية  عمط 

ى العالم العربت لدعم قيررررررررية الوحدة العربية..  علا مسررررررررتو 
بتعراد متعمرد ع  مواجهرة نومثرط  رذم الردعوة  ت ات الواقع 

"جررامعررة   نلاالحقيقررةل ايررررررررررررررالت ع  أنهررا  ررذكرنررا بررالرردعوة 
الارررررعوب العربية" التت سررررر ق أا نارررررا ات سررررر يلها الرئيس  

ختار لها الدكتور سررررررررريد نواط. وما حدث  إأنور السرررررررررادات و 
سررررررررررررادات  لك الفكرة كاا موضررررررررررررع  ندر ولم بعدما أ لق ال

لأخذ ا أحد علا محمط الجدلةل والاررررررررررررررعوبل ق ط الحكامل 
والاررررررررعب المصررررررررري ات  ليعة الذي  لم يتعاملوا مع اممر 

 بجدلة.

نتاار أا  نتصرررررررر الحقيقة و سرررررررتأنف  نو كرارات نننال ات 
مصررررررررررررررر دور ررا ات الجررامعررة العربيررةل نتمنا مخلصرررررررررررررري   

لذي نح  ات صرددم وذلك مخااة سرتحداث "مجلس الرأي" ان
أا  تكرراثر أقوال الرئيس مبررارك ات شرررررررررررررررأا الرردول العربيررة 

الجرامعرة العربيرة وبرالطريقرة التت وردت   نلاوالعودة المتعثرة 
ات "نيوءويررك" ومررا ءال المرء حررائرات ات أمر دوااعهررال والتت 
قد  صرررربئ  ت ما لعيق مسررررألة العودة بدل المسرررراعدة علا 

  حقيقها.
 1986أيار )مايو(  24 - تضامن". لندنمجلة "ال

     

 ستثمار... يا شيخ سعد األقربون أولى باإل 
ات الوقت الذي يناررررررررررررررغط في  نصررررررررررررررف الكويت بحرب  

لتزامرات المتر برة عليهرا ارإا نصررررررررررررررفهرا  الخليج و عقيردا هرا واإل
سررتثمارات ات اآلخر لكوا مناررغالت بالوسررائط التت  جعط اإل

نعنت بالنصرررررررررف امول أ ط الخارج  أ ت بمكاسرررررررررب أك ر. و 
السرررررياسرررررة والقرار السرررررياسرررررتل ونعنت بالنصرررررف اآلخر أ ط 

 قتصادي.القرار المالت واإل
الكويتية كثيرة   الدي لوماسررررررريةوات الوقت الذي  كوا في  

بمسرررراندة السررررعت الخليجت إللجاد حط  وفيقتل أو   نهماكاإل
امءمة التت   نلام  نوعية ت غالب وت مغلوبل بالنسررررررررررررربة 

سرررررررررررتثمار  حدثت بي  قطر والبحري ل اإا مؤسرررررررررررسرررررررررررات اإل
الكويتية  كوا غارقة ات خيرررررررررم الجمع والطرح واليررررررررررب 
والقسرررمة وعلا أحسررر  وأحدث أنواع اآلتت الحاسررربةل وذلك 

سرررتثمار الذي لعود بالربئ  الفر  لإ  ط نلجاد أايرررطم  أج  
 الواير.

وات الوقررت الررذي  علو فيرر  أسررررررررررررررعررار النفا و هبال أو 
ضررررررررطراب نتيجة حرب  نا أو أءمات  ارئة  ناكل نلحدث 
الكويتية ات الخارج  كوا علا أحسررر  ما  سرررتثماراتاإا اإل

 يرامل أو علا امقط ات منأى ع  المخا ر المفاج ة.
 موم الداخط   نلا لك  ت حالة الكويت. نصفها مادود  

 تمامات المتعلقة اإل  نلاوالجيراال ونصررررفها اآلخر مارررردود 
سررررتثمار الذي يراوح بي  الفنادق والاررررركات الصررررناعية.  باإل

اإلعجررابل نذ لكفت  صررررررررررررررور   نلاو ومثررط  كررذا حررال  رردع
ضررررطراب السررررائد ات المنطقة  الكويت لو أنها ات خيررررم اإل

العربيرة وليس لهرا معيرط لقيهرا مخرا ر النفا نذا شررررررررررررررئل أو 
نخفض سررررررررررررررعرمل أو  عرض لعمليررات  خريررب نتيجررة  ررذا ن
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ك مالعناد الذي لمارسر  صرقور  اإليرانت وبارتا الوسرائطل  الح 
 ضها وت ماء.و ت الدولة التت ت ءرع ات أر 

وق ط ألام صررررررررررردرت ع  اموسرررررررررررا  الرسرررررررررررمية الكويتية  
سررررتثمارا ها  ن صررررريحات مفاد ا أا الكويت سررررتوظف بعض 

السرررررررررررروفيا ت وكوريا الجنوبية والصرررررررررررري  والدول  اإل حادات 
 شتراكية.اإل

 جرام ي ردو محموداتل برط ننر  ي ردو ات بعض ومثرط  رذا اإل
نالك  نويع  جوانب  كموضررررررروع امسرررررررلحةل بمعنا أن  مثلما  

ات مصررادر السررالح لجب أا لكوا  نالك  نويع ات ميداا 
 ستثمار. وظيف اإل

 جرررام ي ررردو محمودات ما الكويرررت ت كرررذلررركل نا  رررذا اإل
سرررتثمارا ها ات الوتلات المتحدةل ودول الغربل ن سرررتفيد م  

كما ينبغتل أو كما  أمطل بدليط أا  ذم الدول لم  يع حدات 
ر الركرويرترتل ايررررررررررررررالت عر  أا سررررررررررررررترقررالرترهرررررررديرررررررد نيرراا لرإ 

سرررررتثماراتل الكويتت منها وغير الكويتتل  حول لدى  ذم  اإل
ر ينررة  سررررررررررررررتفيررد منهررا الردولل بينمرا أصررررررررررررررحرراب  نلاالردول 

 ستفادة.ستثمار ت لستفيدوا كما  جب اإلاإل
و اررراء المصررراداة أا التصرررريحات المارررار نليها  زامنت  

وي الكثير م جديد بدأ ات السروداا لحك  مع وضروح الرؤية لح  
ك مم  مواصفات   ستثمارات.التت  ر اح نلي  اإل الح 

وم  الممك  أا نوجز  ذم المواصرررررررررفاتل أو علا وج  
 التحديد بعيهال علا النحو اآل ت 

 ك م سرتثمارات  نمو ات ل واإلدلمقرا تات السروداا   الح 
 .الدلمقرا تظط المنات 

  ك مو ات السررررررررررروداا مسررررررررررريج بحمالة العسررررررررررركريي ل    الح 
مثط  ذم الحمالةل و ت ما  نلاسرررررررررررتثمارات  ر اح واإل

 كانت لتر اح لو أا العسكريي   م الذي  لحكموا.

  ك مو ات السرررررررررررررروداا متفق علير  م  ام راف التت  الح 
 اركط القوة الارع ية امسراسرية. و ذا أمر لارجع حركة  

 ذا الاررررررررأا نا سررررررررتثمار علا النمو. وقد لقال ات اإل
 نالك معارضة قوية لقود ا اإلخواا المسلموال والرد 
علا ذلك  و أا  ذم المعارضة  قف عند حد ما م  

ستثمارات ما أكثرية قاد ها لعملوا شأن  أا يزعج اإل
 ستثمار واق نهج نسالمت.ات ميداا اإل

  ك مو ات السرررررررررررررروداا ل  لكوا متسرررررررررررررررامحرات مع أي  الح 
ع  ال لدل و و ت لمك  أا  سررررررررررتثمارمخا ر  بعد اإل

يؤمم بعد اليوم. وت لمك  أا لصادر بعد اليوم. وذلك 
ك ملقنرررراعررررات م  جهررررةل وما أ ررررط  ل أو امكثريررررة الح 

قتصرررررررررادلة  نالسررررررررراحقة ايهمل  م أصرررررررررحاب مصرررررررررالئ  
بناء مؤسررررررررسررررررررات    نلاأسرررررررراسرررررررريةل ومالك ويطمحوا 

 صناعية.

وإذا جررراء القول ارررإا السررررررررررررررودانيي  أرادوا م   جربتهم  
  السرررررياسرررررةل التت ما ءال و جها يلمع ات سرررررماء دلمقرا يةال

العربيةل والتت نأمط أا  زول عنها السررررررررررررررحابة الثقيلة الاط 
المتمثلة بالتمرد المتواصط ات الجنوبل أا لقولوا مصحاب 

ما معنام   ط  ت امسرررباب التت كانت  حول  سرررتثماراتاإل
بينكم وبي   وظيف المرال ات السرررررررررررررروداا قرد ءالرت. و را  و 

سرررتثمارات قد بدأ الميط امول ات سرررتقرار الذي  ناررردم اإلإلا
 ستثمارات أا يتفيلوا؟رحلة املف ميط. اهط م ط اإل

وت يردري المرء مراذا سرررررررررررررريكوا علير  جواب أصررررررررررررررحراب 
م سرررريسرررراعدوا السرررروداا علا  جاوء  ه ط أنسررررتثماراتل و اإل
سرررتثمار ات قتصرررادلة المسرررتمرةل ويخففوا باإلختناقات اإلاإل

منا ق  الااسعة م  اإلحراجات المعنوية الناش ة ع   رق  
 امبواب العربية مرة كط ثالثة أشهر لطلب العوا.

ومررا دام امخوة ات الكويررت علا أتبررة  عررديررط خررار ررة  
ظفوا أمواتت ات منا ق  درجة أنهم سرررررررررريو  نلاسررررررررررتثمارا هم ن

 بعد ألوف الكيلومترات عنهمل اإننا نطرح برسررررررررررررررم الحكومة 
سرررررتثمار لا الكويتية السرررررؤال اآل ت  أليس امقربوا أولا باإل

 شيخ سعد؟
العهد ورئيس الوءراء الارررريخ سررررعد   ونيرررريف مخا  ي  ولت  

سررررررررررررتثمارات الكويتية ت  هاب الحكومات   نذا كانت اإل هللا  ع د ال 
سرررررررتعداد م  جانبكم لتوظيف  ن شرررررررتراكيةل و نالك واإل الاررررررريوعية 

بعض المال ات مصرررررررررررررارف  لك الحكوماتل اإن  م  الط يعت  
ك م سرررررررررررررتثمررارات أت   هرراب  ررذم اإل  الجررديررد ات السررررررررررررروداال  الح 

سررررررتقرار الذي لحلم الصررررررادق المهدي وبقية  خصرررررروصررررررات أا اإل 
ك م الارررررركاء ات     لسررررراندمل  م    نلا سرررررسررررر ل لحتاج بترسررررريخ أ   الح 

 ع  أا الصرررررادق المهدي مسرررررتعد علا امرجئ لكط ما  ايرررررالت 
ستثمار م  قواني  وإجراءات  م  شأن  أا لسهط الطريق أمام اإل 

  كفط حقوق المستثمري . 
 ستثمارات  بقا أكرم أنواع المساندة. والمساندة بواسطة اإل 

لعط وعسا  ناا اآلتت الحاسبة بي  أيدي أصحاب الحط  
سرررتثمارات الكويتية و خرج بنتيجة خالصرررتها  والربا ات شرررأا اإل 

سررررتقرارات م  الكويتل ن أا الوضررررع الجديد ات السرررروداا ليس أقط  
وأا التوظيف ات السررررررررررررروداا  بعررات لررذلررك لصررررررررررررربئ أمرات مربحررات 

 ومطم نات. 
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 وعد تاتشر إلى من وعد بلفور 
أا رئيسررررررررررررررة وءراء بريطانيا السرررررررررررررريدة   لإنتبامكاا تاتات 

 نلامررارغريررت  ررا ارررررررررررررررل لم  وظف الزيررارة التت قررامررت بهررا 
. وبدتت م  الفلسرررطينيةط نلجاد حط للقيرررية نسررررائيط م  أج  

أا  ذ ب كطرف محايد اإنها ذ  ت كصررررررررديق إلسرررررررررائيط.  
ا  نتهز  ذم الزيارة لت تكر حالت أو صرررررررررريغة حط وبدتت م  أ

ل اإنها أوحت بأنها قدمت إلسررائيط وعدات الفلسرطينيةللقيرية 
ضرررررررررررررررورة أا  نلالكمرط وعرد بلفور و مثرط وعرد را برالردعوة 
 .الفلسطينية كوا  نالك قيادة بديلة لمنامة التحرير 

وقد لقال  كيف سررتقوم  ا اررر بدور لسررتهدف نلجاد حط 
 ستطاعتها ذلك؟نل و ط ات طينيةالفلسللقيية 

 والرد علا  ذا التساؤل يتلخأل ات النقا  اآل ية 
   ولا التت لقوم رئيس وءراء بريطررررانت  منهررررا المرة ام

بزيرارة نسرررررررررررررررائيرطل و رذا معنرام أنهرا  راع التحفظ الرذي 
وضررعت  بريطانيا علا نسرررائيطل و و  حفظ رااق وعد 

التحفظ  ارررررررررررررركررط  كررامررط بلفور علا مررا ي رردو. وإءالررة 
عتراف ال ريطانت بدولة نسررررررائيط و ت خدمة ك رى  اإل

 نسرائيط. نلا ؤديها بريطانيا 
   ما  ذم الزيارة  مت بينما شمس السيدة  ا ار  غرب

ات بحر المارررررررراكط الداخلية والتعقيدات الناشرررررررر ة ع  
سرررررررياسرررررررتها ات السرررررررنوات الخمس امخيرة. وما دامت 

ك ملمكنها م  مواصرررلة    ا ارررر ت  حلم بفوء جديد  الح 
بيررررررررررع سررررررررررنوات أخرى اإا م  مصررررررررررلحتها أا  توج  

ك م جربتهررررا ات  بخطوة  رررراريخيررررة. وليس  نررررالررررك  الح 
خطوة أايررط م   لك التت  حقق السررالم ات المنطقة  
العربية بالاكط الذي لعطت لكط ذي حق حق  ات أا 
 لكوا ل  و   ودولة وحقوق لعترف ل  بها اآلخروا.

 ك م ما   يعرة ات بريطرانيرا  ختلف عمرا  ت علير   الح 
ات الوتلات المتحدة علا سرر يط المثال حيث ضررغو   

ر هاا مصررررروا هم يبقا ماررررركلة اليهود كثيرة وحيث اإل
نتخاباتل ومارركلة بعد ا. وءيادة ات التوضرريئ ق ط اإل

اإا السرررررريدة  ا اررررررر ليسررررررت مدينة لليهود ات ءعامتها  
ك م نلاوات وصررررررررررررررول حزبهررررررا  امخررررررذ ات ل مع الح 

عتبار أا لليهود بعض الحيور المتميز ات حزب  اإل
المحررراااي  وات حكومتهم. وم  ليس مر هنرررات محرررد  
وبرررررالرررررذات لليهود لكوا قرررررادرات علا أا يتحرك علا 
مسررررررررررررررراحررة رحبررة م  اتسررررررررررررررتقالليررة. و لررك  ت حررال 

 مارغريت  ا ار.

   ما للعرب ات ذمرررة حزب المحررراااي  الرررذي  نتمت

 معنويرة كثيرة ونجردات مراليرة ذات نلير   را اررررررررررررررر ديونرات 
شررأا. و وال السررنوات السررت الماضررية سررجط العرب 

م  ك  وقفرررات ألجرررابيرررة وأبرموا صررررررررررررررفقرررات أنعاررررررررررررررررت ح  
المحراااي  وكرط ذلرك علا أمرط موقف بريطرانت جيرد  

م  ك  علا أسرررررراس أا بي  ح   الفلسررررررطينية جام القيررررررية 
حزب المحرررراااي  واإلدارة امميركيررررة عالقررررة  عرررراوا 

ومة ال ريطانية أا  وضرئ لإدارة امميركية   جيز للحك
أمورات لصرعب علا العرب  وضريحهال أو أنهم قادروا 
علا التوضيئ لك  اإلدارة امميركية  راض التوضيئ 

 أو  عجز ع  وضع ما يتم  وضيح  موضع التنفيذ.

 ي  ات ذمرررة بريطرررانيرررا دينرررات  ررراريخيرررات  لفلسررررررررررررررطينيما ل
يتمثرط  رذا الردي   راكمرت اوائردم و رأخر التسرررررررررررررررديرد. و 

تيررررررررررررررام سررررررررررررررل رت بريطرانيرا حق  قبوعرد بلفور الرذي بم
ي  ات و نهم وأعطررررت  ررررذا الحقل بررررط الفلسررررررررررررررطيني

وأعطت الو   نفسرررر ل لليهود علا حسرررراب أصررررحاب 
ر اإا صرررررر  الحق امصررررررليي . وسررررررواء  ال الزم  أم ق  

بريطانيا ت بد سرررررتسررررردد  ذا الدي  بوعد م  نوع آخر 
وا "وعد  ا ارر" الذي وا يتمنوا أا لكالفلسرطينيكاا 

ت يلغت "وعد بلفور" وإنما لصحح  علا امقط. ومثط 
 رذا اممر كراد لحردث ق رط بيررررررررررررررعرة أشررررررررررررررهر لوت أا 

  الفلسرررررررررطينت  - نسررررررررررائيط نسرررررررررفت اكرة الواد امردنت
وقد وصررررررط  - ك الذي كاا سررررررريزور بريطانياالمارررررررتر  

ويتم التحادث مع  رسرررررررررررررميات ثم يتحول   - نليها بالفعط
عتراف م  جانب  ما لاررررررب  اإل  نلاالتحادث الرسررررررمت 

 ترااات بقية الدول.نعبريطانيا بأمر واقع جديد  لي  

   ما حكومة السريدة مارغريت  ا ارر خارجة م  ور ة
نطلقررررررت م  ن مثلررررررت ات أا الطررررررائرات امميركيررررررة 

قف بريطرانيرا لتعتردي علا لي يرا. وكراا م  شررررررررررررررأا مو 
 تخذم  ا ارررررر   الفلسرررررطينيةنلجابت لمصرررررلحة القيرررررية 

نسرررررررررائيط أا يزيط مارررررررراعر الحذر  نلاخالل ءيار ها 
م  بريطانيا وسررررياسررررتها وأسررررلوب  عاملها التت  ولدت 

 ات النفوس العربية.

   ما الحكومررررررة ال ريطررررررانيررررررة  تطلع نحو المزيررررررد م
التعرراوا مع العرب. ومرا دام  رذا التطلع قرائمررات المرراذا 

 حقق  السرررررررررريدة  ا اررررررررررر بدل أا يتحقق علا أيدي   ت
الذي  سرريخلفونها سررواء ات نطاق حزبها أو ات نطاق  

ك م ات حرال سررررررررررررررقو  المحراااي  واوء غير م ات  الح 
 نتخابات المق لة.اإل

نا السررررررريدة مارغريت  ا ارررررررر لم  وظف الزيارة المارررررررار 
نسرررائيط كصررديق وعادت كصررديق وكأنما   نلانليها. ذ  ت 
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ث التراريختل ونعنت بر  ءيرارة رئيس وءراء بريطرانيرا   رذا الحرد
نسررررررررررائيطل  و مجرد سرررررررررياحة و فقد معالم   نلاولا  للمرة ام  

 أثرية.
و ت المحنكة  - ...  ذا نت نذا كانت السرررررررريدة  ا اررررررررر

 حرراول أا  غطت بررالرردعوة التت  - والاررررررررررررررغواررة بررالمفرراجررآت
  نيةالفلسررررررررررطيأ لقتها لتغيير القيادة الحالية لمنامة التحرير 

والتت بدت كما لو أنها "وعد  ا اررر"... مفاجأة سررتترك أمر 
اللحاة التت  سررررررررررتطيع  وظيف المفاجأة   نلااإلعالا عنها 

ك ملمصلحة حقبة ثالثة ات   .الح 
الحذر من     نلاويبقا "وعد  ا ار" بأي حال أمرات يدعو 

لق رط برالمنامرة لكنر  يراض قيراد هرا الارررررررررررررررعيرة التت  حاا  
ات الداخط  الفلسرررطينتالسررراحقة م  الارررعب  بتأييد امكثرية

والخارج... وبتأييد امكثرية السرررررررراحقة م  جانب العرب م  
 الخليج. نلاالمحيا 
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 يجوز أو ال يجوز؟ 
وت نحدد  نا مسؤوتت بالذات   - نذا كاا المسؤول العربت

سررررريتصررررررف ات  - والمحااظ ق ط الثوري وإنما أي مسرررررؤول 
ضررررررروء ماررررررراعرم اإن  لفيرررررررط أت  يزور بريطانيا كتسرررررررجيط  
موقف ضررد السررياسررة التت  نتهجها حكومة السرريدة مارغريت  
 ا اررر بدءات م  السررماح للطائرات امميركية بأا  نطلق م  
امراضررررررررررررررت ال ريطانية و هاجم بعض المنا ق ات لي يا م  

م فال ومراكز  دريب الكوماندوسل دوا التمييز بي  أسر ة ا
  ديط القيادة الاررررررعية لمنامة التحرير   نلانتهاء بالدعوة إو 

والمحااظ ق ط  - . لك  نذا كاا المسررؤول العربتالفلسررطينية
سيتصرف واق قاعدة الحد امدنا والحد امقصا   - الثوري 

للتحرك القررائم علا المنطق والعقالنيررة واوق قرراعرردة الحوار 
ت ويناقش ويسجط الموقف الذي يريد  سجيل  ويقول اإن  لأ 

للسرررررريدة  ا اررررررر ننك  عادي  حيث لجب أا لكوا  نالك ود 
ماررراعر الم ة والخمسررري  مليوا  نلاو مارسررري  دورات لسرررتء 

خليجهررا ات حي  أا المطلوب  نلاعربت م  محيا اممررة 
  و دور نلجابت.

  وم   ذا المنطلق اإا المرء لجد نفسررررررررررر  يرحب بالزيارة
يوليو  / موء 8و 7 لنردا يومت   نلاالتت لفترض أا لقوم بهرا 

المق ررط اممي  العررام للجررامعررة العربيررة الارررررررررررررررراذلت القلي تل  

ع د العزيز أمير  ب   ويرحب أليرررات بحيرررور اممير سرررلماا
اتتررراح معرض "الريررراض بي  اممس لنررردا إل نلاالريررراض 

يوليو  / موء 29اتتررراحرر  يوم نالمعرض المقرر واليوم". و و 
 .1986أغسطس /آب 19ويستمر حتا 

يرد اممي  العام للجامعة العربية    هط أالقد كاا م  الس
 21علا الرسرررالة التت وجهتها نلي  السررريدة  ا ارررر والمؤرخة  

يوليو  / موء 8و 7 مرايو المراضررررررررررررررت بزيرارة لنردا يومت  /ألرار
المق رط برالرد مرا معنرام أا الموقف ال ريطرانت برات بعرد ءيرارة  

أكثر  1986مايو /ألار 27و  25 نسرررررررائيط يومت   لان ا اررررررر 
 عقيردات ممرا كراا علير   رذا الموقف عنردمرا بعرث اممي  العرام 

أبريط أي بعد  /نيسراا 26السريدة  ا ارر برسرالت  المؤرخة    نلا
نطلقرررررررت م  نعترررررررداء امميركت علا لي يرررررررا بطرررررررائرات اإل

 خذت قرارات نامراضررررررررت ال ريطانية وق ط قمة  وكيو التت 
ليرررريف بأن   بعات    هط أاأا اإلر اب. وكاا م  السرررر ات شرررر 

وقررت لكوا منرراسرررررررررررررربررات  نلالررذلررك يرى أا يتم  ررأجيررط الزيررارة 
 أكثر.

سررررررررررررررتفرادة ولك  مقرابرط ذلرك مرا الرذي كراا م  الممك  اإل
 من ؟

والجواب  ت شرررتء. مزيد م  التعقيد  و الذي سررريحدث  
ة م بريطانيا الرئاسر سرتفادة م  مناسربة  سرلُّ و فويت لفرصرة اإل

 اموروبية.
ع د   ب  اممير سرلماا  نلاولقد كاا م  السرهط بالنسربة 

موعد آخر أو مناسرررررررربة أخرى أو ربما    نلاالعزيز أا يرجئ 
 سررررررررنة أخرى نقامة معرض "الرياض بي  اممس واليوم"  نلا

علا أساس أا الموقف ال ريطانت ليس بالجودة التت  اجع 
علا مثرررط  رررذم الخطوةل ولك  برررالمقرررابرررط مرررا الرررذي كرررانرررت  

 ستستفيدم القيية سوى المزيد م  التعقيد؟
عترذار اممي  العرام للجرامعرة العربيرة ع  القيرام ن نا عردم 

لندا  و خطوة نلجابيةل   نلابالزيارة الرسرررررمية المتفق عليها 
مناسررربة ممتاءة لكت لكوا  نالك  وضررريئ ممور  و و أليرررات 

   ط أنكثيرة. ولك  المهم  و كيف سيوضئ وماذا سيقول و 
سريقوم بزيار   علا بسرا  م  المسراندة العربية القوية بحيث  

الارررراذلت   نلا اررررعر السرررريدة مارغريت  ا اررررر و ت  سررررتمع 
سرررم اثني  وعارررري  ناامات عربيات  إالقلي ت أا الرجط يتحدث ب

  ذم امنامة نتيجة نلجابية. نلاسينقط  بعات لذلك وأن  
ب نذا سررررر ق  بط نا الزيارة قد  ثمر و عطت المردود الطي   

نتها اللقررراء إنفراج ات العالقرررات العربيرررة و نالزيرررارة حررردوث 
ما م  شررررأن  أا لحقق صرررريغة م   نلاالسرررروري  - العراقت

.  عقرد القمرة العربيرة نلاالتعرالش العربت المعقول الرذي لقود 
وات حال حدوث ذلك اإا الارررراذلت القلي ت سرررريأ ت ويناقش  
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م  موقع الطرف القوي الررررذي لسررررررررررررررتطيع أا لطلررررب م  
نعادة  - بصرررررريغة الطلب وليس بصرررررريغة التمنت  - بريطانيا

النار ات مواقفها السرررل ية وبحيث  كوا رئاسرررتها للمجموعة 
 اموروبية  ت المدخط المناسبة إلعادة النار المطلوبة.

ع د العزيز علا أا يتم   ب  اممير سررررررررررررلمااوإصرررررررررررررار  
اتتررررراح معرض "الريررررراض بي  اممس واليوم" ات موعررررردم ن

  ينوب عنر   و اتتراح وليس م  وعلا أا لحيررررررررررررررر  و اإل
خطوة نلجابية أليررررات خصرررروصررررات أا اممير سررررلماا ل  يدع 

دوا  وظيف جيرد لهرال رة الحيرررررررررررررراريرة  مر م    رذم التارا
اتتاح المعرض نسرلماا   خصروصرات أا الذي سريارارك اممير

عهد بريطانيا اممير  اارلز وءوجت  امميرة دالانال     و ولت  
ستطاعة أمير الرياضل الذي نو ذا ات حد ذا   مكسب ات 

سررررتثنائية لمصررررلحة ت  نقصرررر  براعة  وظيف المناسرررربات اإل
 ما لاب  اإلنجاء. نلال أا لحول  الفلسطينيةالقيية 

وعندما نعرف أا اممير سررلماا  و نصررير حركة "اتئ"  
ات المملكة أو النقط رمز مناصرررررررررررررري  ذم الحركةل ونعرف  
ات الوقت نفسررررر  أا ءعامة لاسرررررر عراات )ك ير مؤسرررررسرررررت  

 ت موضرررع أخذ ورد م   الفلسرررطينيةاتئ( لمنامة التحرير 
جانب حكومة السررررررررريدة  ا ارررررررررر وع رت ع  ذلك م  خالل  
 صرررررررررررررريئ لها حاولت بعد ذلك  لطيف ... نننا عندما نعرف  

اتراض بأا اممير سررررررلماا عندما سرررررريأ ت  ذلك لجوء لنا اإل
اتتاح معرض "الرياض  إ تمام  بن لندا اإن  ل  لحصررر   نلا

الملك بعض  بي  اممس واليوم"ل وإنما سررررررررينقط م  شررررررررقيق  
التمنيات والمارررررراعر بط وربما بعض الراباتل ايررررررالت ع  
 أن  ات لقاءا   ل  يترك أي لحاة  سرررتفيد منها القيرررية نتَّ 

 ويوظفها ات شكط أو آخر.
ويبقا أا  ررذا الكالم ليس   ريرات لزيررارة محرردد موعررد ررا 
سررررررررريقوم بها اممي  العام للجامعة العربية الاررررررررراذلت القلي ت 

 يس أليرررررررررررات   ريرات لحيرررررررررررور اممير سرررررررررررلماالندال ول  نلا
ع د العزيز شررررررررررررررخصرررررررررررررريات معرض "الرياض بي  اممس  ب 

  اللتي  ليس   ريرات للزيار ي  واليوم" الذي سيقام ات لندا. نن   
سرررتتماا ات شرررهر واحد علا أسررراس أا  نالك م  يرى أا 
مواقف السرررريدة مارغريت  ا اررررر امخيرة  وجب علا العرب 

 مقا عتها.
ما  ذا الكالم  و وجهة نار يرى المرء نفس  أا ... وإن

علي  قول  كرد علا أصرررروات عربية رسررررمية  توقع أا لكوا 
الحد امدنا للموقف العربت م  حكومة السرررررررررررريدة مارغريت  
 ا ارررررررر  و المقا عة بينما نرى أا مواقف السررررررريدة  ا ارررررررر  

أ راف عربية  حاول أا  قول للمسؤولي    نلاامخيرة  حتاج  
   سرررررررررررررر  نفعراليرة. وم  ح  يي  كالمرات لخلو م  الن رة اإلال ريطران

الحظ أا الذي سرررررررريزور بريطانيا بعد ألام ات ءيارة رسررررررررمية  
 و اممي  العررام للجررامعررة العربيررة الاررررررررررررررراذلت القلي تل وأا 

 سررررررررتثنائية  و اممير سررررررررلماانالذي سرررررررريحيررررررررر ات مهمة 
م  النوع الررررذي ع ررررد العزيز أمير الريرررراض. وكال مررررا  ب 

رة  ادئة م  دوا أا يتسرا ط ات صرالبة الموقف لحاور بن 
 وات الم دئية.
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 التطبيع الممكن 
لتحقيق   امردنتعلا رغم التعثر الرذي رااق المسررررررررررررررعا 

سررررررررررررورية اإا  ذم المصررررررررررررالحة ت بد    - عراقيةمصررررررررررررالحة 
 التعجيز السوري.ستحدث وات شكط أو آخر مهما  ال 

ك مو ت قرد  حردث ليس حبرات بر  م  جرانرب   العراق ات  الح 
ك م السررروري وإنما ما نوعية الوسررريا  لعب دورات ات  ذا  الح 

 اممر.
وصررررررررحيئ أا  نالك وسررررررررا ات عربية كثيرة حدثت م  

 نلاأنها وسررررا ات أقرب   ط مصررررالحة العراق وسرررروريا نت  أج  
حتا الوسرررررررررا ة الوسرررررررررا ة. و   نلاالمسررررررررراعت الحميدة منها 

السرعودلة لم  تجاوء المسرعا الحميدل ات حي  أا الوسرا ة 
ولا التت لاررررررارك امردنية  ت أول وسررررررا ة عملية و ت ام  

 ايها بط ويقود عمليا ها الملك حسي  شخصيات.
وعنردمرا  كوا الوسرررررررررررررررا رة م   رذا النوع اهرذا معنرام أا 

  يتوسرررررررا قوية ات أا  نجئ وسرررررررا ت  وأن  ت مصرررررررلحة م  
أا لق رط بمرا  و دوا الحرد امدنا م  النجراح. والحرد لمك  

مرا كرانرت  نلاامدنا  و التط يع بمعنا أا  عود العالقرات 
ل أمرررا الحرررد اإليرانيرررة - العراقيرررةعليررر  ق رررط أا   ررردأ الحرب 

حد التنسررررررررريق ات   نلاامقصرررررررررا اهو أا  صرررررررررط العالقات 
المواقف. وليس  نالك م  لعتقد بأا الملك حسررررررررررري  يتطلع  

السرررروري والوااق  و  - العراقت و أكثر م  الوااق  ما  نلا
 ات بعض الممارسات نوع م  الحياد.

الوااق ممك     ط أاويجد المرء نفسررررررررر  يتسررررررررراءل  نا  
الصرررررررراع التاريخت ات شرررررررأا الاررررررررعية    نلاوماذا بالنسررررررربة 

 الحزبية؟
والجواب ع  ذلرررك  و أا الواررراق ممك  أو أنررر  برررات 

ام حسرري  م  خالل اإلعالا ممكنات بعدما أاتا الرئيس صرردَّ 
بإمكانية ذلك. وللتذكير   1980ا راير /شررررررررررربا   8القومت ات 
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ارررإا اإلعالا اليومت صرررررررررررررررردر بعرررد نخفررراق  جربرررة التوحرررد  
سررررررررروريا م  المخا بة أو  السرررررررررورية ولم لسرررررررررتث    - العراقية

 وجي  الدعوةل و ذا معنام أا مسرررررررررألة الاررررررررررعية الحزبية لم 
ولا لك منذ اللحاة ام   عد عقبة وأا الملك حسرررررررري  أدرك ذ

أحاديث بين    نلاسرتند أليرات  إالتت بدأ ايها سرعي  للتوسرال و 
 ام  وال السنوات الخمس الماضية.وبي  الرئيس صدَّ 

كذلك لجد المرء نفسرررررر  يتسرررررراءل  نا  ما الذي سرررررريفعل   
 الملك حسي  نذا كاا مسعام ل  يثمر؟

ميداا والجواب ع  ذلك  و أن  لم ي دأ المسعا ويقتحم 
و و متأكد م  أا سررررررررعي  سرررررررريثمر. كذلك أن    التوسررررررررا نت  

عندما بدأ المسرررعا كاا واضرررحات ل  أن  سرررينحاء ات النهالة 
الطرف الذي يتجاوب مع الوسررررا ة ضررررد الطرف الذي   نلا

 يراض التجاوب.
  وأ مية وسرررررررررررا ة الملك حسررررررررررري   ت ات حر   رات  

الخالف علا مسررررررررايرة مارررررررراعرم وعدم نظهارم بماهر غير 
القادر علا  حقيق مصالحة. كذلك أا أ مية وسا ة الملك 

ولا لجد نفسررررر  للمرة ام   امردنتحسررررري   ت ات أا العا ط  
وسررروريا أا  العراق ات  اريخ العالقات بي  مملكت  وكط م   

سرررررررررروري   - الصرررررررررريغة المثالية للتعاوا  ت ات وااق عراقت
وياررركط ات الوقت نفسررر  صرررمام امماا  امردالسرررتفيد من  

لنسرربة نلي . و ا اا الخصرروصرريتاا  ارركالا أرجحية لجهة با
مسررررررعا الملك   نلانجاح مسررررررعا الملك. وما لقال بالنسرررررربة 

 نلاوسرررررررررروريا لمك  أا لقال بالنسرررررررررربة  العراق حسرررررررررري  بي  
ط مصرررررالحة المسرررررعا السرررررودانت الذي لم يت لور بعد م  أج  
ك ممصرر ولي يا. االسروداا حريأل علا مصررل و  الجديد  الح 

ا لمك  أا لسرررتفيد م  الوااق الجيد بي  مصرررر ات السرررودا
سررتمرار نولي يا ات حي  أن  ت لسررتفيد بط ويخسررر كثيرات م  

ك مالخالف بي      المصري واللي ت.ي  الح 
ك مذلك أا   إلاو  ات السررروداا ت لسرررتطيع أا ينطلق  الح 

بط أا لقنع صرررررردلق  العقيد معمر القذاات بأا الصررررررداقة ل  
خصررررررروصرررررررات ضرررررررد مصررررررررل وت  درجة التحالف  نلا صرررررررط 

ك ملسرررررتطيع  ذا   أا ينطلق ق ط أا  سرررررتقيم امحوال مع  الح 
 مصر.

وما  ذم امحوال ل   سررررررررتقيم نت نذا حدثت مصررررررررالحة 
ك ملي ية اإا  - مصرررية ات السرروداا لحاول أا لفعط ما   الح 

سرررررررررر ق أا أقدم علي  الملك حسرررررررررري ل ذلك أا  نالك بعض  
وسرررررروريا وأحوال  العراق ء نءا امرداأوج  الاررررررب  بي  أحوال  

 السوداا نءاء مصر ولي يا.
ويبقا أن  نذا كاا موضررررررروع الدور السررررررروري ات الحرب 

ك موإيراا  و الذي لجعط  العراق بي    نلاالسررررروري لعمد  الح 

ط بررذلررك محررراولررة التوايق التت برردأ ررا الملررك التعجيز ويعطررر   
حسرررررررررررررري  و ت أول محراولرة جرادة ات  راريخ المصررررررررررررررالحرات 

ك ما  العربية اإ السروري مطالب بأا لعتمد الصرراحة بدل  الح 
عتماد التعجيز بحيث لقول نن  ت لسرررتطيع وقف مسررراعد    ن 

ل وات مثط  ذم الحال ت لعود للتوسررررررا العراق إليراا ضررررررد 
بلورة صرريغة  زيط المرارة  تاارننأي م ررل أو لقول نن  ات 

الناشرررررررررررررر ة ات نفوس الكثيري  داخط سرررررررررررررروريا وخارجها ع  
ومثط  ذا اممر لمك  للوسرريا  العراق مسرراند   إليراا ضررد 

العريقةل ونعنت ب    السررررررررياسرررررررريةالمحنك وصرررررررراحب التجربة 
الملك حسررري ل أا لجد ل  المخرج المناسرررب بحيث لقول نا 

السررررررررررورية  - اقيةالعر مهمت   نحصررررررررررر ات  ط يع العالقات  
ما كانت علي  ق ط حرب العراق   نلابالارررررررررركط الذي لعيد ا 

وإيراال أما ما يلت الحرب م  مواقف سرررررررورية مؤيدة إليراا 
قتصرررررررادي ومد والتت  راوح بي  الحصرررررررار اإل العراقتضرررررررد 

نيراا بالسرررررررررررررالح والخ راء اهذا لعالج  بعد ذلك الرئيسررررررررررررراا  
 ام حسي .حااظ امسد وصدَّ 
كراا موضرررررررررررررروع معرا ردة كرامرب دلفيرد  و  كرذلرك أنر  نذا

 - الرذي لقف حجر عثرة دوا  ط يع العالقرات المصررررررررررررررريرة
سررررررتطاعة محاولة التوايق السررررررودانيةل و ت ناللي ية اإا ات 

المحاولة امخرى الجادة ات  اريخ المصرررالحات العربيةل أا 
ما  نلا  تكر صرررريغة  عمط ات سرررر يط  ط يع لعيد العالقات  

لي يا ق ط أا ي رم الرئيس )الراحط( كانت علي  بي  مصررررررر و 
أنور السررررررررررررررادات معا دة كامب دلفيد. أما ما يلت ذلك اهذا 

 لقاءات تحقة أو ظروف عربية أايط. نلالمك   رك  
و كرارات نن   الما أا ليس للرئيس حااظ امسررد مصررلحة  
ات أا لخذل الملك حسررري  اإا اممط ك ير ات أا يواصرررط 

أجط أا لحالف التوايق مسرررعام  السرررعت م    امردنتالعا ط  
سررررورية. و الما أا ليس للعقيد  - عراقيةلتحقيق مصررررالحة 

ك ممعمر القذاات مصرررررلحة ات أا لخذل  السرررررودانت اإا  الح 
ك ماممط ك ير ات أا ي لور  ذا  صررررررريغة الوسرررررررا ة بي    الح 

ك م   المصررررررررررررررري واللي ت وبحيرث ننر  عنردمرا لطرحهرا ت ي  الح 
حاضررر  ختلف ع  ظروف   نتكس خصرروصررات أا ظروف ال

الماضرررررررررررت. وإذا كاا م  الممك  التاررررررررررردد والتصرررررررررررلب ات 
الماضرررررررت اإا  نالك حقائق موضررررررروعية  وجب علا الذي  

 لعيقوا الوااق العربت أا لعتمدوا المرونة بعد اليوم.
 1986حزيران )يونيو(  21 - مجلة "التضامن". لندن
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لكلمة    اللبنانيين:   إلى   فهد كلمة الملك    ل حو 
 ؟ ي ور س م ال كْ ال للحُ ق ست بقية... فهل    ك المل 

( ااجأ الملك 1986 -6- 14يوم السررررررررر ت الماضرررررررررت )
العربت السررررررررررررررائد    داهد ب  ع د العزيز الحيرة العربية والوجو 

نر  أخليجهرا بموقف بردا كمرا لو  نلاات اتمرة م  محيطهرا 
السكوا العربت حجر ك ير رمام العا ط السعودي ات بحيرة 

 حدث دوائر ات ميام البحيرة.  أا

وجهها  لي  بكلمةنالمفاجأة المارار  -ولقد  مثط الموقف  
ن  كفا  أالارررعب الل نانت وقال ايها ما معنام   نلاالملك اهد 

القيرررررررررررررريرة   نلاحوال النارة أ. وعنردمرا نترأمرط ات )*(قتتراللإ 
حوال بعردمرا وجر  الملرك اهرد ب  ام إلاالل نرانيرة ق رط الكلمرة و 

  ميتها.أ ع د العزيز كلمت  يت ي  لنا مدى 
قتتال جاءت بصرررريغة عا  ية  ف اإلودعوة الملك نلا وق  

ا لالط دلاركم وللرخاء أ»ألم لح  الوقت كت  أذنوا للسالم 
ا أب  ا لعود نلا ربوع بالدكم ولل ناء الذي نسررررررررررفت  الحرو أ

 لقام ويتجدد وللمغترب المهاجر اا يؤوب نلا و ن «. 
ويحترار المرء و و لقرأ كلمرة الملرك المهمرةل التت  زام   

ت العالقات العراقية فنفراج اصرررررردور ا مع مسررررررعا متعثر إل
طل ويجد  مي  الجمي  أالسررررررررورية ومع جولة خليجية للرئيس  -
  م. ا الذي بي  السطور  و امأ

 صرررررررررررررنيفها. اال  ت بالنصررررررررررررريحة    مرأكذلك لحتار ات 
مجردة وت  ت بالتحذير بالاررركط المطلق. كذلك انها ليسرررت  

لفراظ. م  النوع العرا فت ام ات و موقفر أ ردار  المجراملرة  ات كالمر 
 ا يوقفأوانمرررا كلمرررة الملرررك  ت مزيج م  النصرررررررررررررريحرررة بررر 

خري  لسررررررعوا لحط الخالاات ات قتتال ما اآلالل نانيوا اإل
ا ت لعمقوا الخالف أا(ل والتحذير بما بينهم )العراق وسرررروري

مر معرالجرة الثرأر بعرد  أمع الفلسررررررررررررررطينيي  بحيرث لصرررررررررررررربئ 
عتبار صررعب مما لفترضرر  الذي  ت لأخذوا ات اإلأسررنوات 

 تباحة الدم الفلسطينت.  نسالهجمة الل نانية التت  ستهدف 
سرررررررلوب المخا بة. اهو أ م ات كلمة الملك اهد  و وام

حدى عاررة سرنة نمنذ ات يرهم بعير ت يدي  الذي  لقا لوا بع
وانمررا لسرررررررررررررررألهم بلهجررة  ح  يررة  الم لح  الوقررت كت  ررأذنوا 

 ا لالط دلاركم؟  أللسالم 
خر لكت لفرض السررررررررررالم ويحقق  آو و ت لطالب بفريق 

ا أا  ستطاعة حاملت السالح اآلنا ات أنما لعت رل إالحط و 
غصرراا الزيتوا. و و ات الوقت نفسرر  لعت ر  أ لكونوا حاملت 

 اخرررارجرررة علا القرررانوا وعل ات  رااررر أخوة وليسرررررررررررررروا أ   ؤتء 
 الارعية.  

وعنرررردمررررا لقول الملررررك »وليس ذلررررك علا  مم الرجررررال 
سرررلوب المعالجة أن  لعتمد ات ذلك  إو مسرررتحيط« اأبعسرررير 

ا الحرب ل  أعتبرار ا  رأخرذ ات اإلأالنفسرررررررررررررريرة التت لجرب 
نهم لم لكونوا ألا نقهرا  طمي  المقرا لي   نتهت اذا لم لسررررررررررررررب

مجرمت حرب. كذلك ان  بالعبارة نفسرررها لسرررتثير  مم  ؤتء 
ن  ت لجرد  ؤتء م  اليررررررررررررمائر م  ات يرررررررررررر ألالمقا لي . و و 

قرار نلا  حكيم اليررمائر اهذا معنام نعندما لطالب بالعودة 
ا ما لحدث  و أءالت موجودة و  ا اليرمائر ماأم  الملك ب

كسررررررررررط لهذم اليررررررررررمائر وم  الممك   نارررررررررريطها   اقا حالة
مر. وحتا  سلوب المخا بة الذي لعتمد العالج النفست لأل أب

دانة م  سرررلوب اإلأذاع لعتمد ا الكالم الذي ينارررر وي  أا  اآل
ا  رؤتء لرقرومروا نا  رؤتء يررررررردمرروا برالد رم« و»ننروع »

سررراس الهوية« أ اا  ؤتء يذبحوا علنعمال بارررعة« و »أب
متهم جرائم ت  غتفر«  أر ك وا بحق بلرررررد م و ن ؤتء  انو»
ا ن لراديهم« و»أقتراتر  نا يرداعوا ثم  مرا أا  ؤتء لجرب نو»

بواب ي حرررررط وت لجرررررب اتئ امأ ؤتء ت مكررررراا لهم ات 
خرى م   ررررذا النوع. وم  أ  مررررامهم«... و عررررابير أالعربيررررة 
نر  عنردمرا يترأمرط  ؤتء المقرا لوا ات نارة الجيراا أالط يعت 

نرهرم ارت نرارر الرجريرراا ألريرهرم ويرروا نبرعررررررردير  قرربرير  وامام
قتتال ويفيررررررررررررلوا نهم لجنحوا نحو المزيد م  اإلإمدانوا ا

البقاء  حت مالة شررررريعة الغاب ونواميس الميليارررريات. ات 
يدي المقا لي   ؤتء عندما أحي  اا السرررررررالح سرررررررير بك ات 

لمك   ات ا الملرررك اهرررد ب  ع رررد العزيز لعت ر م  راررر أيروا 
عتبار ويقول لهم »وليس ذلك علا خا  ت  بارررررتء م  اإلم

 و مستحيط«.  أ مم الرجال بعسير 

لا نوم  المؤكررد اا كلمررة الملررك اهررد ليسرررررررررررررررت موجهررة 
لا الجميع ءعمرررراء ميليارررررررررررررريررررات  ننمررررا إءعمرررراء المقررررا لي  و 

ولا اهرررذا مر لحررردث للمرة ام  مومقرررا لي . وتا مثرررط  رررذا ا
سرررررررلوب أو ات صررررررردد ا الملك اهد ب  ع د العزيز  ألعنت 

 الناحية النفسية.    اءمة الل نانية لعتمد عل عامط جديد مع ام
ا كلمة الملك اهد سررتفعط اعلها ات أ  ليررات أوم  المؤكد  

نفوس حاملت السرررالح ات ل ناال وسرررتجعط الذي  ليررررموا 
شررررررررررررررعلوم برالمزيرد م  أت ل نراا ويرموا الحريق الرذي االنرار 

انوا حتا اللحاة التت . و ؤتء كليرررات أالحطب ير بكوا  م 
وج  ايها الملك اهد ب  ع د العزيز كلمت  يتصررررراوا بل ناا  

و أ  لمنعهم دام ليس  نرالرك م   علا  وا م مطم ني  انر  مرا
 مر م الماذا يوقفوا عملية  أجيج الصراع. أم  لكاف 

كلمررة الملررك اهررد ب  ع ررد العزيز جرراءت  اأوقررد لقررال 
ربراع ل نرراا و رذا لمك  الرد أثالثرة  ا ا الحريق علأبعرردمرا 
عام م  أ ق ط حدوث ما  و  ليررررررررررررات أا الكلمة  أ ت أعلي  ب
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كط ما حفلت ب  السرررررررنوات العارررررررر الماضرررررررية. وم  الجائز 
نفجررار ات ل نرراا ا صررررررررررررررورة الموقف القررابررط لإ أاتراض اإل

ط م  ق ط  ت التت جعلت الملك وباررررررركط لم لسررررررر ق ل  مثي
ولا وكررررأنمررررا  ت للو لررررة ام   اهررررد يوجرررر  كلمترررر  التت   رررردو

التحرذير بلغرة النصرررررررررررررريحرة وم  الطرف الذي سررررررررررررررتقع علير  
ا  توقف الحرب الل نانيةل و ذا أمسرررررررررررررؤولية التعمير لمجرد 

لي  نبما دعا  ات اارري  ات خذ شرري لجعط الكفة  رجئ لمصررلحة ام
  كلمت .الملك اهد ات 

خررررذ ررررا ات  أمور م  المهم أا  نررررالررررك ثالثررررة أقا ويب
المرء ات كلمررة الملررك اهررد ب  ع ررد   عتبررار عنرردمررا يتررأمررطاإل

 العزيز ويقرأ ما بي  سطور ا.  
لا ننهررا دعوة أا الكلمررة   رردو كمررا لو أمر اتول  و ام

قتتال والباقت علا ف اإلا عليكم وق  أالل نانيي  خالصررررررررررررتها 
نطباع السرررائد اإل  انها رد علأكما لو  ات ليررر أالمملكة. و  دو 

و المنسرررية  أا العالقة  لصررربحت م  القيررراأا قيرررية ل ناا أب
و  مثيط  أبعدما با ت المملكة م  دوا سرررررررفير  ات خصررررررروصررررررر 

يوجهوا الصواريخ   ات دي لوماست ات بيروت وبعدما با ت  دا
للمسرررررررررررررراعردة برالمرال والرأي. وعنردمرا  ات ا لكوا مقر ألير  بردل ن

يبادر الملك اهد ويوج  كلمة خاصرة قيرية ل ناا وم  دوا 
ا أم  الميررررررموا اهذا معنام  ات ا  كوا  ذم القيررررررية جزءأ

من    ات سررتاررعار نا الملك اهد أو أ ذم القيررية ليسررت منسرريةل 
و النقط  ذا التناسرررررررررررررت لهال وج  كلمت  و دا  أمرل لهذا ام

ا قيرررررررررررررريرة ل نراا أر م  لجرب  رذكير م بر م  وراء ذلرك  رذكي
ذا كرانرت ننر  ألجراد حرط لهرال و نبرد م   نر  تأ ت ات البرال و 

ن  إ ذم القيرية با ت مثط حريق ات غابة ت  نطفاء نارم ا
ا أط  أج  سررررررتسررررررقاء م  داء صررررررلوات اإلأت شررررررتء لمنع م  

 طفاء الحريقل وكلمة الملك  نا  ت  ات مطار أ نهمر السماء  
 ة. بتسقاء خاصة بالقيالا الصعسنلا صالة ندعوة 

ا الرئيس  أكيف   نتباملإ   ات ن  كاا تاتأمر الثانت  و  وام
)الراحط( جمال ع د الناصرررر  جاوء كط المحاورات الط ية  

ر رراق الغررارق فيرر    برراء المعطرراة لرر  وكررط اإلوامر امأوكررط 
سررتنزاف  وضرررورات مرحلة اإل 1967م  جراء ذيول  زيمة 

لتت واجهتهررررا حركررررة المقرررراومرررة سررررررررررررررتمر لعررررالج المحنررررة اإو 
لا نسررررررتاررررررفاء نتقط م  سرررررررير اإلإردا و الفلسررررررطينية ات ام

ط أجرر  م   (1970سرررررررررررررر تم ر  -يلول أجتمرراعررات )قرراعررة اإل
نرر  الزعيم الررذي لجرراد حررط لتلررك المحنررة. و و اعررط ذلررك من

كثريررة  كثريررة العربيررة الصررررررررررررررررامتررة وامليرر  امنكررانررت  تطلع 
 مر ا. أالفلسطينية المغلوبة عط 

ذا كراا ع رد النراصررررررررررررررر اعرط ذلرك و حمرط كرط العرذاب إو 
قردار واعرط ذلرك م  مومرارس الردور الرذي  فرضرررررررررررررر  علير  ا

ت لفغط الملك اهد أط القيادة الفلسررطينية اهط م  الجائز  ج  أ
ب  ع ررررد العزيز وت لجيررررب ع  مطلررررب اتكثريررررة العربيررررة 

لوب حمايتهم ات ل ناا ليسررروا ا المط أ ات الصرررامتة خصررروصررر 
نما  م السرركاا العاديوا ات المخيمات إالفلسررطينية و  القيادة

بنرراء أو  م كمررا جرراء ات كلمررة الملررك اهررد »مررا  بقا م  أ
نقاذ م  م نالاررررررررعب الفلسررررررررطينت«. وعندما لكوا المطلوب  

 كثر رقة. أ ر و أكالسكاا العاديوا  صبئ مهمة الملك اهد 
سرتخالصر  م  كلمة نا ما لمك  أمر الثالث اهو ما امأ

ا العرا رط السررررررررررررررعودي لقول أالملرك اهرد ب  ع رد العزيز  و 
 عطيكم حلوتت و وقفرررررا للحرب مألل نرررررانيي  اعطونت وقفرررررة 

و اذا جاء أن  لطالب بتعريب الوضررررررع الل نانت أكيدةل كما أ
القول ب »ردع عربت« م  نوع جررديرردل و و حررط ت لمك  

هرا يوم اهرد بقيرة الكلمرة التت وجهَّ اذا قرال الملرك   حقيقر  ات  
 نساا محب. نوالتت  ت كلمة  1986 - 6 - 14الس ت 

ذا كاا نم السرررررروري  ذا  ك  ا  قال للح  أوبقية الكلمة لجب 
ا الملررك اهررد وجرر   أسرررررررررررررررد لم لعت ر م الرئيس حررااظ امك  ح  

ك ما لسرررررررررمعها أط أج  لا الل نانيي  م  نكلمت   السررررررررروري  الح 
خر. وم  دوا  رذم البقيرة ل  لكوا  نرالرك آي  رف أق رط 

 حط وت خال .  
ثناا نقط  نالك ات المملكة العربية السررررررررعودلة ام  اوعل

م  المسررررررررررررررؤولي  لهمررا خ رة ات شررررررررررررررؤوا ل نرراا و عقيرردات  
 التركيبة الل نانية يدركاا ذلك.

ه الملك فهد  الوثيقة الذي وجه   -ننشر هنا نص النداء  )*(
 : نانيينلى اللبإبن عبد العزيز  

 خوة اللبنانيين... لى األإ 

بها ال   توجهأخ وصاديق لكم. أهذت كلمة صاادقة مخلصاة من 
ولكن من دوافع   في بلد شااااقيق للبنان فحسااااب  بوصاااافي مسااااؤوال  

لى كل فرد إتوجه بها  أجيالكمر  أمحبتي وحرصااااااي على مسااااااتقبل  
خاطب من خاللها ألى كل طائفة بينكمر كي إساارة و أى كل  إلمنكمر 

عرف مدى حسااها أق في رجاحتها والضاامائر التي  أثالعقول التي  
ن كان للمملكة العربية أمد بعيدر منذ  أصاادوركم منذ  يووجودها ف

الساااااعودية دورها البناء ومواقفها الخيرة المعروفة تجات لبنان منذ 
 .حتى تاريخ هذا اليوم ونحن معكم على العهد والوفاء 52عام 
لى إمور ن وصااالت األأبكلماتي هذتر بعد   ا  يكم جميعلإوجه  أت 

نتهت إليه من الفرقة والتناحر والشااااقاق والضااااياعر و إما وصاااالت  
لى ما هي عليه اليوم من حوادث الفتك والقتل والتشريد إوضاع  األ

 والتشتيت للرجال والنساء واالطفال وهدر للطاقات والقدرات. 
تسااااااااااءل مع الماليين من العرب والمسااااااااالمين أوفي كل يوم 

ن تحقن أالمتاابعين لماأسااااااااااة لبناان الم يأن للادماء العربياة الزكياة  
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ًاة الطااهرة  رواحوتصااااااااااانر ولأل رض أمناة على آش ن تعيأالبري
ن يظلاال دياااركم ألم يحن الوقاات كي تااأذنوا للساااااااااالم ألبنااان... 
الذي نساااااافته الحروب   ن يعود الى ربوع بالدكمر وللبناءأوللرخاء  

 .لى وطنهإن يؤوب أن يقام ويتجدد وللمغترب المهاجر أ
 خوة اللبنانيون. يها األأ 
دمتاه جراحكم وألمتاه أعمااق قلاب محاب طاالماا أخااطبكم من أ

حزانكمر فلقد عشات وعاش معكم شاعب المملكة العربية الساعودية أ
نتمر ويعلم أساانوات آالم المأساااة كما عشااتموها    رعلى مدى العشاا 

نقاذ إساااااابيل    يف  ا  شااااااقاء جهدسااااااهامنا مع األإننا لم ندخر بإ هللا
ال سااالكنات إلى الحل  إحسااابنات يقودنا    ا  ال بذلنات وال طريقإالوضاااع  

عقبهاا من جهود اللجاان الربااعياة أمن قماة الريااض وماا  بتاداءإ
بكل المعاناة  ا  والسااااداسااااية على مسااااتوى الوزراء والساااافراء مرور 
ساااااااف وربم كل والمحاوالت حتى يومنا هذا ولكني مع شاااااااديد األ

 ىنبااء ماا يجري عل أتاابع كال يوم أ زلاتُ  المسااااااااااعي والناداءات ال
دامية بين طوائفكم ساااااتمرار الصاااااراعات الإالسااااااحة اللبنانية من  

مس صاايحات الفلسااطينيين حتى طغت باأل خوانكمإوبين بعضااها و 
صاااااااااوات التهليال أ ىصاااااااااداء دوي المادافع علأوالجرحى و ى القتل

الفرحة أ  طفأيام العيد وحتى هذت السااااااااعة مما  أجر فوالتكبير مع 
ي فيهااا االخوة أباااد البهجااة في كاال النفوس أطفااال و األ بفي قلو 
نتم عليه أال مدركين لماا  إخالكم بعاد طول هذا الشاااااااااقااء  ألبناان ال 
رضاااااااكم والمتربص أ  ىعينكم العدو الرابض علأنتم ترون بأاليوم و 

بمقدراتكم فهل من إفاقة صاااااادقة حازمة تجمعون بعدها شاااااتاتكم 
ن أ  ىمركم وتضاااااامون صاااااافوفكم وتوحدون كلمتكم علأوتحزمون  

واصال رساالته المعهودة لي  ا  مساتقر   ا  ... عزيز مساتقال   ا  يبقى لبنان حر 
 وعطااء   في مجااالت العلم والنور والحضاااااااااارة ويبقى كماا كاان أمناا  

  .وطانلكل األ ا  وسالم ورخاء  
ها اللبناني في الساااااحل والجبلر في الغربية والشاااارقيةر في أي

خ لكم عزيز أبين ظهرانيكم  ماا  الشاااااااااماال وفي الجنوب لقاد حال يو 
رضاااااااااه ودياارتر فاأويتموت أرجاه العادو من أخن أعليناا وعليكم بعاد 

منزلة الساااااااااخااء والعطااء  نفساااااااااكمأنزلتموت من  أكرمتم وفادته و أو 
كال المحاافل  يوالكراماةر واشااااااااااد الضااااااااايف باذلاك العمال الجليال ف

عتراف بالجميل إبطون تاريخه الطويل بكل تقدير و  فيوحفظه لكم 
على  مور وعز  ختلطات االوراق وتاداخلات األإولكن سااااااااارعاان ماا 

خذ مكانه الطبيعي على سااااااحتكم أي   ن يرى الوفاق والوئامأالعدو  
ر البعض ساالحه في وجه هَ فدبت بينكم العداوة والبغضااء حتى شاَ 
 ىخيه العربي عل ألى صااادر  إالبعض وصاااوب العربي فوهة مدفعه 

شااعال النار حتى أتت إي فسااهم البعض من كل طائفة  أرضااكمر و أ
لى إمجااد أال فلنعاد  أمن زاد وعتااد و جياالكم دخرتموت ألأعلى كال ماا 

تحكيم الضااااااامائر في هذا الواقع المرير ونحافظ عل ما يتبقى من 
لى إوطان حتى يرد هللا بربتهم  بناء الشعب الفلسطيني في كل األأ

  .لى طريق النصرإويحقق لهم آمالهم ويأخذ بيدهم م وطنه
 خوة اللبنانيون. يها األإ

ا تتحقق الغايات ولكن بصفاء ليس بالتمنيات والنداءات وحده
خالص في كل حقاد واإلذ األالنوايا هلل وحدت وبحشاااااااد الطاقات ونبْ 

ن إو مسااتحيل. و أقول وعمل وليس ذلك على همم الرجال بعسااي  
تزال تعمل جاهدة لكل   المملكة العربية السااااااااعودية التي كانت وما

من كل باية ستظل تساند لبنان وتواصل   ا  ما فيه خير لبنان مجرد
 نقاذت.شقائها إلأدورها مع 

 ىطد خُ لى ما فيه خير يومكم وبدكم وسااد  إنار هللا بصااائركم  أ
الطريق المساتقيم نحو فجر جديد  ىالعاملين والمصالحين منكم عل

لياه ونعمال لاه ونعلق على جهود الخيرين منكم بعاد هللا كال إنتطلع 
 .اآلمال
 

 1986حزيران )يونيو(  21 - من". لندنمجلة "التضا

     

 الفلسطيني الجهاد األفغاني والجهاد 
برالقردر الرذي أارحنرا أا أركراا وءارة الخرارجيرة امميركيرة 

 نلامسرررراعدم ريتاررررارد مورات   نلام  الوءير جورج شررررولتز 
 نلامسرررراعدم اآلخر للاررررؤوا السررررياسررررية مالكط أرماكوسررررت  

آخري  كثيري  ات الوءارة وات مجلس النواب والارررررررررررررريوت 
سرررررررررررتقبال التت أقامها ات مقر السرررررررررررفارة حيرررررررررررروا حفلة اإل

يونيو  /حزيراا 19السرررررررعودلة ات واشرررررررنط  مسررررررراء الخميس 
ع د العزيز  ب  سررررررررررررررلطاا ب  السررررررررررررررفير اممير بندر  1986

 كريمرات مربعرة م  ءعمراء المجرا ردي  اماغراا الرذي  يزوروا 
السرررررررريد لاسررررررررر  لمتحدة... بالقدر نفسرررررررر  أحزننا أاالوتلات ا

  الفلسررررررررررطينيةعراات رئيس اللجنة التنفيذلة لمنامة التحرير 
موريتانيال    نلاأعل  ات اليوم التالتل وكاا ات ءيارة رسررمية 

أا السررررررررررررلطات امميركية رايررررررررررررت منح   أشرررررررررررريرة لدخول 
الوتلات المتحدة لحيرررور جلسرررات الجمعية العمومية لألمم  

سرررررررر تم ر  /ة ات الدورة التت سررررررررتنعقد ات شررررررررهر أيلولالمتحد
 المق ط.

 ولقرررد ارحنرررا لعررردة أسرررررررررررررربررراب م  بينهرررا أا اممير بنررردر
 تمثط  ع د العزيز سررررررررررررفير عربت. وعندما  ب  سررررررررررررلطاا ب 
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الخرارجيرة امميركيرة برجرالهرا امول والثرانت والثرالرث واآلخري  
سررررتقبال دعا نليها السررررفير نات السررررفارة السررررعودلة ات حفلة 

اهذا معنام أا للسفير مكانة ك رى ات نفوس صانعت القرار 
 امميركت. السياست

وم  امسررباب أليررات أا  ل ية أركاا الخارجية امميركية  
لدعوة سرررررررررفير عربت قد   دو عادلة نذا كانت الدعوة  كريمات  
لحاكم الدولة التت ينتسرررررررررررب نليها السرررررررررررفير أما عندما  كوا 

ذا معنرام أا التل يرة سرررررررررررررر  هرا نمرا الردعوة  كريمرات لوارد ءائر اهر 
 مكانة الداعت بما لمثل  وإما أ مية المناسبة.

لتقت أ مية المناسررررررررربة مع نولعلها م  المرات القليلة أا 
الوتلات   تمامن مكانة الداعت. االقيرررررررية اماغانية موضرررررررع  

المتحدة ولوت الدعم المالت والعسرررررررررررركري م  جانب الوتلات 
الردعم  نلانضرررررررررررررراارة العربيرة السررررررررررررررعودلرة  المملكرةالمتحردة و 

اإلعالمت غير المحردود للمجرا ردي  اماغراا لمرا كراا  ؤتء 
 قادري  علا أا لفعلوا شي ات.

للقيرررية  العربية السرررعودلة   المملكةوم  المؤكد أا   ن ت 
وإقرررررامرررررة مراكز ات المملكرررررة  جمع الت رعرررررات اماغرررررانيرررررة 

ر كراء أسرررررررررررررراسرررررررررررررريرة لتحرك نللمجرا دي  اماغراا لمثرط نقطرة 
. كذلك أن  م  السرياسرت  العسركري و المجا دي  ات الميداني  

المؤكررد أا الخررارجيررة امميركيررة لوت  ررذا الت نت م  جررانررب 
درجرة  نلاللمجررا ردي  اماغرراا مرا كرانرت لتهتم بهم  المملكررة

سررررررررررررررتقبرال  تم  كريمرات لهم. برط نا نهرا حفلرة حيررررررررررررررور أركران
ستقبال نلا ا   دو كما لو أا الوتلات المااركة ات حفلة اإل

المتحررردة  ريرررد أا  قول نا أاغرررانسررررررررررررررتررراا التت نريرررد رررا  ت 
و ت نا  العربية السرررررررررعودلة   المملكةأاغانسرررررررررتاا التت  رعا ا 

قيرررررررررررررريتهرررا و ت التت لمثلهرررا بر ررراا الررردي  ربرررانتل وأحمرررد 
 جيالنتل وصبغة هللا مجدديل ومحمد ن ت محمدي.

وعنردمرا يترأمرط المرء كيف أا أركراا الخرارجيرة امميركيرة  
سرررتقبال  كريمات لزعماء نلحرصررروا علا الماررراركة ات حفط 

 حتفال عدد م  أعيراء مجلسرت  المجا دي ل ويارارك ات اإل
الاررررررررريوت والنواب بينما ت لمنئ لاسرررررررررر عراات الحد امدنا 

جتماعات الجمعية نشررررررريرة دخول للماررررررراركة ات الذي  و  أ
العمومية لألمم المتحدة اإا اممر يدمت الوجداا خصروصرات 

من ر اممم المتحرردة بغير   لا  عل  لطررالررب م   تأا عراررا
السالم ول  يراع سوى غص  الزيتوال وخصوصات أليات أا 

 تمام م  القيررررية  ت أكثر أحقية باإل الفلسررررطينيةالقيررررية 
  الفلسرطينتخصروصرات أا الالم الالحق بالارعب اماغانيةل و 

 و أارردح بكثير م  الالم الررذي لحق بررأاغررانسررررررررررررررترراا. افت 
أاغانسرررتاا  نالك خالف حول شررركط الناام لك  ات النهالة 

نتزعوا إسرتولوا علا السرطي  و ن نالك و   باق  بينما اليهود  

 ي  حقهم ات أرضهم وو نهم.الفلسطينيم  
ات ما اعل  الواد اماغانت وقد لقال  ليفعط لاسررررررررررررر عرا

أميركا وعند ا سررررررررررتعامط اإلدارة امميركية    نلاوينحاء كلية 
" شرررأن  ات ذلك الفلسرررطينتلاسرررر عراات علا أن  "المجا د 

الذي  الفلسرطينتشرأا المجا دي  اماغاال وليس "اإلر ابت" 
 نلايريررررد  رررردمير العررررالم كمررررا  ت نارة الوتلررررات المتحرررردة 

 عراات.
لك  و أن  م  المسرررررررتحيط علا الوتلات والجواب ع  ذ

 نلانحررراء أبو عمرررار نالمتحررردة أا   ررردل نار هرررا حتا نذا 
ال يت امبيض ووضرررررررررررررع علا رأسررررررررررررر  قبعة "جت آر" بطط  
المسررلسررط الاررهير "داتس" بدل الكوفية المرقطةل وذلك ما 
المعررادلررة التت  ررأخررذ بهررا أميركررا  قوم علا أنهررا ت  فعررط مررا 

رائيط وإسرررررررائيط ت  ق ط بياسررررررر  م  شررررررأن  أا  رايرررررر  نسرررررر 
أميركررال وليس منرر  ت  نلاعرارراتل ليس منرر  غير منحرراء 

يريد السرررررالم القائم علا الحط الجزئت المتواضرررررع وإنما من  
 السطينت ويصر علا  ويت   ذم.

أا لرأ ت يوم  قر    نلاوسرررررررررررررريبقا اممر علا  رذم الحرال 
عديالت بسيطات  في  اإلدارة امميركية بأنها  خسر الكثيرل وأا  

عراات بناء علا مسررررررررررررررعا    نلاات موقفها ومنئ  أشرررررررررررررريرة 
ح أبو عمار مرة أخرى بغصررررررررررر   ط أا يلو   سرررررررررررعودي م  أج  

الزيتوا م  علا من ر اممم المتحدة سررررريترك أثرات عميقات ات 
ك منفس  السعودي لفوق بكثير امثر الذي  ركت  مسارعة    الح 

السرفارة  نلاركيةل جورج شرولتزل وبقية أركاا الخارجية اممي
  السرررررررررعودلة ات واشرررررررررنط  لماررررررررراركة السرررررررررفير اممير بندر

 حتفال برموء الجهاد اماغانت.سلطاا اإل ب 
ب الذي ويبقا أننا ونح  نكرر ارحنا لهذا الرصررريد الطي   

سلطاا لنتمنا   ب  حقق  للمملكة سفير ا الااب اممير بندر
  أا لجرب  وظيف  ذا الرصرررريد ات الحصررررول علا  أشرررريرة

نيويورك ونح    نلالاسر عراات  دخول للمجا د الفلسطينت
مثط كثيري  متأكدوا م  أن  نذا حدث السررررعت اإا المردود 

 ل  لكوا سل يات.
 1986حزيران )يونيو(  28 - مجلة "التضامن". لندن

     

 دورة المكسيك قضية عربية... لماذا؟
ساعات ن صحيئ أا جمهور الرياضة العربية ك ير ويزداد 

ات كط مرة ليرريق صرردر الحكومات بالناررا ات السررياسررية 
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أا  رررذا الجمهور لم ي لغ  وال ربع قرا الحجم الرررذي  نت  
سررررررررررتغرقت  نبلغ  خالل مباريات كأس العالم لكرة القدم التت 

(  1986يونيو /حزيراا 29نتهت يوم امحد الماضرت )إشرهرات و 
تتويج العالم الثالث بارررخأل الفريق امرجنتينت علا العالم ب

الصرررررناعت ودول  السررررربع بارررررخأل ألمانيا الغربية ملكات علا 
 عرش كرة القدم.

و ذم الحماسرررررررررة م  جانب العرب لمباريات كأس العالم 
درجة أا الذي ت لحب    نلانتارت باكط عفوي  نلكرة القدم  

غوتت بمتابعة   ذم الرياضرررة ات امصرررط وجد نفسررر  اجأة ماررر 
الكرة  جري بي  أقردام الالع ي ل ووجرد اجرأة نفسرررررررررررررر  منحراءات  
م  دوا سابق  صميم للفريق الذي  عيا  بالدم  مومات م  
نوع الهموم العربية. و نا بيت القصرررريد. و نا أليررررات ما يريد  
المرء  وضرررررريح  ات شررررررأا  زايد حجم الجمهور العربت لكرة  

 إلاار  حمسررررررررررروا معاتل و درجة أا الكبار والصرررررررررررغ  نلاالقدم 
 إلادرجة أا ربات ال يوت أليررررررررات أبدي  بعض الحماسررررررررة و 

 درجة أا مباريات  ذم الدورة كانت "قيية عربية".
وما لمك  قول  ات  ذا الاررررررررأا  و أا الحماسررررررررة بدأت 

والجزائر  العراق ما  نررررررالررررررك ثالثررررررة منتخبررررررات عربيررررررة )
المكسررررررررررريك وبات م  حقها دخول   نلاوالمغرب( وصرررررررررررلت 

باريات علا بطولة كأس العالم. ثم  واصرررررررلت الحماسرررررررة الم
وخيبررة اممررط  العراقتعلا رغم التعثر الررذي أحررا  بررالفريق 

د اآلمرررررررال المعلقرررررررة علا الفريق  برررررررالفريق الجزائري و  ررررررردُّ 
 المغربت.

ولا أا العرب ااترضوا  و ذم الحماسة مرد ا ات الدرجة ام  
أا ات اسرررررتطاعة اريق عربت م  الفرق الثالثة التت وصرررررلت  

المكسرررررريك أا ينقذ م م  حالة اإلحبا  السررررررائدة ات  ول    نلا 
العرالم العربت وعرضرررررررررررررر . برط نا العرب براملوف التت كرانرت 
شررررررررراخصرررررررررة علا أجهزة التلفزيوا  تابع المباريات م  اللحاة 

مخيرة للرردورة كررانررت  رى أا ات  ولا وحتا املررام مررا ق ررط ا ام  
ل نذا  و لم يتعثرل أا لخفف برالفوء العراق سرررررررررررررتطراعرة اريق ن 

حرقة العرب علا مارراعر المرارة التت  غمر النفوس م  جراء 
سررررتمرار سرررروريا  عادي  إ و  العراقت   -  سررررتمرار الخالف السرررروري ن 

العراق العربت لصررررررالئ نيراا الفارسررررررية. وكانت  ذم الجما ير 
أا لعوضرررررررررها الفريق   العراقت عدما حدث التعثر أليرررررررررات  أمط ب 

ك م الجزائري اممر ويخفف م  عرذابهرا منهرا حرائرة ات أمر    الح 
الجزائري وت  ررردري لمررراذا  رررذا التريرررث م  جرررانبررر  ات  كثيف  

. وكانت  لك  الفلسررررطينية نقسررررامات المسررررعا م  أجط ننهاء اإل 
ت  الجما ير أليررررررررررات وأليررررررررررات  أمط أا لحقق الفريق المغربت ا 

ضرررررها اإلخفاق الذي رااق السرررررعت لعقد قمة  المكسررررريك اوءات لعو   
 عربية ات الدار ال يياء... و كذا. 

نا حماسرررررة الماليي  م  العرب لمباريات كأس العالم لكرة 
القدم لم  حدث م  اراا وإنما جاءت نتيجة ماررراعر اليأس م   

السرررررررائد. وم  المؤكد أن  لو كاا   السرررررررياسرررررررت الوضرررررررع العربت 
يرررررررررررط مما  و علي  لما كنا عارررررررررررنا  ذم امجواء  الوضرررررررررررع أا 

 الحماسية. 
ننررا اعترردنررا علا الجمررا ير العربيررة رواد حمرراسرررررررررررررررة ا ويبقا 

عتدنا عليها إ سرتعمارل و ومقاومة اإل  الفلسرطينية للوحدة والقيرية 
ط  رررذم اممور و هتف و ردد   تارررا ر ات الاررررررررررررروارع م  أجررر  

كانت  الاررررعارات. وي دو أن  لكط مرحلة ءمانها. افت الماضررررت 
اموضررررررررررررراع   يض و نية وكانت النفوس عامرة بالك رياء ولم  

حد أا الماراعر   لدت كما صرارت علي  بعد ذلك.    نلا  صرط 
ثم ك ر حجمر   1967نحردار الرذي بردأ مع  زيمرة لكننرا بعرد اإل 

  الفلسرطينية مع صرفقة كامب دلفيد و رك ل ناا يتذابئ والقيرية 
لحاولوا ننهاء دورم القومت   العراق  تم المحاوتت لسلخ جلد ا و 

وإشررررررررغال  بحرب ت يريد ا بدأنا نتعلق بحبال الهواء ونتارررررررروق  
نتصررار الذي ينتاررط اإلنسرراا العربت م  اإلحبا  الذي  اإل   نلا 

نتصار اوءات ات مباريات كأس كاا  ذا اإل  و علي .. حتا نذا  
 العالم ات كرة القدم. 

نتصررررررررررررررار  و أا الماليي  م   والردليرط علا أ ميرة  رذا اإل 
العرب الررذي  أارحهم اوء امرجنتي ل والتت حررالهررا مثررط حررال  
أي دولرررة عربيرررةل ات بطولرررة كرررأس العرررالم كرررانوا م  المؤكرررد 

الدولت   سررررررررياررررررررعروا أنهم أقوى لو أا الذي  ربع علا العرش 
أو اريق الجزائر أو   العراق لكرة القدم ولمدة أربع سرررررنوات اريق 

 اريق المغرب. 
ولعط السرررررررراللة الجديدة م  محترات  ذم اللعبة م  العرب 
لعوضرررررروا اممة ات التسررررررعينات ما اا ها الحصررررررول علي  ات  

 الثمانينات. 
 اممير فيصررررررررررررررررط  نلا ولا والكالم موجررر  ات الررردرجرررة ام  

 لس امعلا لرعرالرة الاررررررررررررربراب ات المملكرة اهرد رئيس المج  ب  
ام حسررري  الذي لقود النارررا  عدي صررردَّ   إلا و العربية السرررعودلة 

رموء العمط الرياضرررررررررت ات العالم    إلا و  العراق الرياضرررررررررت ات  
 الخليج.   نلا العربت م  المحيا 

 1986تموز )يوليو(  5 - مجلة "التضامن". لندن

     

 والسودان حالتان عالقتان في الكويت 
ك ممثلما أن  ليس م  السررررررهط علا المرء أا لطالب   الح 
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الاررررررررريعة    نلاالجديد ات السرررررررروداا بتغيير قواني  مسررررررررتندة 
اإلسرالميةل اإن  ليس م  السرهط علا المرء أليرات أا يهنئ  

ك م ات الكويرت علا نقرالتر  للردلمقرا يرة برالارررررررررررررركرط الرذي  الح 
 أقالها في .

ك مومثلمررا أا عرردم مطررالبررة  الجررديررد ات السرررررررررررررروداا  الح 
بتغيير القواني  اإلسرررررررررررررالمية ت  عنت نقرارات بصررررررررررررروابية  ذم  
القواني  اإا عدم الترحيب باإلجراءات الكويتية التت  صرررب  
ات خانة نقالة الدلمقرا ية ت لعنت أليرررررات اإلقرار بصررررروابية  

  ذم اإلجراءات.
لمررررراذا ليس م  السررررررررررررررهرررررط المطرررررالبرررررة بتغيير القواني  

 لسوداا؟اإلسالمية ات ا
 الجواب ع  ذلك يتمثط ات اآل ت 

منها مهما قيط ات شرأنها قواني  مسرتمدة م  الارريعة  -
 اإلسالمية.

ما مجرد منراقاررررررررررررررة  رذا اممرل  بعرات لرذلركل   ردو ات  -
 بعض جوان ها كما لو أنها م  المحرمات.

نقسرررررررررامات ات شرررررررررأا  ذم القواني  بي  أ ط نما  نالك   -
السرررروداا حيث  نالك م  يريد ا بصرررررف النار ع  
الذي وضرررررررررعها. و نالك م  يريد ا لكن  متحفظ علا 
العهد الذي ارضررررررررها. و نالك م  لعترض عليها من  

ك مكاا يتمنا لو أا   السابق لم ليع  ذم القواني   الح 
ل  دورات  وذلك لكت ليررررعها  و. و نالك م  لعت ر أا  

ات وضعها ويرى عدم التفريا ات  ذا الدور. و نالك 
م  ينرررادي علنرررات برررالتط يق الحرات مرررا دامرررت قواني  

عتماد  إالارررررررررررريعة. و نالك م  لطالب ب  نلامسرررررررررررتندة 
العلمرررانيرررة نت أا  نلاالقواني  المررردنيرررة المسررررررررررررررتمررردة 

المطالبة  تم بالصرررررررررررررروت الهامسل ربما  هيبات م   ذا 
قتنررراعرررات برررأا نقرررة برررالررردي ل وربمرررا اممر الرررذي لررر  عال 

المطالبة بتغيير  ذم القواني  ليسرررررررررت ورقة رابحة لم  
لطالب. و نالك م  يرى أن  ل  لسرررررررررررررتقر السررررررررررررروداا 
وسررررريبقا شررررربئ التقسررررريم ماثالت نذا كانت ل   لغا  ذم  

 القواني .
ولمررراذا ليس م  السررررررررررررررهرررط عررردم الترحيرررب بررراإلجراءات 

 الكويتية؟
  ت والجواب ع  ذلك يتمثط باآل

 ت ذروة مرا يتمنرام المرء حيرث وجرد   الردلمقرا يرةما  -
ات أي بقعة م  العالم وعندما ير أي حكم ما وضررررررررع 

عتمرررد رررا نهجرررات ل الدم نقرررالرررة  رررذم  ن التت  الررردلمقرا يرررة
ل أو  جميرد رال أو النقرط وضررررررررررررررعهرا علا الردلمقرا يرة

ك مالرف أو  ررأميمهررا كمررا حرردث مع  الكويتت. اررإا  الح 

 الترحيب. نلامثط  ذا اممر ت يدعو ن القات 
عتدنا ات السرررررررررنوات الخمس عاررررررررررة الماضرررررررررية ن مننا  -

سررررررررمها نسررررررررتثناء حقبة قصرررررررريرة علا الكويت ير با إب
ط نا والمنراقارررررررررررررررة الرحبرة. بر  الردلمقرا يرةبرال رلمرانيرة و 
سررررررررررررتثمارات الكويتية ات اإل  نلانضررررررررررررااة  الدلمقرا ية

الخررارج كررانررت السررررررررررررررمررة التت  تميز بهررا الكويررت و و 
  جام اإللجابت. ميز ات اإل

منرر  مثلمررا أا  نررالررك داخررط الكويررت مريرردي  إلقررالررة  -
أو لتجميد ا أو  أميمها علا  ريقة  أميم   الدلمقرا ية

ع  جمال ع د الناصررررررررررررررر لقناة السررررررررررررررويس أو مصرررررررررررررران
ال ورجواءيي  ات مصررررر وسرررروريا ألام عهد الوحدة اإا 

ندااعا ها خصررررروصرررررات بعدما با ت  ن نالك دعاة لوقف  
ندااعات نوعات م  المبارءة التت لمارسررررررها المتراوا اإل

علا صرفحات الصرحف أو داخط الديوانيات أو  حت  
 سقف ال رلماا الكويتت.

ويقوم  ما  نررالررك  يررارات برردأ لررأخررذ بعرردات بررالغ ام ميررة  -
تهرا  دلمقرا يعلا قراعردة  رى أا قوة الكويرت ليس ات 

عتبررررار حقوق  وإنمررررا ات التواءا الررررذي لررررأخررررذ ات اإل
امسررررررررررررة التت  حكم و يبة الدولة و عقيدات الوضرررررررررررع 

 باكط عام.
منر  ات خالل أشررررررررررررررهر قليلرة أضرررررررررررررري رت كرط امنوار  -

الحمراء التت  نرررررذر برررررالخطر وحررررردث أا بررررردأ أ رررررط 
نيرة يتصررررررررررررررراوا وكمرا لو أا دولرة وال رلمرا الردلمقرا يرة

الكويت  ت المملكرة المتحردة وأا ما لجوء أا لمرارس  
ات مجلس العموم ال ريطرررانت لمك  ممرررارسررررررررررررررتررر  ات 

 مجلس اممة الكويتت.
سررررررررررررررترا يجيرة ات نما  نرالرك رموءات  مثيرط مصررررررررررررررالئ  -

سرررررتقرار أ م م  الكويت سرررررجلت مواقف مفاد ا أا اإل
ط م  الحزم لقل   الفيررررررررررفاضررررررررررةل وأا   الدلمقرا يةو ج 

المخا ر التت لمك  أا  عصررررررف بكياا الدولة. و ذم  
حتمررراتت ت قررردرة للكويرررت علا إالقوى بررردأت  لوح بررر 

مواجهتهرا نذا كرانرت ل   تم نعرادة  خطيا الحردود بي   
 "دولة" ال رلماا ودولة الحكومة و"دويالت" الصحااة.

وخالصرررررررررررررررة القول  و أنرر  مثلمررا أا مسرررررررررررررررألررة القواني  
ات السروداا لها معارضروا ولها مؤيدوال بط نا  اإلسرالمية

  الدلمقرا يةال لد كاررررررررعب منقسررررررررم ات شررررررررأنها اإا مسررررررررألة 
والحياة ال رلمانية الفيررررررفاضررررررة ات الكويت لها معارضرررررروا 

 ولها مؤيدوا بط نا الدولة كاعب منقسمة ات شأنها.
  سرررررررتبقياا حتا    المسرررررررألتي  وما اممر كذلك اإا  ا ي  

لا العالقةل وسررررررررريبقا أليرررررررررات م  نشرررررررررعار آخر م  القيرررررررررا
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ك مالصررررررعب علا المرء أا لطالب  الجديد ات السرررررروداا   الح 
ك مبتغيير قواني  ارضرررررها  ك مالسرررررابقل وأا يهنئ   الح  ات  الح 

بالاركط الذي أقالها في ل  ذا  الدلمقرا يةالكويت علا نقالة 
أن  لصرررررررررعب علا المرء أليرررررررررات أا  عتبارمع امخذ ات اإل

يتصررررررور السرررررروداا محكومات بقواني  مغلفة باإلحراج الاررررررديد 
لم  يؤيد ا أو لم  لطالب بتغيير ال وأا يتصرررررررررررور الكويت 

  الررردلمقرا يرررةوالكويتيي  بعرررد ربع قرا م  الحيررراة النيرررابيرررة و 
أبعررد الحرردود م  دوا حيرراة برلمررانيررة حرراالررة  نلاالمر رراحررة 

ط الحيويررةل علمررات بررأا  ررذم ال رلمررانيررة ات كررامرر  دلمقرا يررةو 
لم  صرررررررر  الكويت كما لجب وبقيت  زعج   الدلمقرا يةو لك  

الغير بي  الحي  واآلخر. ايررررررررالت ع  أنها أظهرت الكويت 
علا أنهرا  رائر لغرد خرارج سررررررررررررررربر  داخرط مجلس التعراوا 
لرررردول الخليج أو "دولررررة الراض" ات  ررررذا المجلس. ولعررررط 

  الردلمقرا يرةالحرط بحيرث  بقا الصرررررررررررررريغرة الجرديردة لهرا  كوا 
نيرررررررررربا  م  دوا أا  هتز  يبة  ننما ضررررررررررم  ن ار م  اإل

 دولة الكويت.
 1986تموز )يوليو(  12 - مجلة "التضامن". لندن

     

 معاني هدية القمح 
 نلاأرسلت العربية السعودلة    المملكةبقدر ما أارحنا أا  

  ألف    بالقدر نفسررررررر  مصرررررررر  دلة م  القمئ  قدر بم تت  
كنرا نتمنا أا  مر  رذم الهردلرة م  دوا اإلعالا عنهرا وم  

مناسربة للمبارءة ات نشرادة  صردر م   نا   نلادوا  حويلها 
 وإشادة  صدر م   ناك.

 لألسباب اآل ية كاا ارحنا 
ما الهدلة جاءت ات الوقت المناسررررررربة ومنها  زامنت   -

ع د العزيز.  ب  مع كالم ودي صررررردر ع  الملك اهد
خطوات ات  ذا السرررررررر يط قد  سرررررررراعد علا عودة وأي 

 مكانها ات الجامعة العربية. نلامصر 
ما الهردلرة قمئل و رذا لعطيهرا معنا ت  حققر  الهردلرة  -

 لو كانت ماتت أو سالحات أو نفطات.
ما الهدلة ايررالت ع  ذلك قمئ م  ننتاج السررعودلةل  -

وقت  نتج   نلا التت ما كاا أحد ليتوقع بأنها سرررتصرررط
فير  القمئ بمرا لكفيهرا وبمرا لجعلهرا  صررررررررررررررردر منر  أو 

  هدي.
ما الهدلة كونها قمحات قد  كوا درسرررررررررررات للمصرررررررررررريي    -

الماررررررررررغولي  منذ بيررررررررررع سررررررررررنوات ع  الزراعة ب ناء  
 نلاامبراج العاليةل والمنصررررررررررراي  ع  الحرث وال ذر  

متالك التلفزيوا والثالجة نامعمال التت قد  حقق لهم 
فيرررديو لكنهرررا  حرمهمل ولقرررد حرمتهم برررالفعرررطل م  وال

 المملكةالخيررروات التت با وا لسررتوردوا بعيررها م  
 .العربية السعودلة

 نلاما الهدلة حدثت ات الصرررررريف وكأنما  ت دعوة  -
مصرررررر لقيررررراء   نلاط أا يتوجهوا السرررررعوديي  م  أج  

غير ا ما دام  ناك ود  نلانجاءة الصريف بدل التوج  
جانب الكالم الودي  دلة   نلامستجدل وما دام  نالك  

قمئ. وإذا حدث ذلك اإا بيرعة ماليي  م  الرياتت 
 نلاحتياج سرررررتصرررررب ات الخزينة المصررررررية الكثيرة اإل

 أي عملة صعبة.
نطباع السرررررررررائد بأا السرررررررررعودلة ت ما الهدلة  زيط اإل -

ألخوة السرودانيي .  هدي سروى النفا الهدلة المفيرلة ل
اهرا  ت  هردي اآلخري  قمحراتل ومثرط  رذا اممر يراع  
الكثير م  معنويرررررات السررررررررررررررعوديي  ومريررررردي الخير 

 للمملكة.
ما  ررردلرررة القمئ  ت أايررررررررررررررررط  ررردلرررة لمك  أا يتم   -

مصررررررررررررررر التت  عررررد أكثر دول العررررالم  نلا قرررردلمهررررا 
اسررررتهالكات للقمئ حيث متوسررررا اسررررتهالك الفرد الواحد 

 مات سنويات.كيلوغرا 170
حتياجا ها الاديدة للقمئ كانت وما نما مصر بس ب  -

 زال  حررت رحمررة القرار امميركت   رضررررررررررررررا اإلدارة 
مصررررل و غيرررب اإلدارة  نلاامميركية فيصرررط القمئ  

امميركية فيحدث باء ات وصررررررررول شررررررررحنات القمئ. 
 خذت مصررررر موقفات سررررياسرررريات ت  رضررررا عن   نأما نذا  

ا معنام أا مصررررررر ربما ت  أكط.  اإلدارة امميركية اهذ
وبعد اآلا اإن  بدل أا  سررررررررتمر النسرررررررربة علا ما  ت  

ثناا م  نعلي  )م  أصرررررررط كط خمسرررررررة أرغفة  نالك 
القمئ امميركت( ارررإا أحرررد  رررذم امرغفرررة سرررررررررررررريكوا  
سرررررررعودلات وسررررررريتطور اممر سرررررررنة بعد أخرى ما دامت 
المملكرررة مررراضرررررررررررررريرررة قررردمرررات ات  طوير ءراعرررة القمئ 

 و صديرم.
العربيررررة   المملكررررةو بعض مررررا لفرح ات نعالا ذلررررك  
مصر  قدر بم تت    نلاع  أنها أرسلت  دلة قمئ  السعودلة  

ألف   . أما لماذا كاا المرء يتمنا لو أن  لم يتم اإلعالا 
أذ اا بعض المصرررررريي ل خصررررروصرررررات  نلاعنها األن  لعيد 

الذي  ت يرح وا بالتالقت المصرررري مع الارررقيقات العربيات  
لحرال م  ق رطل مرا حردث عنردمرا سررررررررررررررمئ العقيرد  كمرا كرانرت ا
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معمر القذاات ات لحاة ضيقل م  نكراا الرئيس )الراحط( 
أنور السرررررادات للمسررررراعدات اللي ية لمصررررررل مجهزة نعالم  
بأا  ذلع  فاصرررررررررريط المسرررررررررراعدات التت  م  قدلمها بدءات م  

نتهاء بعجالت الطائرات. وكاا اإلعالا ات إعلب الاررراي و 
  المتجاوري     الارقيقي  ق الجفاء بي  ال لدي  حين  موجعات وعم  

 وما ءال  ذا الجفاء قائمات حتا اليوم.
ورغم كط شرررررررررتء اإا  دلة القمئ السرررررررررعودي علا رغم  

 نلاالتوضررررريئ الرسرررررمت بأنها  دلة م  الارررررعب السرررررعودي  
 - حكومة  نلاالاررررررررعب المصررررررررري أي ليسررررررررت م  حكومة 

 -  الحكومتي  وكرأنمرا ذلرك لمك  أا لحردث م  دوا موااقرة 
 بقا  حمط ات  يا ها مؤشرررررررررررات و فسرررررررررريرات م  بينها أا 

مليوا دوترل  25الع رة ات حردوثهرا وليس ات قيمتهرال ما 
ألف   ل ليسرررت شررري ات منها قياسرررات بتكلفة   و و ثم  الم تت  

سررتهالك المصررري  سررعة  مصررر اليومية م  الغذاء  كفت لإ 
يرة المصررررررررررري يوماتل  ذا نذا كانت و   365ألام م  أصررررررررررط 

ر فع  نعلا حرالهرا ات موضرررررررررررررروع أكرط الخ ز ولم لحردث أا 
 معدل شهيت  بيع درجات.

ومجرد  قدلم الهدلة بعدما جرى نارررررررر أرقام ات مصرررررررر 
 نلاالعربية السرررررعودلة   المملكة اررررركك ات حجم مسررررراعدات 

مصرررر معنام أن  بعد اآلا سرررتكوا الهدالا والمسررراعدات م  
وسرررتكوا أليرررات م  النوع  النوع الذي ت لمك  التاررركيك ب ل

بيت كط مصررررررري ت أا يتوم ات الطريقل    نلاالذي لصررررررط 
 ست دال ل أو يباع ات عرض البحر.نأو يتم 

 ويبقا المهم وام م م   ذا اممر.
حتياجات مصرررررررر  نأما المهم اهو أا  كوا الهدلة بحجم 

و تطورل بمعنا أا  صرررررررررررررربئ الهررررررردلرررررررة م  القمئ  كفت  
تت م   سرررررعة ألام ثم  كفيها  حتياجات مصرررررر مسررررر وعي  بدن

عتبار أا شرررررهرات بدل امسررررر وعي . و كذا.. مع امخذ ات اإل
 الملك اهد قال ات برقيت  نا الهدلة رمزية.

وأمررا ام م اهو أا  كوا  رردلررة القمئ التت  م اإلعالا 
عنها بعد يومي  م  ناررر صررحيفة "ام رام" لتصررريئ الملك 

  بغير أسررررررررررررررلوب حوار يتم التفررراعرررط معررر  نلااهرررد مررردخالت 
التصرررررريحات كما حدث ات املام الخمسرررررة الماضررررريةل من  
أسرررررلوب اا ر ويخلو م  الحماسرررررة لحتمية التفا مل وليسرررررت 

حي  اتئ  نلاالعربيرة السررررررررررررررعودلرة  المملكرةبرديالت م  جرانرب 
الباب العربت أمام عودة مصرررررررر ما مثط  ذم العودة لمك  

 أا  طول بعض الاتء.
 1986تموز )يوليو(  19 - مجلة "التضامن". لندن

     

م في تونس   اإلرث الُمحر 
ت ندري م  الذي خسررررررررررررر ات  ونس بتغييب امسررررررررررررتاذ  

 محمد مزالت ع  موقع المسؤولية السياسية.
   ط  و الرئيس الح يب بورقيبة الذي خسرررررررررر خليفة 

م  النوع الررررذي ت لمك  أا ينقض علا ال ورقي يررررة بعررررد 
نقض بهرا الرئيس )الراحط( أنور نبورقيبرة علا الطريقرة التت 

السررررررادات علا الناصرررررررية وجمال ع د الناصررررررر أو الطريقة  
نقيرررررررررررررراض علا ال ومدينية لمجرد أا ووري  التت  م بها اإل

نقض ايهرررا ورثرررة  ندي  الترابل أو الطريقرررة التت  واري بومررر 
 ماو ست  ونغ علا الزعامة التاريخية للصي ؟

والقول بررأا محمررد مزالت ت لمك  أا ينقض علا ولت 
مردم أا الرجرط  - نذا جراء القول - السرررررررررررررريرراسرررررررررررررريررةنعمترر  

سرتطاع أا ي نت ل  ات بيرع سرنوات رصريدات لخفف الكثير ن
الذي  لعملوا  حت   م  مارررررررررررررراعر العقدة التت  ناررررررررررررررأ عند

الزعيم التاريخت ايالت ع  أا الرجط ليس م   واة  جناحت  
 نقياض.اإل

وعنررردمرررا ت لكوا التلميرررذ م  النوع الرررذي ينقض علا 
ر ياح ات امسررررررتاذ اهذا م  شررررررأن  أا يولد مارررررراعر م  اإل

نفس امسررررررررتاذ و و ما يزال علا قيد الحياة و بعات لذلك اإن  
لحيا التلميذ بكط أنواع الرعالة  ض بامسررررررررررتاذ أام  المفتر  

سررررتطاع أا لعكسررررها بعفوية  نمتجاوءات المارررراعر الداينة التت 
  وصي ية ت مثيط لها الااعر العربت بقول  

 "اعلم  الرمالة كط يوم

 شتد ساعدم رمانت"نالما   
وامسررررررررررررررتراذ  نرا  و الرئيس الح يرب بورقيبرة الرذي كلمرا 

ظهر  كلما   – هللا بهذا العمرأمد   - عمرم نلاضرريفت سررنة أ  
علا النرراس داخررط  ونس وخررارجهررا كم أنرر  محتررار ات أمر 
الخالاررة ربمررا منرر  أدرى بتعقيرردات الموقف النرراشررررررررررررررئ ع  
الخالارررةل وربمرررا ما  رررالرررة بورقيبرررة  جررراوءت  رررالرررة الحزب 

درجة بات ايها أن  حالة علا شررررررررتء م  التميز  نلابكثير 
ط الدقة أحد م  أج   س الحزب أو النقطم  حيث نا مؤسررررررررررر   

مؤسررررررررررسررررررررررت الحزب الدسررررررررررتوري الجديد  و أكثر أ مية م  
الحزب نفسرررررررررررر ل وربما ما بورقيبة شررررررررررررأن  ات ذلك شررررررررررررأا 

   و جدير ءعامات  اريخية ت يتحمط التسليم بأا  نالك م  
بأا يواصرررط الزعامة م  بعدم وإءاء ذلك اإن  بدل أا ينارررر  

سررررررررررررم   إ لد بسررررررررررررتقرار ات الحزب الذي لحكم الحالة م  اإل
ويحسررررررررررررررم أمر الخالارة ارإنر  يترك البراب مفتوحرات أمرام ريراح 
 أ ت م  كط الجهات و تسررررررراقا نتيجة لهذم الرياح أشرررررررجار 
م  النوع الذي يثمر. والمعذرة علا  ذا التارررررررر ي  التجريدي  
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ما الخوض ات التفاصررريط وات امسرررماء وات الممارسرررات 
 م  شأن  أا يتس ب ببعض الحرج.

هو محمرد مزالت الذي حر  دائمرات علا أت  أما التلميرذ ا
سرررررررتمر إليرررررررع نفسررررررر  ات موقع التلميذ الذي ااق أسرررررررتاذم و 

يراعت الم دأ امول ات قائمة مبادئ ا  الماررررراركة ات حكم  
لقودم ءعيم  رراريخت وخالصررررررررررررررترر  أنرر  نذا كرراا  نرراك نجرراح  

ك مللاررررررررررررررركراء ات  ارإنر  لجرب  جيير  رذا النجراح للزعيم   الح 
كاا  ناك  عثر ات خطوة ما سررر ب  الزعيم   التاريخت أما نذا

التاريخت اإا وءا  ذا التعثر لجب أا يتحمل  الاركاء كت  
 بقا  ررررررالررررررة الزعيم  اررررررررررررررع علا النرررررراس ات معزل ع  

 التساؤتت.
وأ ذكر ات  ذم المناسرررربة عتابات رقيقات م  امسررررتاذ محمد  

سررررررررتعملنا عبارة "المجا د امصررررررررغر" نمزالت أبلغنا نلام مننا 
ة ل  وضرررررررعنا ا كعنواا علا أحد أغلفة "التيرررررررام " كصرررررررف

   وضرررريحنا بأا القصررررد قنعالذي كاا لحمط صررررور  . ولم ل
  ات م  عبارة "المجا د امصررررررررررررغر"  و أن  ليس  نالك م  

سررررررررررررررتطاعت  أا لكوا مجا دات مثط الرئيس الح يب بورقيبرة  ن
وقال  " نالك مجا د واحد سررررت الح يب ونح  سررررعداء بهذا 

سررررررت". وما لم لقل  مزالت ات معرض المعا بة التراث السرررررريا
سرررررمعنام ات "التيرررررام " وبطريقة غير مباشررررررة وم  آخري   
قرالوا لنرا نا  نرالرك م    رع بتوظيف العنواا الرذي نح  ات 

 صدد اإلشارة نلي  ضد مزالت. سامحهم هللا.
  و رط  ت  جربرة التعرددلرة ات  ونس التت ير با أمر

 سم محمد مزالت؟إ كريسها ب
ولوت التعرررررددلرررررة لكرررررانرررررت  ونس عبرررررارة ع  حكم لقودم  
الحزب اموحد ويتولا  ذا الحزب مطاردة اآلخري  والتعامط 
معهم بامسررررررررررلوب الحديدي وباإلكثار م  وضررررررررررع القياديي   

لسررررج  أو ات المعارضرررري ل وأليررررات الذي  لعترضرررروال ات ا
 اإلقامة الج رية.

أنها  وصررررررررحيئ أا التعددلة لم  ت لور بما في  الكفالة نت  
أمر لقعل وكاا  نلاكانت علا مدى عاررر سررني  سررتتحول 

ك م  جا ات  بعات لذلك سررريصررربئ مزيجات م  ال ورقي ية واإل الح 
امخرى. وأغلب الا  أا محمد مزالت كاا ات صدد العمط 

وحدة الو نية التت م  الصرررررررررررعب ات سررررررررررر يط  حقيق  ذم ال
حدوثها ات ظط ءعامة بورقيبة ما شرررررررر   ذم الزعامة ق ط 
ال ردء برأي حوار  و مبرالعرة  رذم الزعرامرة ات حي  أا اممر 

 نلامحمد مزالت لختلف حيث نا الرجط يتطلع   نلابالنسبة 
لتفاف الناس حول  و و أقصا ما يتمنام رجط دولةل ايالت  ن

نتهرت مع الخلفراء أو أنهرا نالمبرالعرة  ع  أا مزالت يؤم  برأا
مسررررررررررررررتمرة ات دلررار البعض ات الزم  الرا   كتقليررد وليس 

 كأسلوب حكم.
  لدلمقرا يةنتعاش  درجت لنوات التعددلة كاا سرررررريحدث 

قتصررررادي ايررررالت ع  ند ار نء  حقيق   نلاو ذا كاا سرررريقود 
كثيرة كانت سررررررررتخرج م   حت امرض  سررررررررياسرررررررريةأا قوى 

  حت سمع السلطة وأبصار ا.  و عمط ات العل  
  علا الرغم م  بعض   الررررررردلمقرا يرررررررةو رررررررط  ت

التت حدثت ات السررررررررررررررنوات  الدلمقرا يةالممارسررررررررررررررات غير 
الخمس الماضررررية والتت ليس واضررررحات لماذا لجأ نليها محمد 
مزالت   ط نتيجة وقوع  ات شررررررك نصرررررب  ل  اآلخروال أم 

حديدلة  أنها نتيجة نزوع م  جانب الرجط نحو الممارسررررررررة ال
ك مات  بعدما كثرت الصرررررقور الدسرررررتورية التت حلقت ات  الح 

اتراس الرجط نالتونسررررررررية بهدف  السررررررررياسرررررررريةسررررررررماء الحياة 
 و جربت  التت بدأت  لقا الترحيب ات صفوف الناس؟

   و ط  و التيار القومت العربت الذي بفيررررررررررل  أمك
الجررررامعررررة العربيررررة أا  بقا ات  ونس. و ررررذا التيررررار قررررادم  

محمد مزالت ولك  الرجط لم يتمك  م  أا لصررررط باررررجاعة 
منتصررررررف الطريق. ولو كاا بقت ات  نلابهذا التيار سرررررروى 

ك م ط الوصررررررول بهذا التيار لكاا واصررررررط السررررررعت م  أج   الح 
ات  ونس أو علا امقط سررررعا   السررررياسررررتداخط القرار   نلا

للمحرراااررة علا مررا أنجزم بحيررث ت ينهزم  ررذا التيررار أمررام 
ري   التيرار الردينت والتيرار اموروبتل وكال مرا   اآلخالتيراري  

ل  مريدوا وأنصرررررررررار م  ضرررررررررواحت منطقة القصررررررررربة حيث  
شررررررررررررروا ئ و الل منطقة    نلالحتارررررررررررررد جماعة التيار امول  

قمرت حيث  نتاررر دارات ال ورجواءية التونسررية التت لاررد ا  
امم الحنوا ارنسا أو الخالة الحنوا   نلاحني  غير ماروع 

الخاتت المنتارررررررة    نلا -  ذا حني  مسررررررتجدو  - نلطاليا أو
 الوتلات المتحدة. نلاات شمال أوروبا وصوتت 

  التت  رقت   الفلسررررررررررررطينيةو ط  ت منامة التحرير
الباب التونسررررررررررررت اتم اتح  علا مصررررررررررررراعي  لها مكثر م  

ط سررررر ب لعط أ مها أا بورقيبة ءعيم قيرررررية  حرير وم  أج  
م  نوع القيرررررررررررية ذلك يتفهم ماررررررررررراعر الذي  لهم قيرررررررررررالا 

ايرالت ع  أا محمد مزالت بالنارة القومية التت  الفلسرطينية
 اررركط محور  فكيرم ووجد أا خير ما يزيد ب  آثار ماررراعر 
المرارة التت ات نفوس العرب م  بعض المواقف التونسررررررررية 

ي  سرياسريات وات  ذم الاروف الفلسرطينيالقدلمة  و مناصررة 
المنررراصرررررررررررررررة كرررانرررت   عتبرررار أابرررالرررذات. ومع امخرررذ ات اإل

وليسرررررررت لكط اصرررررررائط المقاومة اإا  الفلسرررررررطينيةللاررررررررعية 
 عتداء اإلسرائيلت. ونس لم  سلم م  اإل

سرررتيرررااة نسرررتمرار ات وات  غييب مزالت قد لصرررعب اإل
باررررررررخأل رموء الارررررررررعية   الفلسررررررررطينت السررررررررياسررررررررتالعمط  
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السرررريد لاسررررر عراات   جامنولعط  ذا ما لفسررررر  الفلسررررطينية
نحو السررررررررررررروداا بعدما كاا  جاورم للجامعة العربية حقق ل  
 المزيد م  الصمود بقدر ما حقق لتونس الكثير م  الاأا.

   و ط  ت السمعة التونسية علا أساس أا مصداقية
الناس داخط  ونس وخارجها ت بد سرررررتتأثر وسررررريكوا  نالك 

روا ما جرى  آخر كلما  ذك نلاكثيروا يتسرررررررراءلوا م  حي  
ك ملمحمد مزالت ات معرض الحديث حول أسرررررررررلوب   ات  الح 

العرررالم العربت  كيف لحررردث  رررذا الرررذي حررردث ات  ونس؟  
و كرذا بعرد نشررررررررررررررادة ت مثيرط لهرا م  جرانرب الرئيس بورقيبرة  
برئيس وءرائررر  وبررراممي  العرررام لحزبررر ل أي بمحمرررد مزالتل 

 مجرد نبأ م  بيررررررررررررع كلمات  عل  نقالت  نلايتحول الرجط  
   وعلا الطريقة التت يلخصها قول الااعر م  منص ي  

 لتفا تهاإ"ما بي   راة عي  و 

 حال" نلالغير الد ر م  حال   
 جربة خمس     ط أاذلك أا كثيري  سررريتسررراءلوا    إلاو 

ك مسرررررررررررنوات ات   نتهت  كذا بقرار صررررررررررريغ بلهجة القادة  الح 
العسرررررررررررررركريي  الميرردانيي  وات ءم  الحرب وعنرردمرا يتخررذوا  

ات بتجريد القادة امدنا منهم ر بة م  ر  هم وأوسرررررمتهم قرار 
 ومناص هم؟

و ؤتء لفترضررروا بطيبة ماررراعر أا ما كاا متوقعات م  
نتهرررررراء مؤ مر نالرئيس بورقيبررررررة  و اإلعالا ات أعقرررررراب 

ط  جديد  الحزب الذي سرررررررررمام "مؤ مر الصرررررررررمود" أن  م  أج  
ا  ات ختيار أحد التكنوقر نالدم ات شررايي  الحزب اإن  قرر 

ولرا ويركروا اممرير  الرعرررررررام الرحرزب لركرت يرتررأس الروءارة ام  
للحزب بعدما أدت  جربة رجط الفكر والسررررررررررررياسررررررررررررة )محمد  

 مزالت( الغرض المطلوب منها.
صررررررررررررررحيئ لو أا الحكررام م  نوع  اتراضومثررط  ررذا اإل

الرئيس بورقيبررة كررانوا لفيررررررررررررررلوا النهررالررة الط يعيررة لرجررال 
الصرررررررررررف الثانت وبالذات للذي  لهم ارصرررررررررررة خالاتهم. لك  

وضرررررررررررررع نهالات مأسررررررررررررراوية  نلا ؤتء الحكام لميلوا عادة 
مول ك الرجال ويسررررررتكثروا عليهم عبارة التكريم ويفيررررررلوا 

سرررررررررررررتقالة" ات نأو "ق ول   سرررررررررررررتعمال كلمة "نعفاء" أو "نقالة"ن
سررررررررتقالة" لوحد ا اإنها ليسررررررررت  نأقصررررررررا الحدود. أما كلمة "

 مق ولة نت ات حاتت نادرة جدات.
   و الخاسررر أو م   م الخاسررروا م   غييب محمد  م  

مزالت بالارركط الذي  م  غييب  ليسررت  ت كط شررتء ات  ذا 
الرررذي جرى ات  ونس وبررردا كمرررا لو أنررر  انقالب أكثر منررر   

ك ميير  قليرررردلررررة ات حركررررة  غ . اهنررررالررررك بعض اممور الح 
الهاماررررية أو التت ات صررررلب الموضرررروع قد لكوا م  شررررأا 

  وضيحها الخروج بإجابات أكثر  حديدات حول الذي حدث.

أا الذي  يرصدوا    نلاوبادئ ذي بدء م  المهم اإلشارة  
 فكير الرئيس بورقيبررة ت لعت روا مررا لعت رم غير م م  أا 

مفراج رات. وإذا كراا  ؤتء يروا أا بورقيبررة  الرذي حردث كراا 
 صرررف مع محمد مزالت بما لملي  علي   فكيرم التقليدي ولم 

سررررررررررررررتغراب اعلا أسررررررررررررررراس أا اإل نلالقردم علا أمر يردعو 
نقالبات علا نفسرر  منذ الخمسررينات  بورقيبة  و مالسررترو اإل

ك مبرط حتا ق رط أا يتسررررررررررررررلم  ل أي ات امربعينرات عنردمرا الح 
 الحزب.كاا علا رأس 

 وكأمثلة علا ذلك لمك  قول اآل ت 
نقلرررب علا الح يرررب  رررامر الرررذي كررراا م  نأا بورقيبرررة 

الارررررررررررررربرراب الطليعيي  الثررائري  معرر  والررذي مررات ات حررادثررة 
  ائرة ات الهند.

 يوسف. ب  نقلب علا صالئإو 
 نقلب علا كط مؤ مرات الحزب التت سبقت التحرير.إو 
 نقلب علا الح يب عاشور.إو 

ر كاا بورقيبة ات صرررررررراع مع المجموعات سرررررررتمرانوات 
القيادلة للحزب الدسررررررررررتوري. وكاا ات أسررررررررررلوب  عامل  مع 
 ؤتء لعتمد مدرسررررررررررررة كليمنصررررررررررررو أو النقط نن   لميذ كثير  
النجابة ات  ذم المدرسررررررررررة التت كانت  قوم علا مسرررررررررراومة 

 نلا م ناا أ راف الصرررررررررررراع ثم المهادنة بعد ذلك وعند اإل
 يهم.قالب علن ؤتء يتم اإل

سررررررررررتمرار كاا بورقيبة لسررررررررررتعمط الاررررررررررارع ضررررررررررد  نوات 
المؤسرسرة ثم لسرتعمط المؤسرسرة ضرد الارارعل أو بكالم أكثر 

الاارع عندما لقوى جهاء الحزب   نلاوضوحات أن  كاا يلجأ  
الحزب لكت لحكم الارارع أو ليربا حركة    نلاعلي ل ويلجأ 
 اإللقاع في .

طب  خ  نلا ذم اممور نسرررررررتند   نلاونح  عندما نارررررررير 
 1974-1973الرئيس بورقيبة ومذكرا   خصرروصررات ات الفترة 

و ت اترة خصربة وأوضرئ الرئيس خصروبتها بعفوية ات  لك 
 الخطب والمذكرات.

  لقرأ  رذم الخطرب والمرذكرات ويكثر م  التمع  ات  وم  
نطبررراع  إ خرررذ رررا الرئيس لخرج بررر ناإلجراءات والقرارات التت 

ع  مالمئ ناريررة خرراصرررررررررررررررة ب ورقيبررة ويعمررط ات  ررديهررال  
وقاعد ها نقناع الارررعب بأا ات بقائ  )أي بقاء بورقيبة( ات 

ك م   لعتقد ذلك لمارس ع  شرغفل أو خيرات للارعب. وم   الح 
 نلاط  ط يق أاكررررار صررررررررررررررعبررررةل أسررررررررررررررلوبررررات لميررررط م  أجرررر  

الرردلكتررا وريررة. لك  بورقيبررة ليس دلكتررا ورات بقرردر مررا  و م  
 نوع الحكام الذي  يندرجوا  حت صفة "المست د العادل".

ا بورقيبة الذي لملك اوات  ذا الصرررررردد قد لجوء القول  
كط مقومات الدلكتا ور لم لسررررررررررررقا ات اخ دلكتا ورية العالم 
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خترار أا لكوا مثرط ءعمراء وأبطرال إ  كراا مثقفرات و الثرالرث منر 
 اريخيي . ولقد نجئ ات أا لجمع بعض صفات  ذا الزعيم  
وذاك البطرط )دلغول وكليمنصررررررررررررررو وآخروا...( لكنر  أخفق 
ات جعط  ونس علا صرررررورة مؤسرررررسرررررات أميركال الارررررغوف 

نتهت  ونس صرررورة من  وليس صرررورة  نبهال وارنسرررال وبذلك  
 م  أحالم .

ورقيبررررة م  الزعمرررراء القالئررررط الررررذي  غلررررب  وقررررد لكوا ب
 رررالتهم التررراريخيرررة علا شررررررررررررررع يتهم. وإذا نح  أخرررذنرررا ات 

ات الم ة م  الاررررررررررعب التونسررررررررررت  م دوا  70عتبار أا  اإل
كتارفنا مفارقة غريبة و ت أا امكثرية السراحقة العارري . إل

م  خالل  م  الاررررررررررررررعررب التونسررررررررررررررت ت  عرف بورقيبررة نت  
ب والمارررررررررررررراكرط اليوميرة. برط وم  التلفزيوا وم  خالل الحز 

 - الجائز القول  نن  لوت التلفزيوا واإل اللة اليومية للرئيس
علا النررراس لكرررانرررت  - م  خالل برنرررامج خرررا  برررأقوالررر 

 نالك نسررررربة ك يرة جدات م  التونسررررريي  ت لعراوا رئيسرررررهمل  
ذلررك أا الاررررررررررررررع يررة القررائمررة اقا علا الارررررررررررررررعيررة ت  فت 

  لهررا محمررد  الررذات التت  نبررَّ بررالغرض. ولعررط  ررذم النقطررة برر 
مزالت سررررررررررررررا مرت ات  قويض أحالم الرجرط الرذي كراا لحلم  

أنررر ل أي  نلابخالارررة الزعيم التررراريخت مسررررررررررررررتنررردات ات ذلرررك 
السرربعي  ات الم ة م  التونسرريي  الذي  ت  نلامزالتل أقرب 

لعراوا م  بورقيبة سرررررررروى الارررررررررعية ات حي  أنهم لعراوا 
 يور الدائم لرجط الدولة.م  مزالت ما  و متناسب مع الح

وقد لكوا مزالت  و أايررررررط "صررررررحابة" المجا د امك ر 
نت أن  واج  ظرواات ت قدرة ل  علا أا يتحملها بس ب اارق  
الس  بي  الوالد واتب  أو بي  امستاذ والتلميذ. وبس ب  ذم 

عت ر ا الخصررررررررررروم ن الاروف والتناقيرررررررررررات سرررررررررررجط مواقف 
 جتهراداتنأخطراءل وأحيرانرات خطرالرال مع أنهرا ت  عردو كونهرا 

خصرروصررات نذا كانت منطلقا     - لرجط دولة ليس باليرررورة
أا لكوا عليها نجماعل ووصرررررررررررررف  ؤتء  لك  - دلمقرا ية

امخطاء لدى الرئيس بورقيبة وذلك م  أجط نحداث شرررررقاق  
ات الصررررريغة التت بدا لبعض الوقت أنها المناسررررربةل  ذا نذا 

 ستمرارية  جربت .نكاا الرئيس بورقيبة حريصات بالفعط علا 
ولعط أبرء  ذم امخطاء  و التصررررف علا أسررراس أن   
آخر الذي  وضررررررررررررررعهم الرئيس بورقيبة ات مخت رم الكيميائت  
الذي لسررررررررررررتهدف نذا جاء القول بلغة الكيمياء وعلم امحياء 

ك مسرررررررررتخراج نكسرررررررررير ن ل وذلك ما الرجط بلغ م  العمر الح 
مق ولة  السرررررررررررررياسررررررررررررريةعتياتل وأن  نءاء ذلك ت  عود  كتيكا   

 ستقرار.ع يات ما أ ط  ونس با وا أكثر ميالت نحو اإلش
اتراض م  جرانرب مزالت كراا م  الممك  ومثرط  رذا اإل

امخررذ برر  لو أا الحزب الرردسررررررررررررررتوري كرراا حزبررات بررالمفهوم 

التقليررديل وليس بررالتفرد الررذي  و عليرر ل حيررث نا بورقيبررة  
الحزب بالصرررررررريغة التت  و عليها الحزب الدسررررررررتوري   بتكرن

ط أا لكوا أداة ات يرد الردولرة وليس العكسل وبحيرث  م  أجر  
ك مت لفرء  بقرات وكوادر ات  وإنمرا يتق  ا   رأ ير مرا  الح 

ك ميريدم  ويتولا  سرررويق الزعيم شرررع يات. وم   نا نالحظ    الح 
 نقالبررات بورقيبررة كررانررت داخررط الحزب وكررانررت كلهررانأا كررط 

 تم بالطريقة التت يتم بها نخراج اماالم والمسرررررررررحيات ذات 
الحبكررررة الجيرررردة والمارررررررررررررروقررررة واإلخراج الررررذي يرررردمت قلوب 
المتفرجي  خصرررررررررررررروصررررررررررررررات نذا كرانوا م  النوع غير المتبحر 
بالسررررررررياسررررررررة وانونها ولم لفقد عذرية ن الق امحكام بعفوية  

 وبراءة.
  ذلك أا م  سرررررررررروء حظ مزالت الذي لم ي ق ل  م  إلاو 

مواقع المسررررررررؤولية سرررررررروى عيرررررررروية اللجنة المركزية للحزب 
عيررروات وعيررروية المكتب السرررياسرررت المؤلفة  91المؤلفة م  

عيرررررررررررررروات ايررررررررررررررالت ع  رئراسرررررررررررررررة اللجنرة امولم يرة  20م  
أن  بدأ ليرررررررررررع الخطا للخالاة  -  كذا اجأة - التونسرررررررررررية

ك مولإقرامرة الطويلرة ات  عتبرار م  دوا أا لرأخرذ ات اإل الح 
مط مع ءعيم  اريخت لملك كط الاررعيات ات ال الد أا التعا

ليس باممر السررهطل خصرروصررات أا  ذا الزعيم لصرربئ أكثر 
 ارررررر ثات بالسررررررلطة لمجرد أا يتصررررررور بأا اآلخري  ينتاروا  
رحيلر  و تملكر  رابرة جرامحرة ات الترأكيرد علا أنر  قرادر علا 
أا يتخرذ أي قرار ات أي وقرت سررررررررررررررواء كرانرت  نرالرك حراجرة 

 ختبارية.نار أو اقا لدوااع  ذا القر  نلا
عتبار  ذم المسررررألة نأخذ ات اإل نلاونح  عندما ناررررير 

ك مات مدرسرررررررررررة  إنتبامالاا رة الالاتة ل ال ورقي تل و ت   الح 
أا ملك الحزب الدسرررررررررررتوري ونعنت ب  الرئيس بورقيبة لخلع 
الرجط الثانت ات الوقت الذي لكتسرررررررررب  ذا الرجط شرررررررررع ية 

علا أسرررررررررررراس أن  الرجط بعد  ملحوظةل أو ي دأ التصرررررررررررررف 
حي . ومرا حردث لمحمرد مزالت حردث م  ق رط للهرادي نويرمل  

صررررررررررالئ. ويالحظ   ب  وحدث للبا ت امدغمل وحدث محمد
المرء و و لعرض شررررررريا  طورات ربع القرا الماضررررررت م  

ك مامحداث التونسرررررررررررررية أا معدل بقاء الرجط الثانت ات   الح 
حدث للبا ت  مع بورقيبة  و عارررر سرررني  كحد أقصرررا كما

امدغم الذي  ألق بعد ذلك كمبعوث شرخصرت خالل أحداث 
ات امردال وسررررت سررررنوات كما حدث    1970سرررر تم ر /أيلول

 لمحمد مزالت كحد أدنا.
  اقا    أخريي  سرررنتي   نلاوصرررحيئ أا مزالت كاا لحتاج 

لكت يث ت بالفعط أا خطا التعريب  سررررررررررررير واق القناعات 
مولا ولكت لاد صوامط وليس ام واء و ت معركة مزالت ا

ك م قلب الزعيم علي  ننأن  ليس الوحيد الذي   ويسرتقرل نت   الح 
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ات اللحاة غير المناسبة ل ل والمناسبة جدات للزعيم. اهنالك 
الذي بدا لفترة م  الزم  أن  الرجط المناسررررررررب  الهادي نويرم

 مأنوا نلي  نللخالاةل وسررررررررررررراعدم علا ذلك أا التونسررررررررررررريي  
ووتء  - قتصررررررررررادووثقوا بحسرررررررررر  ندار   لاررررررررررؤوا المال واإل

  ينجئ ات  ذا الميرررررررمار لفوق وتءم للناجئ التونسرررررررت لم  
نت أا الرئيس بورقيبة وج  نلي   - السرررياسرررتات الميرررمار 
ملها الرجط اسرررقا ات دائرة النسرررياا متقاسرررمات  ضرررربة لم يتح

ك ممع مزالت امثر الرذي يتركر  علا  ات  ونس الخالف  الح 
 مع العقيد معمر القذاات.

بكثير   السرررررياسررررريةومع أا الرئيس بورقيبة لمارس اللعبة 
 نقالبررر  علا أحمررردنم  الحرررداثرررةل نت أا الحظ الرررذي تءم 

لتفاف إادي نويرم و شررتراكيةل وعلا الهصررالئ و جربت  اإل ب 
قتنررراع بررر  كخليفرررة إلمحمرررد مزالت واالنررراس حولررر ل ثم علا 

د بي   ونس العروبية و ونس اموروبيةل ليس باليررورة  يوح   
أا لحررررالفرررر  دائمررررات. وم  المؤكررررد أنرررر  لو أا محمررررد مزالت 
النايف اليد والمنيررربا والكثير التواضرررع لم لارررجع الارررللية 

 حراد نامرط بهرذم الحردة مع ءيرادة ع  الحرد المعقولل ولم يتعر 
النقرابرات و و يردرك أا كرط الخصرررررررررررررروم لصررررررررررررررفقوا وبحرارة  
للمبارءة الدائرة بين  وبي  الح يب عاشرررررررررور الذي سررررررررر ق أا 

دولت  التت  تخذ م  سرررررررررررراحة    نلانقل  مزالت م  السررررررررررررج  
محمرد علت مقرات لهرا و نراصرررررررررررررررب دولرة قر راج العرداءل ولم 

جط التكتيك يدمر الجسرررور بأسرررلوب صررراحب الم دأ وليس ر 
مع لي يال ولم لخذل  السررقو  الحاد مسررعار المواد  السررياسررت

اموليرررررة م  نفا واوسررررررررررررررفرررررات والسررررررررررررررقو  الحررررراد اآلخر 
سرتثمارات العربية والسرقو  امكثر حدة إليرادات السرياحة لإ 

التت كرانرت  يررررررررررررررخ مراتت علا الردولرة ا ردأت  رأكرط م  رأس  
ات امثر المررال الو نتل ولم لسررررررررررررررته ل ءيررادة ع  اللزومل 

الرذي للتيرارات الردينيرة ات  ونس والتت  نتقرط مع كرط خطوة  
 ر لية للحزب الدسررررررررتوري م  أوسررررررررا  الطلبة واقراء الحال 

المؤسررررسررررات ذات الاررررأا ات  ونس لاررررجعها علا ذلك   نلا
أا  رذم التيرارات ت عالقرة لهرا برالقوى الخرارجيرة وأنهرا قريبرة 

ما  ت م  وجداا الموا   التونسرررررررررت وليسرررررررررت علا غرار 
علي  حال التيارات اإلسررررررالمية ات مصررررررر ول ناا.. نن  م  
المؤكررد لو أا محمررد مزالت راعا كررط  ررذم اممور لمررا كرراا 
للرئيس بورقيبررةل الاررررررررررررررغوف بتحريررك امحجررار علا رقعررة 

درجرة  إلاالاررررررررررررررطرنج التونسررررررررررررررتل أا لحركر  بسررررررررررررررهولرة و 
بتعرراد بهرردوءل سررررررررررررررتهررانررةل ولكرراا علا امقررط أ رراح لرر  اإلاإل

أا مزالت لم لخترق جدار الصرررروت ات المحيا  خصرررروصررررات 
عتبرررار أا ال ورقي ت علا اإل القل  رررذا مع امخرررذ ات اإل

مزالتل وقياسررررررررات بالاروف الرا نة محليات وعربيات ودولياتل كاا 

ب  الذي قرر د اإلسررررتطاعت  أا يتمرد علا بورقيبة  مرُّ نات 
كاا  - أي مزالت  -  عديط أسرررررررررررررلوب الطاعة لوالدمل لو أن 

جط سرياسرة واسرترا يجيات ومناورة مثط الهادي نويرم. وكاا ر 
 مردم سررررررررري دو خطوة مطلوبة ات ا جام  حقيق اتسرررررررررتقرار. 
لرركرر  مررزالررت رجرررررررط أدب وارركرررل ولرريررس مرر  الررترركررنرروقرررا  

العزلة وي تعد ع   نلاوالمناوري  وصرررررانعت المكائدل ويميط 
شررررع يات حول  حمام لبعض   لتفااات نامبهة علا رغم أا  نالك 

لتفوا عليررر  ثم وقفوا يتفرجوا علا ك ير نالوقرررت م  الرررذي  
ب  البار م  الميراث بعدما كاا العائلة الدسرررررررتورية لحرم اإل

 وعدم خيرات.
وقررد  كوا مارررررررررررررركلررة محمررد مزالت أنرر  أخررذ الوعررد علا 
محمط الجدل ونسررررررررررت أا ك ير العائلة المحتار ات أمر  ذا 

وكرر اإلعالا ات الزم  الرررذي بررردأت اإلرث والرررذي أعل  
في   يررررررررراريس الاررررررررريخوخة  اهر علا وجه  وخطوا   أا 
محمرد مزالت  و موضررررررررررررررع ثقتر  وخليفتر  ثم عراد ع  وعردمل  
 و نفسررر  الذي أعل  وكرر اإلعالا ات الزم  الذي وصرررط 

ذروة التألق السرررياسرررت أا الهادي نويرم  و موضرررع   نلافي  
و و نفسررررررررررررررر  الرذي أعل  ثقترر  وخليفترر ل ثم عراد ع  وعردمل 

ولا م  العمر وكرر اإلعالا يوم كررراا ات السررررررررررررررنوات ام  
 صالئ  و موضع ثقت  وخليفت . ب  الثانت أا أحمد

وثمة سررررررؤال " أليس م  حق مزالت أا لأخذ الوعد علا 
محمرط الجرد ما دام الرئيس بورقيبرة ات السرررررررررررررر  التت  وجرب  

 علي  أا لختار خليفة ل ؟
ورقيبرررة ت لمك  أا لخترررار  والجواب ع  ذلرررك  و أا ب

  لخلف  ما ال ورقي ية ليسررررررت ملكات وت رسررررررالةل وإنما  ت م  
ك م ريقرررة متميزة ات ا   ت ي ررردو أنهرررا سررررررررررررررتتكرر بعرررد  الح 

بورقيبة لس ب بد ت و و أا  ونس  عيش مرحلة المخاضل 
وأا ال ورقي ية بعد بورقيبة سررتكوا جزءات م  صرريغة وليسررت 

لكوا حالها أايررررررررط م  حال  كط الصرررررررريغة. بمعنا أن  ل 
 الناصرية وقد  صبئ مثط الناصرية ات مصر اليوم.

و... الجواب ع  ذلرك أليررررررررررررررات  و أا بورقيبرة كراا ات  
  لخلفرر  لختررار أليرررررررررررررررات ختيررار م  ناللحاررة التت لعل  ايهررا 

م وأا لعنرة حرَّ خليفرة الخليفرة وذلك ما ال ورقي يرة  ت نرث م  
ب بامذى كط م  لعت ر  ال ورقي ية مثط لعنة الفراعنة  صرررررررررري

تدار أو علا صرررعيد التمنت قنفسررر  علا صرررعيد الكفاءة واإل
 مؤ الت لمواصلة  ذا اإلرث الصعب.

ما بدأنام لنقول  نا  ونس كسرررررررمعة خسررررررررت    نلاونعود 
الكثير بتغييررب مزالت منهررا  حرراول أا  وحت بررأنهررا أوروبيررة  

ثم أكدت ات  السررررررياسرررررريةعلا صررررررعيد الرقت ات الممارسررررررة 
أنها  بقا م  دول العالم الثالث حيث لجوء للحاكم   لحاات
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ما ت لجوء لغيرم وحيث لجيز الحاكم لنفسرررررررررر  أا لكوا ات 
لحاة منئ الثقة لمسررررررؤول قد حدد اللحاة التت سرررررريسررررررحب  

ك مبسا    م   حت قدمي . الح 
 1986تموز )يوليو(  19 - مجلة "التضامن". لندن

     

 اليومي للقيادة التاريخية نتخاباإل
اإليرانية م  بدالة سررررررررنتها    - العراقيةقتراب الحرب نمع 

السررررررابعة وحلول الذكرى الثامنة عارررررررة لتسررررررلم حزب البعث 
ك م نتخرررراب  نل  جرررردد القيررررادة الحزبيررررة للعراق العراق ات  الح 

ام ويحردث نوع م  التكريم لإعالم ولألجهزة  الرئيس صرررررررررررررردَّ 
الحيررور الفعال لها ات دائرة  المتخصررصررة وذلك م  خالل 

  خاذ القرار.ن
ام م  جانب القيرادة حلقرة مهمرة والتجرديد للرئيس صرررررررررررررردَّ 

لكنر  ليس الحلقرة الوحيردة وإنمرا سرررررررررررررربقتهرا علا مردى خمس  
لتفرراف العراقيي  حول نسررررررررررررررنوات حلقررات كثيرة وكلهررا  ؤكررد 

قيادة الرئيس و مسررركهم بها خصررروصرررات عندما كانت  صررردر  
شررررترا ات التت بعض امصرررروات واإل  م   نا و ناك و نالك

 اللياقات. إلاالمنطق و  نلا فتقد 
وا ات كط العراقينتصرررار الذي كاا لحقق  المقا لوا  ااإل

ختراق كاا ات الواقع نمحاولة   نلامرة  تعرض ايها الحدود  
 ام.نوعات م  التجديد لقيادة الرئيس صدَّ 

لتزام الررردقيق برررأخالقيرررات التعرررامرررط ات ءم  الحرب واإل
الت ع  عدم التذمر وإبداء الاكوى كانت ات الواقع نوعات اي

 ام.م  التجديد لقيادة الرئيس صدَّ 
والتجاوب مع نجراءات وسررررياسررررة التقاررررف كانت أليررررات 
 حالة اقتراع م  جانب الناس لمصلحة قيادة الرئيس صدام.

والتفهم الموضررررررررروعت ليررررررررررورات الت رع بالمال والذ ب 
 جام التجديد  نعفوية ات   والمصرروغات كانت أكثر الخطوات

 ام.لقيادة الرئيس صدَّ 
قتراح نسررررررررررررتعداد الدائم لل ذل والتيررررررررررررحية كاا ورقة واإل

 ام.حاءت عليها باإلجماع قيادة الرئيس صدَّ 
واإلصرررررررررررار علا أا  تالءم الك رياء مع الاررررررررررجاعة ات  

مع امشرررررررقاء القري ي  ومع امصررررررردقاء البعيدي  ومع   التعالم
الدول امخرى كاا أليرررررررررررررات نوعات م  التجديد لقيادة الرئيس  

 ام.صدَّ 
علا رغم   العراق و رذم السررررررررررررررمعرة الجيردة التت لم لفقرد را 

كط  ذم السرررنوات الكثيرة الصرررعوبة م  التيرررحية وكيف أا 
ت الدول ذات الارررررررررأا شررررررررررقات وغربات  تعاوا مع  مسرررررررررتندة ا

دقة أسلوب ات التعامط   إلاقتدارم م  جهة و ن  نلا م نانها ن
 ام.خرى  و أليات  جديد لقيادة الرئيس صدَّ م  جهة أ  

و ذا الحزم والم دئية واليقاة ومواصرلة العمط ات خطا  
 ام.التنمية  و نوع م  التجديد لقيادة الرئيس صدَّ 

أا الردنيرا بخير مرا دام الو   بخير   نلا م نراا و رذا اإل
 ام. و أليات نوع م  التجديد لقيادة الرئيس صدَّ 

  والعمررط الرردائم علا بنرراء الجيش امقوى  و و ررذا التنبررُّ 
 ام.أليات  جديد لقيادة الرئيس صدَّ 

عتاد الموا نوا ن و ذا الحر  علا عدم نسرياا خصرال 
 ة أو عليها م  رئيسررررررررررررهم سررررررررررررواء  مثط ذلك ات ءيارة مفاج

ناطار مع عائلة أو حيررور غير متوقع وات أي لحاة  و 
نوع م  التوضررررررررررريئ لبعض أسرررررررررررباب حر  العراقيي  علا 

 ام.قيادة الرئيس صدَّ 
ام حسرررررررررري   نا كوا المؤ مر القطري جدد القيادة لصرررررررررردَّ 

ليس بررررذلررررك اممر المفرررراجئل ذلررررك أا  ررررذا المؤ مر  رجم 
النقط نا  جديد  قتراعل أو ني  ولم لقم بعملية العراقيماررررراعر 

القيرادة كراا علا المسررررررررررررررتوى الحزبت أمرا لو كراا جرى بردل  
ي  كموا ني  عاديي  وليسرررررررررررررروا العراقيقتراع م  جانب نذلك 

ام حصرررررررررلت علا أعلا كحزبيي  لكانت قيادة الرئيس صررررررررردَّ 
ام حصررررط ات ال دالة علا امصرررروات. ذلك أا الرئيس صرررردَّ 

ك مالالارررررررررررررررعيررة الحزبيررة لكت لحكم لكنرر  بعررد  جربررة  ات  ح 
أعقاب  ولت المسرررررررررررؤولية كاملة ات الدولة وات الحزب بات  
لحكم محا ات بارررعية أخرى  ت شرررعية غير البعثيي  و ت 
الاررررعية ذات الجمهور امكثر رحابة أو نذا جاءت المقارنة 
أنها شرررعية الجمهور الماررجع لفريق رياضررت خصرروصررات نذا 

ط أا جرر  كرراا  ررذا الفريق لعمررط بكررط مررا أو ت م  قوة م  أ
ك ملحقق الفوء ل لرررررردم. والفريق  نررررررا  و  الررررررذي لقودم   الح 

ام حسرري ل والذي م  المؤكد أن  سرريتطور ات بالبعثيي  صرردَّ 
ضررروء دروس الحزب ثم ات ضررروء مسرررا مات غير البعثيي   
ات  ررررذم الحرب و ت مسرررررررررررررررررا مررررات بررررالغررررة ام ميررررة ات 

    ج هررة الحرردود والج هررة الرداخليررة. ارالرذي  برذلوا لمالج هتي  
لكونوا كلهم م  البعثيي  وإنما أ ا ال ذل م  غير م أليرررررات. 
ولم  قتصرررررررررررررر التيرررررررررررررحية علا البعثيي  وإنما كانت  نالك 
 يررررررررررررررحيرات غير بعثيرة. والطوابير التت وقفرت أمرام مكترب  

درجرة أنر  م   إلاو  عراقيرةالت رعرات للمجهود الحربت كرانرت 
الصررررررررعب التمييز بي  البعثت وغير البعثتل وم  الصررررررررعب 

بعثية   عراقيةالتمييز بي  أسرراور ومصرروغات أ ت بها سرريدة 
وشرررررررالشرررررررط وغرامات م  الذ ب وضرررررررعتها أمام لجنة جمع 
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 غير بعثية. عراقيةالت رعات عائلة 
ولم  قتصرر الارارات السروداء علا مناءل البعثيي  لتعل  

زل أو ذاك شررهيدات قيررا ات سرراحة الواجب أا ات  ذا المن
بط نا  ذم الاررررررررررررارات علقت علا مناءل غير البعثيي  و م 

 كثيروا.
ك موالتطوير الرررذي نعنيررر  ات  ل  يتم نتيجرررة مطلرررب   الح 

نتخراب التت لاررررررررررررررهرد را وإنمرا لكونر  نتيجرة   يعيرة لعمليرة اإل
نتخابات م  نالعراق يوميات خالل سرررررت سرررررنوات و ت أ ول 

قتراع وأكثر ا عفوية خصررررررروصرررررررات أنها لم ريخ اإلنوعها ات  ا
 تم علا  ريقة وضع اموراق ات الصناديق وإنما  مت م  

ام حسي   لتفاف حول قيادة صدَّ ستعداد الميدانت لإ خالل اإل
والتجاوب مع نيرررررررررررررال  كزعيم لكط العراق وليس اقا كقائد  

 للبعثيي .
ومثط  ذم الزعامة  أكدت وبارررررررررررركط حاسررررررررررررم لمجرد أا 

ام ايها ل لدم وأمت  أكثر الحرب التت حقق الرئيس صدَّ بدأت 
ي  بعثيي  وغير العراقيتفاف نلحاتت الصرررمود  ألقات بفيرررط 

 بعثيي  حول .
نتخررررراب  ند و كرارات ننررررر  نذا كررررراا المؤ مر القطري جررررردَّ 

ام قائدات ق ط ألام اإا امكثرية  قوم منذ سرررررررررت الرئيس صررررررررردَّ 
دام حسرري  التاريخية  نتخاب يومية لقيادة صرر نسررنوات بعملية 

نيربا  الحزبت و قوس  ضرم  ماراعر عفوية بعيدات ع  اإل
 الحزب. و لك أرقا حاتت المااعر.
 1986تموز )يوليو(  26 - مجلة "التضامن". لندن

     

 نتظروها من الحسين إ
 فجاءت من الحسن 

اإن  قد   نفعالنذا كاا المرء سررررررريترك نفسررررررر  عرضرررررررة لإ 
 نلالقول ات شرأا الزيارة التت قام بها رئيس وءراء نسررائيط 

( 1986يوليو / موء 21ثني  المررررراضررررررررررررررت )المغرب يوم اإل
الكالم الكثير الذي ليررررررج بالمرارة والغيررررررب. أما نذا  أمط 
ات أمر  ذم الزيارة وظرواها اإن  سررررررررررريالحظ بعض اممور 

   حت  والمفارقات وسررررريجد نفسررررر  ليرررررع الكثير م  الخطو 
 بعض الكلمات والتواريخ وامحداث.

 وعلا النحو اآل ت لمك   سجيط  ذم المالحاات 
ليس م  حق أحد أا لقول بدءات م  السريد لاسرر   - أوال  

ن  اوجئ  انتهاء بالرئيس الجي و ت حسررررررررر  جوليدل إعراات و 

اإلسررررررررائيلت. ذلك أا العا ط المغربت  - بأمر اللقاء العربت
 - مسرألة الحوار العربت  نلاوألمئ ايها   لم يترك مناسربة نت  

 اليهودي.
نا أكثر النقررا   عقيرردات ات أمر  ررذا اللقرراء  و  - ثاانياا  

أنر   م علا بعرد بيررررررررررررررعرة كيلومترات م  مردينرة "اراس" م  
م ات الربا  أو الدار ال ييررررراء ننعقاددوا أا لعنت ذلك أا  

لعطي  ماررررررررررروعية قوميةل ذلك أا الزيارة ات حد ذا ها  ت 
 ر حدوث .مر الذي لصعب  صوُّ ام

ولك  عقد اللقاء علا مقربة م  "ااس" العاصمة الدينية 
للمغرب لعطير  بعردات مرا كراا أحرد ليفترض حصررررررررررررررولر  و و 

 البعد التدينت.
ذلررك أا مرردينررة "ارراس" م  دوا غير ررا م  المرردا  إلاو 

 ك.ر با ات وثيقات بالعمط العربت الماتر  نالمغربية  ر با 
لكوا  نرالرك م  الردول العربيرة م  لمك    ننر  قرد - ثاالثاا  

جتهاد ناإلسرررررائيلت علا أن   - اللقاء المغربت  نلاأا ينار 
 جتهاداتختلطت ايها اإلنشرررررررخصرررررررت  م ات الاروف التت 

مع الحقائق الموضررروعية وأن  حلقة أكثر  قدمات علا صرررعيد 
العالقرررة المتميزة بي  حكومرررة المغرب ويهود العرررالمل لو أا 
رئيس وءراء نسرررررررررائيط أ ا للقاء الملك الحسرررررررر  الثانت و و 
لحمط م  النيات ما لجعط اللقاء غير خاضررررررررررررع للتحفظ أو 

رير  لحمرط  عهردات مؤكردات برأا نسرررررررررررررررائيرط  عترف بمنامرة التح
و ت علا  الفلسرررررطينتكممثط شررررررعت للارررررعب  الفلسرررررطينية

سرتعداد ما  عل  ذلك وبالصروت العالت. أما عدا ذلك اإا ن
خرى م  نصط سكي  حادة ات الجسم اللقاء سيكوا  عنة أ  
  ليرررع علا جراح  الدواء الذي م    نلاالعربت الذي لحتاج 

يوقف النزيف ت أا لحررردث جرحرررات جرررديررردات م  المؤكرررد أنررر  
يناررر السررموم العالقة ات نصررط السرركي  الحادة داخط  ذا سرر 

 الجسم.
وءيادة ات التوضرررررررريئ لمك  القول نا الم ة والخمسرررررررري   
مليوا عربت كانوا علا الرغم م  كط شرررررررتء لعلقوا اممط 
علا أا  نعقررد القمررة العربيررة ات المغرب ويحرردث مررا لمك  
أا لصرررررلئ الحال وييرررررع امسررررراس للحد امدنا م  الوااق 

نقيررا يوم وت يتم اإلعالا ع  نتفا م. وكاا  ؤتء كلما وال
القمرة المرجوة ينتاروا اليوم الترالت لعرط  ننعقراد حرديرد موع 

وعسرررررررررررا لسرررررررررررمعوا النبأ اليقي . وعندما لفاجأ  ؤتء الذي  
المغربل  و  نلاالقمررررة بررررأا الررررذي أ ا  ننعقررررادينتاروا 

سررراء شررريموا بيريز رئيس وءراء نسررررائيط وليس الملوك والرؤ 
القمرة ول   ننعقرادالعرب ارإنهم برالترأكيرد ل  ينتاروا بعرد اآلا 

 ستيااة  ذم القمة.ستعداد إلنلكوا  نالك أحد علا 
اإلسرررررررائيلت  و  - وإذا كاا الهدف امول للقاء المغربت
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نسررررررررررف اممط امخير ات نمكانية عقد القمة اإا  ذا اممط 
قرررطل واق قرررد   ررردد نهرررائيرررات وت مجرررال لررر  بعرررد اآلا علا ام

 الصيغة التقليدلة.
عتبرار أنر  نذا كرانرت  نرالرك رابررة   رذا مع امخرذ ات اإل

حقيقية وإصررررررار علا لملمة الصرررررف العربتل اإا الصررررريغة 
امايررررررررررررررط  ت عقد قمة الرياض المؤجلة وذلك بعدما بات  
م  غير المنطقت عقرد القمرة ات نحردى مردا المغرب. وات 

وراق علا  ذم القمةل يتم وباررررررررركط حاسرررررررررمل وضرررررررررع كط ام
خطوات ت  هز رمش عي  أي  نلاالطررراولرررة بررردل اللجوء 

أو  الررردي لومررراسرررررررررررررريرررةموا   عربت م  نوع قطع العالقرررات 
 هررامررات بررالخيررانررة والتفريا  ننصررررررررررررررردار بيررانررات  تيررررررررررررررم  

 بالقيية..
ات اإل ار نفسررررررررررررر  م  الجائز القول نا  نالك  - رابعا  

 أكثر م  سرر ب شررجع علا حدوث اللقاء. ويحتار المرء ات
 نحصاء  ذم امسباب 

مكرانهرا وبعض   نلا رط  و التبرا ؤ ات نعرادة مصررررررررررررررر 
 مكانتها أو مكانتها الكاملة ات الجامعة العربية؟

ر برا هرا ولو جزئيرات  نأم  رط  و  برا ؤ مصررررررررررررررر ات ارك 
عيررويتها  سررتعادةنية "كامب دلفيد" بما ييسررر لها أمر إ فاقب

 ات الجامعة العربية؟
سرررررررررتهانة م  جانب البعض بأمر الجامعة أم  ط  و اإل

 العربية وبكط المؤ مرات التت  نعقد ات رحابها؟
ك مأم  رط  و موقف    ننعقرادط السرررررررررررررروري الرذي لعطر    الح 

 القمة وينسف كط محاولة لتحقيق المصالحة العربية؟
أم  ط  و عدم الجدلة ات  حقيق المصرررررررررررالحات بحيث  
 نا الحديث حولها لس ق حدوثها وبذلك  تعطط لغة الحوار؟ 

  الفلسررررررررررررررطينتأم  رررررط  و اإلمعررررراا ات بعثرة الموقف 
 شاالا وكتط متناثرة؟ نلا الفلسطينيةو حويط الارعية 

وإيراا التت  راض نيراا  العراق أم  رط  ت الحرب بي  
ط وقفها و صر علا مواصلتها كط المساعت الحميدة م  أج  

 اللي ية؟ -  حت مالة عربية واقية  ت المالة السورية
 سررراع رقعة الت لد العربت حيث ت يتأثر أحد نأم  ط  و 

سررررررتهانة  نبفاجعة اقداا و   أو محنة  واجهها القيررررررية أو 
لعسررررررررررررررير بحريرة الفرد وحق  متحراا ادرجرة اإل نلا صرررررررررررررررط 

 التع ير؟
أم  ررررررط  و عما القلررررررب العربت الررررررذي يرااق عما  

 البصيرة وكال ما يتالءم مع العما الفكري؟
سررررررررررررررتمرار ل نراا لكتوي بنرار العجز العربت  نأم  رط  و 
   ينقذ؟وليس  نالك م  

ي  يلجأوا م  اإلحراق  الفلسرطينيسرتمتاع بأم  ط  و اإل

سرررررررررررائيلية المنام والدقيق اإلغراق أو م  القصررررررررررف اإل  نلا
القصررف العارروائت العربت الذي لقتط النسرراء   نلاالتصررويب 

 والطاعني  ات الس  وام فال... وخصوصات ام فال؟
الذي يهدد بالجوع  قتصرررررادينحدار اإلأم  ط  و  ذا اإل

 غير منطقة ات  ول العالم العربت وعرض ؟
ل علا الذي   عالاأم  ط  و غيررررررررررررب هللا سرررررررررررربحان  و 

لقتربوا علا امرض أعماتت ت يرضرررررررررررا عنها هللا وي ددوا 
أرءاقات وخيرات أوصررررررررا هللا بحسرررررررر  اتسررررررررتفادة منها كت ت 

  ذ ب مع الريئ؟
لتت أم  ط.. و ط... و ط م  عاررررررررررررررات التسررررررررررررراؤتت ا

 ستهانة؟ ندرج  حت بند العجز واإل
ك لدى  لقد كاا التمهط  و القاسرررررررم المارررررررتر   - خامساااااا  

الجميع ات نوعيرررررة رد الفعرررررط علا المفررررراجرررررأة المغربيرررررة.  
سررررررررررررتثناء سرررررررررررروريا اإا اآلخري   مهلوا كثيرات ات حي  أا إوب

ب سررررررفير ا وقطع عالقا ها و ت سررررررح    نلاسرررررروريا سررررررارعت 
ب لو قية ورد اعط  ي   خطوة كاا لمك  أا  حاا بمصرررررررررردا

اإلسررررائيلية ليسرررت حتا نشرررعار آخر   - أا الج هة السرررورية
مسررالمةل ولو أا سرروريا  صررد عدوانات نسرررائيليات ع  ل ناا أو 

ي ل ولو أا سررروريا ت  مد نيراا بالسرررالح والخ راء الفلسرررطيني
 ط أا  واصط  ذم محاربة العراق.م  أج  

حررردث البرررالغ ولقرررد بررردا التمهرررط كمرررا لو أا مثرررط  رررذا ال
نتاررار النتررائج ن نلاالتررأنت ات الرد أو  نلاام ميررة لحترراج 

وال ياا المارررتركل أو أا السررر ب ات  ذا التمهط  و  ارررابك 
العالقررررات العربيررررة مع المغربل والاروف التت  ربا بي   

 .الفلسطينيةالمغرب والثورة 
وءيررررادة ات التوضرررررررررررررريئ لمك  القول نا ج هررررة الخليج 

يرررررررررررررررط العالقرات. والردول امخرى علا  ربطهرا برالمغرب أا
اإا للمغرب  الفلسطينيةأحس  حال مع المغرب. وأما الثورة  

ات أعناق قاد ها جمائط كثيرةل بط نا للمغرب أثرم الواضرررئ 
. وبي  المغرب الفلسرررررررررررطينتات المرونة التت  رااق التحرك 

 كة. حاد وخصوصيات ومنااع ماتر  نولي يا 
بد م  التمهط ق ط نعالا ذلك لعنت أن  ت     ط أاولك   

 المغرب؟ نلاموقف اوري م  ءيارة بيريز 
  دو المفاجأة المغربية وكأنما  ت خطوة   - ساااااااادساااااااا  

 خأل الملك الحسر  الثانت وأقرب المقربي  نلي . وقد لجوء  
اتراض أا الملررك الحسرررررررررررررر  لم لطلع أحرردات علا خطو رر   اإل

عدد لكاد ت يتجاوء أصررررررررررررابع اليد الواحدة وم   سررررررررررررتثناءإب
بينهم وءير الخرارجيرة ع رد اللطيف الفياللت منر  النسرررررررررررررريرب  

 حيث نا اب  الوءير  و صهر الملك.
اتراض أا الرئيس ارنسرررروا ميتراا م  كذلك قد لجوء اإل
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الذي  لم  فاج هم الخطوة ربما مسررباب موضرروعية م  بينها  
شررتراكية الدوليةل التت ينتمت  أا الرئيس الفرنسررت  و م  اإل

نليها شررررررررريموا بيريزل ورئيس وءراء نسررررررررربانيا غونزاليس. أم 
 ل ميتراا وبيريزل بالملك الحسرررررررررر ل الذي ليس  ثني  عالقة اإل

 أاشررتراكية الدوليةل اقائمة علا أسرراس  عيرروات ات نادي اإل
 جام "كامب دلفيد" والذي الثالثة م  المجموعة المناصررررة إل

اب العربت لهذا ملك الحسرررررر  الثانت بأن  العرَّ عتبار الن لجوء 
  جام..اإل

لقرد كراا م  الممك  للمفراجرأة المغربيرة أا  - سااااااااااابعاا  
المغربية و ت  -  حدث شرررررررررررررررخات ات العالقات السررررررررررررررعودلة

 عالقات ات منتها ام مية.
أما كيف كاا مثط  ذا اممر ربما لحدثل اعلا أسرراس  

العهد السررررررررررررعوديل  ت  ع د العزيزل ول ب   هللا ع دأا اممير 
عتاد علا أا لقيرت بيرعة ألام م  السرنة ات دار    ن الذي  

وحدائق  الكائنة ات مدينة الدار ال ييررراء والمطلة علا ميام  
جدة بعد  نلاار ال يياء دالبحر امبيض المتوسال غادر ال

ق ط يومي  م  قيام بيريز  أي    19/7/1986ظهر يوم الس ت  
بتلررك الزيررارة المفرراج ررة للمغرب. وت لجررب أا نسررررررررررررررقا م  

ختار التوقيت الذي ت نالحسرررررررراب أا الملك الحسرررررررر  الثانت 
ل ولنتصررور أي سرروء العربية السررعودلة  لمملكةلسرر ب حرجات ل

ات العالقررررات كرررراا م  الممك  أا لحرررردث لو أا اممير 
اءل اوجئ برأا رئيس  و و ير راح ات الردار ال ييرررررررررررررر  هللا ع رد

جتمع ات "نلفراا" المقر إ"ااس" و  نلاوءراء نسرررررائيط وصررررط 
الصررررررررررريفت للعا ط المغربت بالحسررررررررررر  الثانت. ولك  ذلك ت 

المغربية سررررررتسررررررتمر علا ما  - لعنت أا العالقة السررررررعودلة
 كانت علي .

وقد لكوا م  المناسرررررب التذكير  نا بأا الملك الحسررررر  
وءراء نسرررررررائيط بعد أا لكوا  ختار اتجتماع برئيسنالثانت 
ع رد العزيز غرادر ال الد مثلمرا أا رئيس   ب  هللا ع رداممير 

شررررررررررررتراكت أليررررررررررررات أعل  نقامة العالقات وءراء نسرررررررررررربانيا اإل
مع نسررائيط ات وقت كاا موسرم الصريف الذي  الدي لوماسرية

يتواجد في  المسررررؤولوا السررررعوديوا ات بعض مدا نسرررربانيا  
بيع وكاا باقيات علا بدء الموسم نقيت علي  بيعة أسانقد 

 الجديد بيعة أشهر.
ولك  مع امسرررف أا حسرررابات غونزاليس لم  أت بالدقة 
المتوخررراة ما الرررذي  كرررانرررت  عج بهم "مررراربيرررا" وبقيرررة مررردا 

حيث   نلاصررررررطياف اإلسرررررربانية لم يتوجهوا مثط السررررررابق اإل
كانوا يتوجهوال واختارت أعداد ك يرة منهم  ركيا التت  ارهد  

سررتثمارات إلءد ارات ملحوظات علا صررعيد انبعض الوقت  منذ 
 العربية.

ت ي رردو م  الجررائز المقررارنرة بي  ءيرارة الرئيس   - ثاامناا  
 نلاالقردس وبي  ءيرارة بيريز  نلا)الراحرط( أنور السررررررررررررررادات 

   عت ر حرالرة ع ور م  المغرب وإا كرانرت كرط م  الزيرار ي  
ضرررررع و   نلاوضرررررع  نالك نجماع علا ضررررررورة التمسرررررك ب  

  خاذ مواقف.إيتميز بعدم التماسك ويجنئ نحو التفرد ب
 نلالك  م  الجائز القول نن  نذا كانت ءيارة السررررررررادات  

نسرررررررررررررررائيرطل قرد أحردث حرالرة  نلاالقردسل أي الع ور العربت 
ات الصررررررف العربت خسرررررررت من  اممة الكثير م   ناررررررقاق ن

المغرب أي   نلادوا أا  ربئ مصررر شرري اتل اإا ءيارة بيريز 
العالم العربت سررررريكرس حالة شرررررقاق    نلاالع ور اإلسررررررائيلت 

وحاتت عزلة م  بينها أا ما قيط ات الماضررت ع  الغرب 
والارررق سرريقال ات معرض وصررف  ذا الاررقاق. وما لمك  

المغرب   نلائ بعد اآلا ونتيجة لزيارة بيريز قول  علا امرج
 و أا المغرب مغرب والمارررررررررررق مارررررررررررق ول  يتعاونا م  

خصرررررررروصررررررررات بعدما ذ ب الملك  الفلسررررررررطينيةأجط القيررررررررية 
الحسرررررررررررر  الثانت بعيدات جدات ات التعامط مع قيررررررررررررية  تحمط  

أنها ت  تحمط اإلارا    المرونة علا أسررراس م دأ وثوابت نت  
وا أصررررحاب الفلسررررطينير يررررا ذلك نذا جتهاد حتا نات اإل

 القيية أنفسهم.
ضررررررررررررطرار  إمنا بوقد لقال ات  ذا الاررررررررررررأا نن  نذا سررررررررررررلَّ 

نبرام صرررررررررررررفقة "كامب دلفيد" مع نسررررررررررررررائيط   نلاالسرررررررررررررادات  
والوتلات المتحردة  معرات بمغرانم الحصررررررررررررررول علا المرال م  

سررررررررررررررترداد سررررررررررررررينراء المحتلرة م  جهرة أخرى امرا  ت إجهرة و 
ليها العا ط المغربت م  "كامب  المغانم التت سررررررريحصرررررررط ع

دلفيد" الثانت؟  ط  و المال والمسرراعدات والسررالح و كريس  
ءعرامتر  لمنطقرة المغرب مرا دامرت ليسررررررررررررررت لر  أرض  حتلهرا  

 نسرائيط؟
الملرك الحسرررررررررررررر  لحلم بردور  راريخت لعيرد فير     رط أاأم 

العرب ويسرررررررررررررراعرد   نلاالقردس الرذي  و رئيس لجنرة ننقراذ را 
ي   ارررررررررررجع  علا ذلك معادلة ينيلفلسرررررررررررط علا  أمي  دولة ل

قوامها أن  صرررررررراحب عالقة جيدة مع كط ام راف  أميركال  
وإسرررررررائيط   الفلسررررررطينيةالسرررررروفيا تل والعرب والثورة  اإل حادو 

 والرأي العام اليهودي؟
ويبقا أا المفاجأة المغربيةل التت ت لمك  اصررررررلها ع  

ت ك ق ط ألام الداع الفرنسررررررت الماررررررتر   - قتراح السرررررروفيا تاإل
  لحررط أءمررة الارررررررررررررررق عقررد مؤ مر دولت علا مرحلتي   نلا

يهودلة   - اموسرررا سرررتاط حتا نشرررعار آخر قيرررية مغربية
 مت ات غفلة ع  أصحاب القيية الحقيقيي  الذي   وقعوا 
مع غير م أت  ليررررررررررررررع الملررك الحسرررررررررررررر  الثررانت يرردم ات يررد  
اإلسررررائيليي  ق ط أا لقر  ؤتء بحقهم ات دولتهم المسرررتقلةل  
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مصرررررررررررير مل و مت ات غفلة ع  الذي  علقوا اآلمال  و قرير
الكثيرة علا أا حب الحوار عند الحسرررررررررر  الثانت ل  لجعل  

سررتعادة المسررجد امقصررال و مت ات غفلة ع  نيتخلا ع  
كثيري  جدات كانوا ينتاروا أا لكوا بطط الصرررررررررردمة الثانية  
 و الحسرري  ملك المملكة امردنية الهاشررميةل وليس الحسرر  

نتار العررالم أا  ررأ ت الخطوة نلكررة المغربيررة. ولقررد ملررك المم
 م  الحسي  لكنها جاءت م  الحس .

 لماذا؟
سرررررررتق ط بيريز وأغلق علي  نلو أا الملك الحسررررررر  الثانت 

أبواب القصرررررررر وقال ل   ل   غادر  ذا القصرررررررر نت بعد أا 
 نا لاسررررررر عراات و وقع مع  بحيررررررور اممي   نلالصررررررط 

العام للجامعة العربية الاررررررررراذلت القلي ت واممي  العام لألمم 
المتحردة دي كويالر وثيقرة لعترف كرط صررررررررررررررراحرب حق ات 
العيش بحقوق ممراثلرة لآلخري ... لو أا ذلرك حردثل لكراا 

جتهاد ات قيرية ت  تحمط  نالحسر  الثانت ل  ي دو صراحب 
ب ل  المتاعب وإنما بطط السرررررالم الذي جتهادات سررررريسررررر اإل

لحتاج نلي  الجميع وإا كاا ت ينارررررررردم مع امسررررررررف سرررررررروى 
الجررانررب العربت الررذي ينتمت نليرر  الحسرررررررررررررر  الثررانتل والررذي 

 يراي  الجانب اإلسرائيلت الذي لمثل  شيموا بيريز.
 1986تموز )يوليو(  26 - مجلة "التضامن". لندن

     

 تحسم النقاش "فتوى" فلسطينية
بعرررد الخطوة التت أقررردم عليهرررا الملرررك الحسرررررررررررررر  الثرررانت 

سررتقبال  ات المغرب رئيس وءراء نسرررائيط شرريموا إو مثلت ب
بيريز بات م  اليرررررروري ات ضررررروء رد الفعط العربت علا 

 نأل علا مسررألة  السررطينيةسررتصرردار "اتوى" ن ذم الخطوة 
 مرا نذا كراا م  الجرائز مي  رف عربت اإلقردام علا  رذم

 الخطوة أم ت.
وءيادة ات التوضرررررررررررررريئ لمك  القول نا رد الفعط العربت  

الحيرة. اليس  نرررالرررك م   نلاكررراا م  النوع الرررذي يررردعو 
ا خررذ موقفررات ضرررررررررررررررد  ررذم الخطوة.  نررالررك  ررأمررط م  جررانررب 
البعض. وإذاعرة خطراب للملرك الحسرررررررررررررر  الثرانت م  جرانرب 
البعض. وصررررررررررررررمرت م  جرانرب البعض. و نرديرد م  جرانرب  

ك م هامات م  جانب إع عالقات و البعض. وقط  السروري    الح 
ك موإا كاا  ذا  لسرررررتهدف بهذا الموقف منامة التحرير    الح 

 أكثر منها الملك الحس  الثانت. الفلسطينية

 لرك  ت المواقف العربيرة التت أوضررررررررررررررحرت أا امكثريرة  
السرررررررررررررررراحقررة لم  عت ر الخطوة المغربيررة أمرات بررالخطورة التت 

رية التت قام بها الرئيس )الراحط( كانت عليها الخطوة المص
 أنور السادات.

وسررررررررررررر ب  ذم المواقف  ذم المرة بالذات  و أا الجانب 
الخطوة بالكثير م  الموضررروعية. اال   نلاينار  الفلسرررطينت

 و برالمؤيرد لهرا نت أنر  ت يردينهرا كمرا أداا م  ق رط الخطوة 
المصرريةل وت  و  صردى لها كما سر ق أا  صردى م  ق ط 

 المصرية. للخطوة
ذلرررررك أا الخطوة المغربيرررررة  مرررررت بينمرررررا  نرررررالرررررك  إلاو 

م الرئيس حسررررنت  ك  وح   الفلسررررطينيةبة بي  القيادة عالقات  ي   
مبارك الذي عاد "لارررررريد" بالسررررررادات والصررررررلئ المنفرد الذي 

 عقدم مع نسرائيط.
ونح   نا لسنا ات صدد مناقاة اممر وإ الق امحكام 
لكننا نعتقد أن  م  اليررررررررروريل وات  ذم الاروف بالذاتل 

 جيز مي مسرررؤول عربتل أو  السرررطينيةسرررتصررردار "اتوى" ن
م علي ل نجراء حوار مع اإلسرررررررررائيليي  كذلك الذي جرى   حر   

بي  الملرك الحسرررررررررررررر  الثرانت وشرررررررررررررريموا بيريز رئيس وءراء  
 .نسرائيط

سرررتصررردار  ذم  نيتم  السرررطينتوقد لقال  وم  أي  رف 
ي  م  حال العربل منقسمي   الفلسطيني"الفتوى" ما دام حال  

  جا ات و نايمات؟إارقاء و 
نقسرررررررررررررام والجواب ع  ذلك  و أن  علا رغم كط  ذا اإل

اإا  نالك  راات أسرراسرريات أو الطرف  الفلسررطينتات الصررف  
كونها الجهة  لسرطينيةالفامسراسرت الذي  و منامة التحرير 

التت  مثط الارررررررررعية. و"الفتوى" المطلوبة  ت "الفتوى" التت 
 ستصدار ا م   ذم الجهة.نيتم 

ومرا دامرت المنامرة ت  صرررررررررررررردر مثرط  رذم "الفتوى" التت 
 جيز الخطوات م  نوع الخطوة المغربيرررررة أو  حرم  رررررذم  
الخطوات ارررإا عليهرررا أا  توقع المزيرررد م  الخطوات التت 

  الفلسررررررررررطينيةلها  حت مالة الو م بأا القيادة سررررررررررتحدث وك
راضررررررررية ع  ذلك أو أنها  ريد ذلك ات حي  أا  ذم القيادة  

 ليست راضية وت  ريد.
وأ مية اسررتصرردار  ذم "الفتوى"  ت أنها  جعط بعد ذلك 
أي  رف عربت يتريررث ق ررط أا لقرردم علا خطوة مررا كتلررك 

الفعررط  الخطوة التت أقرردم عليهررا العررا ررط المغربت وكرراا رد
 ر.العربت عليها م  النوع المحي   

 نلاوقرد لقرال  نا المرونرة ضررررررررررررررروريرة حتا برالنسرررررررررررررربرة 
الثوري. و ذا صرررحيئ نذا كاا الذي لجري  و مرونة وليس 
 صرر ية لقيررية موضرروعة ات المزاد العلنت منذ ءم   ويط  
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وبات الجميع ات حالة ضررررررررجر منها  الراغ وا ات شرررررررررائها  
 بيعها بدأ يتملكهم اليجر. انليتملكهم اليجر والساعوا 

  الفلسرطينيةوالقيرية التت نح  ات صردد ا  ت القيرية 
التت با ت بالفعطل وأكثر م  أي وقت ميرررررررررال  حتاج م  

"اتوى"  جيز التصرررررف ات أمر ا أو  قفط المزاد  نلاقياد ها 
 نلاالعلنت بقرار خالصرررت  أا القيرررية ممنوعة م  التداول  

لجرديردة التت  تق  أسررررررررررررررلوب حي  وتدة السرررررررررررررراللرة العربيرة ا
 ستعادة الحقوق المغتصبة.ن

 1986آب )أغسطس(  2 - مجلة "التضامن". لندن

     

"الرياض بين األمس واليوم"   هامش على 
 لماذا ال تسافر الرياض شرقا ؟ : في لندن

معرض »الريراض بي  اتمس واليوم«  اتتراحنيتم  ات خير أو 
لا ن  1986 موء )يوليو(   29ات لندا ويتحول يوم الثالثاء 

ال ريطررانيررة القليلررة العرردد الكثيرة   -لررام العربيررة واحررد م  ام
 . مية التت  اهد ا لندا و تسم بدفء ت مثيط ل ام

  أناد ذانن ننمعرب  ضااااق  لاتين مح     ات أونلاد  

   تم عالى ذاتم  أننادو   منح قتصاااااتذ    ح ننتعاتو  نإ

مح ث   ادفق ذانن ننتعاتو  أنن اااا ات اااااد،    يننخ فات  ف

نثر د  أ   ر ام رننخ فت  نن ا ت ا د. وذنن ننن ي   ا الل ننم

نندو  ننعر  د ننتي نم رذ  دوث   فت   اااا ت اااا د     ت  

  أقتصااااتذ  ننتي  منح وجال ننتعاتو  نإأعح  ن  توطا  فلي

ت اتق د م  ت ننشاعل  نني تاللي عال  ت ننمد د مح ننتعل دن ،  

ةات  ا  أو تغالن أنو نني تلقال ننطادوذ نم ق ننت لال وننت اتي  

 نن قس ننتي تعلذ  تنقتيد  عالى ذنن ننشع  وذنك. 
  مات   ح ننممالناد ننعر  اد نن ااااعلذ اد و ر  اتة ات عالى إ

ننلضات ت ننصاع د نن ا ت اي   ند  ن  ننملنق  متوتعد   ل  

ح مح تط  د ذنه ننملنق   ات ا د ننح ذنل نم  م ق نندونت   نأل

ننرف وترك عدي ننتقتذم  تنشاااانل  ىعال ت  و وضااااع ت م قتأ

  ننتوتعد في أقتصااتذ .  ل إننتعتمل ن ىننمثتني     تر عال

 ح مق قضاات ت اات اا د نم  طل ذو  تعتمل نندونت   ننملنق  نأل

 تمام الذي لمك  قتصررررادي ومعنوي باإلإذات مردود مالت و 
سرررررررررررررلوب  عامط مع قيرررررررررررررالا ذات مردود  أعتمادم كن ا يتم أ

 سياست ك ير.  

مس واليوم« ات  كررررذلررررك اا معرض »الريرررراض بي  ام
 اللة العربية  إلا اأكد  أكثر م  مقياسل أت  الندال الناجئ  

علا العالم لمك  اا  تم حتا ات ءم  التقاررف الذي بدأت  
غوارم. بط أ شرهر سر ر أعة المملكة العربية السرعودلة ق ط بير 

ي أكثر م  أا  ذم ات اللة ضرررررررورية ات ءم  التقاررررررف أ
ا العرررالم ألحررراء بررر خر منهرررا رد علا كالم لحررراول اإلآءم  

مادامت  ات قتصادلإو  ات نهيار التام سياسيبواب اإلأالعربت علا 
 رياح التقاف بدأت  هب علا المملكة العربية السعودلة. 

ا معرض أالمنررراسررررررررررررررررب الترررذكير  نرررا بررر وقرررد لكوا م  
مس واليوم«  و م  مواليد حقبة البح وحة  »الرياض بي  ام

قتصرررررررررادلة كما درج البعض و مرحلة الطفرة اإلأالسرررررررررعودلة 
 سرررميتها وعندما لسرررتمر ات المرحلة الجديدة التت  ت  اعل

لا اا الطفرة  ن عتبارم مؤشرررررات ن مرحلة التقاررررف اهذا قد لجوء 
ءد ار ل  ينحسر ا اإلأت  نت  عودل أجب و لأربما ت  عود 
 ع  المملكة. 

وات ضوء  ذا التألق الذي حقق  معرض »الرياض بي   
ا لحققررر  ات أالغربيرررة والمتوقع لمرررانيرررا أمس واليوم« ات ام

بريطانيا وات ارنسررررررررا ثم ات الوتلات المتحدة وبعض الدول 
لمرررا  و مخطا لررر ل اررراا المرء لجرررد   خرى  بقرررات الغربيرررة ام

فسرر  يتسرراءل  ما الذي لمنع م   طوير اكرة  ذا المعرض ن
بقيررة دول الكتلررة  واتات موسرررررررررررررركو  ليررررررررررررررررات أبحيررث لقررام 

 شتراكية؟  اإل

مر لكت ت   دو  ولعل  م  المناسب  وضيئ مثط  ذا ام
دنا م  المصررررررداقية. وعلا النحو لا الحد امنالدعوة  فتقد 

ات ت لمك   سررررررجيط بيررررررع مالحاات  ارررررركط ات مجملها 
 الحيثيات.. المطلوبة.  -التوضيئ  -جابة إلا

مس واليوم« يتنقررط  ا معرض »الريرراض بي  امن - وال  أ
ا بي  عواصررررررررررررررم  ربا دولهررررا بررررالمملكررررة العربيررررة  حتا اآل

ا  نالك أع   السررعودلة عالقات ات منتها الجودةل ايررالت 
ات مجرراتت شررررررررررررررتا بي   ررذم الرردول والمملكررة. ات  ات  عرراونرر 

لا ابعد نل  جاري ا و باد  قتصررررررررررررادي  نالك  عاو  المجال اإل
مة ما  و ثالحدود. وات المجال السرررررررياسرررررررت  نالك  عاوا و 

. وات المجال يانات أحءاء بعض المواقف  نلا التنسررريق نقرب أ
نواع أما واق قاعدة شررررررررراء بعض أ العسرررررررركري  نالك  عاوا 

الخ رة  اعتماد علما واق قاعدة التسررررررررررررررلئ واإلأالسررررررررررررررالح و 
لا المملكررة العربيررة السررررررررررررررعودلررة لهررذا نسررررررررررررررتقرردام الخ راء إو 

 الغرض. 

والقصررد م  ذلك  و القول ان  ليس  نالك حواجز  قف 
بي  المملكة العربية السرررررررررررعودلة و لك الدول التت سررررررررررريتنقط  

ن  ليس  نالك حواجز بي   أالمعرض بي  عواصرررررررررمها. كما 
لوف ا  نالك امأذم الدول وبي  المملكة بسرررررررر ب موا نت  

م  موا نت  ذم الدول عملوا ويواصررررررررررررررلوا العمرط ات مدا 
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لبيرررع   و مرَّ أو سرررك  ايها أالمملكة وبعيرررهم ءار الرياض 
لا نة بما بالنسرر أمكن  خاللها التعرف عط معالمها أسرراعات 
ما  ات ا موا نت  ذم الدول لجهلوا  مامإشررررررتراكية االدول اإل

يراضل ومرا  ت جردةل ومرا  ت الطرائفل ومرا  ت...   ت الر 
بقية مدا المملكة. و م لجهلوا من  ليسرررت  نالك عالقات  

ع  أا  بي  بالد م والمملكة العربية السرررررررررررررعودلةل ايرررررررررررررالت 
نامة المعمول بها ات بالد م ت  جيز للسرروفيا ت    يعة ام

و ال لغاري وبقية أو الصرينت الاريوعت ألمانت الاررقت ام أو
 المملكة للتفرج علا معالمها.  نلاخري  المجتء اآل

خري  بمرردينررة الريرراض واذا كرراا الغرض  و  عريف اآل
حقيرة  م غير القرادري  أكثر ا امإوسررررررررررررررائر مردا المملكرة ار 

قتصرررادلةل ثم غير المسرررموح لهم بهذم  نسرررباب علا الزيارة م
نتيجة الاروف السررررررررياسررررررررية والعالقات غير القائمة.  الزيارة

  .مرااشتراكية ينط ق عليهم امورعالا الدول اإل

ا  طوير خا سررررررررررررررير معرض »الريرراض بي   ن - ثاانياا  
ا أشررتراكية م  شررأن  مس واليوم« بحيث لاررمط الدول اإلام

ل التمثيط الدي لوماسرررررت بي   لمسرررررألة  باد   مؤقتات  لاررررركط بديالت 
و النقرط ننر  قرد أة السررررررررررررررعودلرة و رذم الردولل المملكرة العربير 

 مكانية اقامة  ذم العالقات. نمام أ لسهط اتئ الباب قليالت 

ت موسررررررررركو اقامة مثط  ذا المعرض مرة نلا ذلك اا إو 
روما  اتت صرررررررررررروفيال ثم ات جنيف ثم بعد ذلك  ا ليها مرة 

لجوء للمرء  ات عدارصرررررررررررروفيا. و كذا سرررررررررررريعطي  ب   اتوبعد ا 
لير  المملكرة العربيرة السررررررررررررررعودلرة ن حتراج  عردٌ ب  نر  أاتراض بر اإل

  العالقرات وبرالترالت ات التعرامرط ركنرات  تالتت  عت ر التواءا ا
   .ات سياستها ات ساسيأ

ا المملكة العربية السعودلة ت  قيم عالقات  أرغم    اوعل
أو النقط دول الكتلة  - شرررررررررتراكيةإلدي لوماسرررررررررية مع الدول ا

ا  ذم الدول أسررررراس أنها لم  تصررررررف علا  إا -الاررررريوعية 
نها ت أسراس أ املغاة م  خار ة التعامطل ولم  تصررف عل

قامة مثط  ذم العالقات. ولو  نتار الفرصرررررررررة المناسررررررررربة إل
سرراس ذلك لما كاا اتمير سررعود  أنها كانت  صرررات علا أ

سرباعيةل ولما كاا ال يصرط ءار موسركو ضرم  واد اللجنة ال
نجط الملكل اتمير فيصرررررررررررط ب  اهدل الذي يترأس المجلس 

لرعالة الاررررررررررررررباب ات المملكةل قام  و اتخر بزيارة    اعلام
ا لقي  م  ق ط ألم لحدث  سررررتقباتت نلا موسرررركو ولقت ايها ن
ي مسررررررؤول عربت لاررررررغط الموقع الذي لاررررررغل  اتمير ات أ

 .بلدم
قامة العالقات بة إلنتاار  واار الاروف المناسررررررر نوات  

علا  -ذا جراء القول  ن -تبرد م  خطوات مرا قرد  سرررررررررررررراعرد 
 حاد السرروفيا ت وحلفائ  دول  دا ة المارراعر الباردة لدى اإل

ءاء المملكة العربية السررررررررررعودلة ما  ذم نالكتلة الارررررررررريوعية 
هرررررررا ت  رقريرمل الرعرالقرررررررات أنر و ارلرنرقرررررررط أالرمرمرلركرررررررة  ررارضل 

ا أا. ولو حرردث الرردي لومرراسرررررررررررررريررة مع  ررذم الكتلررة حتا اآل
قيم معرض  أ حققررررررت الفكرة التت نح  ات صررررررررررررررررررردد ررررررا و 

مس واليوم« ات موسرررررررررررركو ثم ات بكي  ثم  »الرياض بي  ام
ا المسرررؤولي  ات دول  ذم  إات بقية دول الكتلة الاررريوعية ا

مور  سررررررير نحو  الكتلة كانوا سرررررريطم نوا الا حد ما بأا ام
أقامت   دامت المملكة العربية السرررررررعودلة ايرررررررطل وان  ماام

مس واليوم« ات موسكو وات بقية  »الرياض بي  اممعرض 
نها تبد سرررررتقيم  أعواصرررررم دول الكتلة الاررررريوعية اهذا معنام 

ا  ذم العالقات با ت  أو أالعالقات الدي لوماسرررية ذات يومل 
قريبة الحدوث. ومثط  ذا الارررررررررعورل حي  لحدث لدى ابناء 

 ان  ت ات خصروصر  الق علا اإل ات الكتلة الاريوعيةل ليس سري 
 .ا  ال الترددإبد م  صيغة ما لهذم العالقات. و 

غلب الا  اا الذي  يناموا معرض »الرياض  أ   -  ثالثا  
 الق لوضرع عبارة  اإل  امس واليوم« ل  لحتاجوا علبي  ام

ا  رذا أل وت لتنايم حملرة دعرالرة مكثفرة لو ات »الردخول مجرانر 
بررط اا ي م  دول الكتلررة الارررررررررررررريوعيررة. أقيم ات أ  المعرض 

 -يم المعرض  ناك أقذا  نرررررررررررررررررر  ت موسررركو مثالت االموا ني  
 ط ماا دة المعرض. أج   وابير م   تسيقفوا ا
مس نرررر  اذا كرررراا معرض »الريرررراض بي  امن - رابعاااا  

ط الررذي  ت لعراوا الريرراض ولم لحرردث  أجرر  واليوم«  و م  
سررررررررررررالمت ثر الدي  اإلأهار نظ ط ج  أا ءارو ا م  ق ط وم  أ

دول ت  اا جولرة لهرذا المعرض علإاا ار ات حيراة اتنسررررررررررررررر 
 تمام المناسررب   دو ضرررورية وعند ا  عير  ذم المسررألة اإل

لجابت جيد يتناسرب مع ما نا لأ ت المعرض بمردود ألمك  
 .الصعيد الروحت ات س يل  ا عمط المملكة عل

 أا نت  لمك  قولرر  ات  ررذا الاررررررررررررررررأال  ات كثير  ات ا كالمرر ن 
ن  ل  لكوا  نالك سرررررالم ات أ نالك حقائق اسررررراسرررررية و ت 

 ار مؤ مر نوسا اذا كاا ل  يتم ذلك ات منطقة الارق ام
و ان  ل  لكوا  نالك أالسوفيا تل   اإل حادلاارك في    لتدو 

 حاد السرررررروفيا ت نحو بعض القيررررررالا لجابت م  اإلنموقف 
التا  خأل العرب اذا كررانررت المملكررة العربيررة السررررررررررررررعودلررة 

 حاد السررروفيا تل  تبقا ت  قيم عالقات دي لوماسرررية مع اإلسررر 
 ودول الكتلة الايوعية. 

ا ما لمك   إمر اعتبار حسرررررراسررررررية امإلخذ ات اومع ام
ا لحي  الوقت المناسررررررب ما الذي أنتاار نن  ات أقول   و 

مس واليوم« ات قررامررة معرض »الريرراض بي  امنلمنع دوا 
وروبية وات يوعية امموسرركو وبقية عواصررم دول الكتلة الارر 

   ؟بكي 
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ا نسرررررررررمع أننا نتمنا إالسرررررررررؤال ا نت  وما المرء ت لملك 
جرابرة ذات يوم م  الملرك اهرد ب  ع رد العزيز الرذي لحيا  اإل

 تمررام و ررذا مس واليوم« بكررط اإلمعرض »الريرراض بي  ام
برة التت  عود علا المملكرة نجراءات الطي   ءاء كرط اإلنشررررررررررررررأنر  

 .مة بالخيروام
 1986آب )أغسطس(  2 - لتضامن". لندنمجلة "ا

     

 ما أتعس حال العرب 
 وأسعد حال األفارقة  

عنردمرا يترأمرط المرء ات مسررررررررررررررلكيرة حكرام القرارة اماريقيرة  
قمتهم   ننعقررررادوات  ررررذا الحر  البررررالغ م  جرررران هم علا 

باررررررركط دوري سرررررررنويات وكيف أنهم يواظ وا علا الحيرررررررور 
بهذم الدقة منذ سررررت عارررررة سررررنة... عندما يتأمط المرء ات 
ذلرك ويعقرد مقرارنرة بسرررررررررررررريطرة مع الرذي لفعلر  الحكرام العربل 

للحكرام  حترامارإنر  لجرد نفسرررررررررررررر  ي ردي الكثير م  التقردير واإل
اب نءاء سرتغر اماارقةل وات الوقت نفسر  ي دي الكثير م  اإل

 مامات مسررررلوب حكام القارة أسررررلوب الحكام العرب المعاكس 
 أاريقيا. اماريقية.. أو النقط حكماء

نا حكام القارة اماريقية يواظ وا منذ سررررت عارررررة سررررنة  
علا أا لعقررردوا قمتهم ات الموعرررد المحررردد والمكررراا المتفق  
عليرر . وقليلررة  ت القمم التت لم لارررررررررررررررارك ايهررا  ؤتء علا 

ؤسرررررررراء الدولة. الجميع لأ ت. والجميع يتصرررررررررف  مسررررررررتوى ر 
  لحيررررررررررررررر عنهم أعمرررال بررردقرررة. ونرررادرات مرررا ينيرررب  ؤتء م  

المؤ مر. برررررط نا الرررررذي  يني وا عنهم م  لمثلهم  م ات 
العادة الحكام العرب ات القارة اماريقية وخصرررررروصررررررات الملك 
الحسرررررررررر  الثانت والرئيس معمر القذاات. وأما اياب الرئيس  

جرديرد  رذم المرة ارإنر  علا امرجئ  ب  ذلتالجزائري الارررررررررررررررا
الخلود   نلامتاعب صررررررررررررحية اضررررررررررررطرت الرئيس  نلاعائد 

جريت ل  ات للراحة بيررررررعة ألام ات أعقاب عملية جراحية أ  
 بلجيكا.

ومارررررررررررراكط القارة اماريقيةل ايررررررررررررالت ع  التعقيدات بي   
بعض امنامةل ليسرت أقط م  الماراكط والتعقيدات السرائدة 

بت. ولك  برررردتت م  أا ليررررررررررررررع اماررررارقررررة ات العررررالم العر 
 و ير امجواء ق ط الموعد   نلاالمعوقات أو لعمد بعيرررررررررهم 

القمرررة برررألرررامل ارررإا  ؤتء ينتاروا بفرررارا   نعقرررادالمحررردد إل
القمة   نلاالصررر ر ومهما كانت الماررراكط جسررريمةل ثم لأ وا 

ويتناقارروا بأسررلوب يتسررم بالمسررؤولية ات كط المارراكط. ومثط  
اريل كما أن  نذا كاا ت يثمر اإن  علا امقط   ذا التقليد حيررر 

لحقق بعض املفة و ذا شررررررررررررتء ضررررررررررررروري مي خالف بي  
 راي ل وذلك علا أسررررراس أا املفة  بعد امءمة ع  مخا ر 
التفجر. ومتا حدث مثط  ذا اممر اإا اممور  صبئ ممهدة  
مع الوقرت أمرام حوارات  عتمرد علا المرونرة و رذم بردور را  ؤدي 

  نلا علا لحرررد امدنال أو علا امقرررط ننهرررا  ؤدي  ن فررراق  نلا 
  عطيط ألغام مزروعة علا الساحة. 

وإذا جاء القول اإا أمورات كثيرة حققتهرا القمرة اماريقيرة التت 
ختتمت أعمالها امسرررر وع الماضررررت ات أدلس أبابا. ومثط  ذم ن 

اممور ليست م  النوع الذي  اهر نتائج  علا الفورل نت أا  
نتررائج ت بررد سرررررررررررررتاهر ات وقررت تحق. كررذلررك أنرر  م    ررذم ال 

المؤكررررد أا أكثريررررة اللقرررراءات التت  مررررت بي  بعض الحكررررام  
المااركي  ات قمة أدلس أبابا كانت م  النوع اليروري. ول   
نكثر  نا م  اممثلة ونكتفت بثالثة لقاءات بالغة ام مية و ت  
  اللقاءات التت كاا محور ا السرررررررررررريد الصررررررررررررادق المهدي رئيس 

ولا للصادق وءراء السوداا. وقمة أدلس أبابا  ت اإل اللة ام  
المهدي علا المؤ مرات الدولية واإلقليمية بصرررررفة كون  رئيسرررررات  

جتماعات التت عقد ا للوءراء والرجط القوي ات بالدم. و ذم اإل 
الصادق المهدي ما كانت لتتم لو أن  لم لاارك ات  ذم القمة. 

  ثني  بارك  م بسررررررر ب  واجد اإل جتماع  مع الرئيس حسرررررررنت م إ ا 
ات قمرة أدلس أبرابرا ولوت  واجرد مرا  رذا لمرا كراا للقراء أا يتم.  

ءيررط م   ريق اللقرراء الررذي  وبعرردمررا  م  ررذا اللقرراء اررإا الكثير أ  
 ل وأغلب الا  أن  سرررررررررررريتم ات  ثني  لفترض أا يتم قريبات بي  اإل 

الخر وم وذلك علا أسرررررررررراس أا الرئيس مبارك سرررررررررريرد الزيارة  
  نلا ت قام بها رئيس مجلس السررررريادة السررررريد أحمد الميرغنت الت 

القا رة م  جهةل ايررالت ع  أا الصررادق المهدي ما ءال ي دو  
ءيارة القا رة ما دام اإلشررررررررركال المتعلق بالرئيس    نلا ليس مياتت 

جتماع الصرررررررررررادق المهدي مع  إ السرررررررررررابق جعفر نميري قائمات. و 
الصادق المهدي  الرئيس منغستو  يال مريام  م بس ب مااركة 

سرتيرااة أثيوبيا لهذم القمةل ولوت ذلك لما كاا ربما إ ات القمة و 
للقاء أا يتم. وم  المؤكد أا أمورات كثيرة سيحققها  ذا اللقاء ت  
ارق حرردث ذلررك ات القريررب العرراجررط أو  ررأخر قليالت. وعنرردمررا 
لجتمع الصررررررادق المهدي مع الرئيس منغسررررررتو الذي جعط م   

ات وسياسيات للعقيد جوا قرنق اليابا السودانت بالدم عمقات حربي 
المتمرد علا الارررررررررعية السررررررررودانية والذي ينادي بإسررررررررقا   ذم 

جتمع مع خصرررررمل ومعنام أليرررررات أا  ن الاررررررعية اهذا معنام أن   
حول حلول قررائمررة علا بعض المسررررررررررررررراومررات قررد دار  حررديثررات 
 بينهما. 

جتمرررراع الررررذي  م علا  وام م م   ررررذا كلرررر   و ذلررررك اإل 
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القمة بي  الصررررررررررادق المهدي والعقيد قرنق والذي لمك   امش 
النار نلير  علا أنر  خطوة شرررررررررررررجراعرة أقردم عليهرا الصررررررررررررررادق 
المهدي أو أن  خطوة  ناءلية وجد رئيس وءراء السرررروداا نفسرررر  

سررررررتنزاف الدم  ن ختصررررررار ن ط  اإلقدام عليها م  أج    نلا ميررررررطرات 
والمررال ات جنوب ال الد. وم  المؤكررد أنرر  عنرردمررا ير يرررررررررررررت  

صرررادق المهدي معاملة قرنق كما لو أن  ند ل  وليس كطرف  ال 
خرارج علا القرانوا اهرذا معنرام أا الصرررررررررررررادق المهردي يريرد أا  

نطباع  ينتهت أمر  ذا التمرد ات جنوب ال الد حتا نذا كاا اإل 
 الذي  رك  اللقاء سل يات بحق . 

وءيادة ات التوضررررررريئ لمك  القول نن  ات الاروف العادلة  
كون  ضرررابطات ات جيش السررروداا بر بة عقيد اإا قرنق بصرررفة 

م  واجب  أا لقف أمام الصررررادق المهدي بصررررفة كون  رئيسرررررات  
للوءراء ووءيرات للدااع ويؤدي التحية العسررررررركرية ل . وللصرررررررادق 

نصررررررراف.  المهدي أا لاررررررير علا العقيد قرنق بالجلوس أو اإل 
ت  لتقيرا ات أدلس أبرابرا اهرذا لعن ن أمرا عنردمرا يلتقت الرجالا كمرا 

أا الصررررررررررادق المهدي أعطا العقيد قرنق ماررررررررررروعية ما كاا  
  نلا ضررررررررررررطرار رئيس وءراء السرررررررررررروداا  ن ليحصررررررررررررط عليها لوت  

سرررررررتنزاف ات جنوب ال الد كما نح  أسرررررررلفنا ات  ختصرررررررار اإل ن 
 امسطر السابقة. 

ف الصرررررادق المهدي سرررررليمات من  ات أي حال يبقا  صرررررر  
برررالكثير م  المرونرررةل و و أمر نذا  كرر مع الرئيس    سرررررررررررررم ن 

موضوع الرئيس السابق جعفر نميري لحث   نلا مبارك بالنسبة 
السرررروداال اإا العالقات   نلا  طوى صررررفحة المطالبة بتسررررليم  

سررررررتسررررررتقيم بارررررركط أايررررررط مع مصررررررر. لك  ذلك ت لعنت أا  
اممور قرد ت  تطور نحو امسررررررررررررروأ وبرالرذات مع قرنق نذا كراا  

اليرررررابا الخارج علا الاررررررعية سررررريعت ر مرونة الصرررررادق    ذا 
المهرردي خطوة يرد عليهررا بررالمزيررد م  العنرراد وييرررررررررررررع بررذلررك  
 المهدي أمام خيار الحسم حتا نذا جاءت التيحيات جسيمة. 

و كرارات ننرر  عنرردمررا  نعقررد القمررة اماريقيررة بهررذم الرردقررة وبهررذا 
كثيرة  التبسرررررررريا علا رغم أا مارررررررراكط القارة اماريقية خطيرة و 

  نلا التعقيرد وت  نعقرد القمرة العربيرة علا رغم الحراجة المراسرررررررررررررة 
عقرد را نتيجرة أا المارررررررررررررراكرط أكثر خطورة وأكثر  عقيردات.. ارإا  
المرء لجد نفسررررر  لقول  ما أسرررررعد اماارقة بمعام حكامهم وما  
أ عس حرال العرب ببعض حكرامهمل اقا ات موضررررررررررررروع الحرد  

توى القمة كما  و  امدنا المطلوب منهم و و اللقاء علا مسرررررررر 
 متفق علي  م  ق ط. 
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 هتمامات القومية  اإل
 بعد زوال الهموم النفطية

ر ررراح برررال بعض الحكرررام العرب م  الهموم ناآلا وقرررد 
ضرررطراب ات أسرررواق النفا وذلك ات أعقاب الناشررر ة ع  اإل

المعقولل وليس المثالتل الذي  وصرررلت نلي  منامة    فاق اإل
)أوبيك( التت  ت عربية بامغل يةل   ا الدول المصرررررررررررردرة للنف

اإنهم مطال وا بأا لعيروا بعض القيررررالا العالقة والسرررراخنة 
  تمام. تمام الكلتل أو بعض اإلإلا

وات امشررررهر العارررررة الماضررررية  غت المتاعب الناشرررر ة  
 تمامات بالقيررررررررالا  ا اإلضررررررررطراب أسررررررررواق النفا علنع  

 نلادرجة أا  ذم القيررررررررررررالا  راجعت خطوات   نلاالقوميةل 
 تمرررامرررات و موم بعض الحكرررام. وبرررات ن الوراء ات قرررائمرررة 

بعض الحكام ت يهتموا كما الحال م  ق ط بالمارراكط ذات 
الاررأا القومتل ويتصررراوا علا أسرراس أن  ت صرروت لعلو 

 علا صوت حط ماكلة أوبيك.
الذي  م التوصررررط نلي  ات شررررأا    فاق اإل  وبالرغم م  أا

ضررررطراب منامة أوبيك ليس مثالياتل بط  و دوا المطلوب ن
معقولل منرر  علا امقررط أوقف حررالررة   ن فرراق بكثيرل نت أنرر  

الترد ور ات نحردى أبرء المنامرات التت  عول عليهرا بعض  
معقول علينا    فاق الدول العربية الكثير. وللدتلة علا أا اإل

سرررررررررتمر نأي حال سرررررررررتكوا عليها المنطقة نذا أا نتصرررررررررور 
سرتمر ناتراض بأن  لو ضرطراب النفطت. وليس مبالغة اإلاإل

أوبيرك امخير.  ن فراق الترد ور الرذي كرانرت علير  الحرال ق رط 
لكاا معنا ذلك أا أحوال منامة أوبيك سررررررررررررتصرررررررررررربئ مثط 
أحوال الجامعة العربيةل ولكانت أسررررررررعار النفا سررررررررتواصررررررررط 

ل ألرة عملرة عربيرة نءاء الردوتر التراجع بحيرث لصرررررررررررررربئ حرا
وبقيررة العمالت الصررررررررررررررعبررة القويررة مثررط حررال الليرة الل نررانيررة 

 بالمقارنة مع الدوتر.
اموبيرك  ن فراق اتراض أا وات  رذا اإل رار قرد لجوء اإل

امخير أنقررذ المنطقررة العربيررة م  مؤامرة دوليررة  م التخطيا  
بعثرة  لهررا بعنررالررة و ررداهررا بعثرة المررال العربت بعرردمررا أمك 

الصررررررررررف العربتل وبعدما بات الهدف العربت شررررررررررب  مبعثر  
سرررتفهام التت ومحا ات أكثر م  أي ءم  ميرررا بعالمات اإل

  حجب الرؤية.
عتبررار أا مرا  والرذي  خططوا لهررذم المؤامرة أخرذوا ات اإل

 بقا للعرب  و بعض الاررررررررررررأا المالت المسررررررررررررتمد م  ثروة  
ما  نلاروة النفال وأا نضرررررعاف  ذا الارررررأا بتحويط  لك الث

لارررب  سررروق المنات الكويتت سررريحقق حالة م  الذعرل و ذا 
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  و المطلوب لاط ااعلية القرار العربت.
ء المرأءق ات اللحارات امخيرة و مك  اموبيرك م   جراو  

ت لعنت ءوال الخطر نهرائيراتل وت لعنت أنر  ل   كوا  نرالرك 
محررراوتت أخرى  رررداهرررا  حقيق المؤامرة. وقرررد يلجرررأ أقطررراب 

وسرررررررررائط أخرى لتحقيق غايتهم و داهم عدم  رك    نلاآمر الت
سرررتعادة النفا  إأصرررحاب الثروة ات منامة اموبيك ينعموا ب

 مسعارم المعقولة.
ومواجهرررة مخططرررات الترررآمر المحتملرررة الحررردوثل  كوا 

نفراجات ات الوضع العربت ما بتحقيق الحد امدنا م  اإل
ت لمك  سررررررررررررتقرارل و و الهدف المناررررررررررررودل اإل نلاالطريق 

 نفراجات.ع ر  ذم اإل الوصول نلي  نت  
سررتعادت دول النفا العربت بعض  دوء البال الذي نلقد 

مالية  ننتكاسرررررةااتقد   لمدة سرررررنة كاملة و سررررر ب ات حدوث 
كثيرة الخطورة لدى البعضل وبات نذا م  اليررروري نعارة 

  تمام الكلت أو بعي .القيالا العالقة والساخنة اإل
اإلسررررررررررررررائيلت المباغت والذي ما  - وق ط اللقاء المغربت

الحيرةل كراا   نلاءال حردوثر  ورد الفعرط العربت علير  يردعواا  
ةل وجاء لقاء جدول امعمال حااالت بالقيرالا العالقة والسراخن

نلفراا ليعزء جردول امعمرال  رذا وليؤكرد أنر  ت برد م  لقراء 
عربت علا مسرتوى القمةل بط و حديدات قمة مفتوحة   دأ وقد 

جتماعا هم نت وقد نأقسرررم الحاضرررروا علا أنهم ل  لفيررروا  
حققوا التفا م علا مناقاررررة كط المارررراكط م  دوا أا لعنت 

حلول  نلانتهت حدوث المناقارررررررررة بأا  ذم الماررررررررراكط سرررررررررت
 مناسبة.

وم  المؤكد أا  ذم المناقاررررة سررررتحقق أجواء م  املفة 
 جتماعات اموبيك امخيرة.نم  نوع املفة التت سادت 

ومع أن  ليس مناسبات م  جان نا كإعالميي  دعوة الحكام 
جتمرررراعررررات وءراء النفا  ت المثررررط نأا  كوا  نلاالعرب 

جتماعا هم  ن كوا  الذي لحتذى ب  وليس العكسل بمعنا أا  
جتمرراعررا هم  نأننررا نتمنا أا لعقررد أ ررط القمررة   ت القرردوةل نت  

جتماعا هم...  نالطريقة التت عقد ايها وءراء منامة اموبيك  
 جتماعات امخيرة التت أنقذت ما أمك  ننقاذم.وبالذات اإل
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 الجاللة"نقطة نظام" يا صاحب  
ليس  نالك ما لاررررررد أعصرررررراب الذي  لعملوا ات ميداا 

 الصحااة مثط حالة  رقب حدث ما.
و وال ربع قرا م  العمط الصررحفت عاررت حاتت م  
الترقررب محررداث لكنهررا المرة امولا التت أعيش ايهررا حررالررة 
 رقب لتفسررير. والتفسررير الذي أميررينا أسرر وعات ونح  نترقب   

 نلاثانت لهذا اللغز الذي يدعو  و  فسررررير الملك الحسرررر  ال
الحيرة والذي يتمثط باسرررررتقبال  المباغت ات القصرررررر الملكت 

 ات "نلفراا" رئيس وءراء نسرائيط شيموا بيريز.
 . امولا م  خالل  ولقررد جرراء التفسررررررررررررررير علا مرحلتي  

الكاررررررررف ع  نأل الرسررررررررالة التت بعث بها الملك الحسرررررررر  
الملوك والرؤسررررررررررررررراء العرب. والثررانيررة م  خالل  نلاالثررانت 

المؤ مر الصرررررحفت الذي عقدم العا ط المغربت. وبي  نذاعة 
نأل الرسالة والمؤ مر الصحفت ثالثة ألام م  الواضئ أنها 

م  النقا  علا  كانت ات  قدير الملك كافية لوضررررع الكثير
 الحروف.

وبما أن  ليس م  حق الصحفت والكا ب والمحلط  وجي   
 هرامراتل وإنمرا واجبر   جرام قرارئر  و جرام قيرررررررررررررريتر  و جرام  اإل

أمن  أا يرصرررد التطورات بدقة ويحلط بهدوء ويجتهد ضرررم  
اإل رررار الرررذي ت لجوء لررر  القفز اوقررر ل ارررإننت أحررراول  نرررا  

بة وأازع  اتسرررررتقبال  كموا   عربت مهنت  الصرررررحااة والكتا
المبراغرت م  ق رط الملرك الحسرررررررررررررر  الثرانت ات قصرررررررررررررررم ات 

لرئيس وءراء نسرررررررررررررائيط شرررررررررررريموا   21/7/1976"نلفراا" يوم 
عتبارم "نقطة  ن بيريزل أا لسرررررتأذا العا ط المغربت بما لمك  

سررتكمط ايها موقفات موضرروعيات سررجلت  "التيررام " م  نناام" 
وأضرررررررررررررريف  173و 217  اللقرراء المفرراجئ وذلررك ات العررددي  

بعض المالحاات والتساؤتت ات ضوء التفسيري   التفسير  
الملوك  نلاالذي ورد ات نأل رسررررالة الملك الحسرررر  الثانت 

 والرؤساء. والتفسير الذي ورد خالل المؤ مر الصحفت.
وعلا النحو اآل ت أسررلسررط المالحاات والتسرراؤتت التت 

 عتبارم "نقطة ناام" ن  حويها ما قد لجوء لنا 
أا  طورات اللقررررراء المفررررراجئ  نتبرررررامالالارررررت لإ  - أوال  

 الحقرررررت ات نلقررررراع مررررردروس الخطوات. اررررراللقررررراء  م يوم 
الملوك والرؤسرررررررررررراء  م   نلاوالرسررررررررررررالة   21/7/1986اثني  اإل

والمؤ مر  4/8/1986ثني  الكاررررررررررررررف عنهررا نصررررررررررررررررات يوم اإل
 .7/8/1986الصحفت  م عقدم يوم الخميس 

ثرانت أعطا الملوك وأغلرب الا  أا الملرك الحسرررررررررررررر  ال
والرؤسررررررررراء مهلة ثالثة ألام لكت يرد  ؤتء علا ما جاء ات 
الرسررالة ق ط أا لقول المزيد ات المؤ مر الصررحفت.  ذا مع 

ر ات المؤ مر ع  بعض مرا ات عتبرار أنر  ع َّ امخرذ ات اإل
صررررررردرم م  غيرررررررب ما الملوك والرؤسررررررراء يتعاملوا للمرة 

حيث نا  ؤتء اكتفوا ولا مع رسررائل  بأسررلوب ت يرضررام ام  
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بأا قرأوا الرسررررررالة واعت رو ا م  الرسررررررائط التت  ندرج  حت  
ر ع  بنرد "العلم والخ ر" وليسرررررررررررررررت "الت لغ والت ليغ" و و ع َّ 

بعض ما ات صرررررردرم م  غيررررررب وليس ع  كط الغيررررررب 
ربمررررا منرررر  يرررردرك أا الحكررررام العرب  م ات أكثريتهم بي   

ض علا متحفظ علا الخطوة. منهرررررررا محرجرررررررة أو معتر 
التفاصررررريط وليس علا الم دأ. أما الذي  ضرررررد الخطوة جملة 
و فصرررريالت اهؤتء كط ل  سرررر ب  أو أسررررباب  التت ت  لتقت مع 

 أسباب اآلخر.
وم  المهم التذكير  نا بأا موضررروع الرسرررائط واج  منذ  

 نلاولا مأءقات  مثط ات أا  ذم الرسررائط  وجهت اللحاة ام  
ل بمعنا أا السررررررررررفراء سرررررررررريةالدي لوماأصررررررررررحابها ع ر القناة 

العرب ات الربا   سرررررررلموا  ذم الرسرررررررائط ات حي  أا اللقاء 
اإلسرررررررررررررررائيلت كررراا يتطلرررب نلفررراد مبعوثي . وم   - العربت

المؤكررد أنرر  لو كرراا ات اإلمكرراا نلفرراد المبعوثي  لمررا كرراا 
العرا رط المغربت  ردد ولك  الحر  م  جرانبر  علا  فرادي 

ت  الكثيرة ام مية أا الحرج  و الذي جعل  ير يررررررت لرسررررررال
 . سلك  ريقات  قليدلات 

نا عدم الرد م  جانب الملوك والرؤسرررررررراء علا  - ثانيا  
علا   رسررررررالة الملك الحسرررررر  الثانت  و أكثر المواقف  دوءات 

اإل الق. بط نا رسررررالة الملك م  النوع الذي لصررررعب الرد 
ما اما الرد بقسراوة و اعليها. اليس  نالك خيار لصريغة الرد  

جتهاد والجهد. والملك والرؤسرررراء لميلوا مسررررباب  مباركة اإل
الرد الثالث ولك  مثط  ذا الرد لقال شررررررررررررررفهيرات   نلاأو أخرى 

الحسرر  شررخصرريات   الملك  نلاوم  جانب  ذا الحاكم أو ذاك 
أحرد المبعوثي  مهمرا عال شررررررررررررررأا  رذا المبعوث.  نلاوليس 

كمرا أا الرد الثرالرث ت لمك  وضررررررررررررررع كلمرا ر  وعبرارا ر  ات 
ختيار الكلماتل نرسررررررررررررالة مكتوبة مهما بلغ حجم التأنت ات 

وذلك ما الرد وثيقة وت أحد يريد أا لسررررررررررجط علا نفسرررررررررر   
 تيعاب محاذير ا.نسمواقف م  المبكر 

أا الملوك والرؤسرراء كانوا لفيررلوا لو أا الملك  وعمليات 
الحسر  لم لعل  أن  بعث نليهم برسرائط ما الموا   العربت 
برات بعرد ذلرك اإلعالا ينتار رد الملوك والرؤسررررررررررررررراء علا 
رسررررررالة الملك الحسرررررر  الثانتل وماذا سرررررريقول  ذا الحاكم أو 
ذاك ات ردمل ايررررررررررررررالت ع  أا الموا   اعتقررد أا العررا ررط 

أمور  نلاأشرار  لميحات أو باركط واضرئ ات رسرالت  المغربت 
اإلسررررائيلت. وعندما  - متفق عليها ات شرررأا الحوار العربت

كاررف الملك الحسرر  الثانت ع  رسررالت  وأجاء ناررر نصررفها  
ر يرراح ما اررإا الملوك والرؤسررررررررررررررراء العرب كررانوا كثيري اإل

العا ط المغربت أبقا رسرالت  بعيدة ع  كط ما م  شرأن  أا 
 ر باكات.بعض اإللحدث 

وقرد لجوء القول  نرا نا التقراليرد المعمول بهرا منرذ أا بردأ 
ك م ات العالم ت  ح ذ أا يناررر حاكم رسررالة ما دام بعث   الح 

حاكم آخر ل  حق الكاررررررف عنها نذا  و   نلابهذم الرسررررررالة 
ر أى ذلكل وعلا أسررراس أنها با ت ملكات ل . وعندما ينارررر  ن

الملوك  نلاالتت بعث بها الملك الحسررررررررررر  الثانت الرسرررررررررررالة  
والرؤساء الكت لخفف م  مااعر الحرج عند م ايالت ع  
أن  يوضرئ بعض الارتء أمام أبناء المملكة م  جهة وأبناء 
قوم  ات المغرب والمارررررررررررق وأمام العالم أن  لم يتجاوء ات 

   فراقجتهرادل وضررررررررررررررم   رامش م  المرونرة  م اإل حركر  اإل
 .9821علي  باإلجماع ات قمة ااس عام 

و ذا الهامش  و سررررررررالح الملك الحسرررررررر  الثانت ات ردم  
 عت روم "خائنات" أو أن  "ار   باممانة".ن علا الذي  
أا الملرك الحسرررررررررررررر  الثرانت و و  نتبرامالالارت لإ  - ثاالثاا  

عترراد النرراس عليرر  كثير الحر  علا ك ريررائرر  وعلا ن الررذي 
 قوس ت مجال ات أمر التسررررررا ط بها ناشرررررر ة ع  صررررررفت   

 نلاعتمرد ات رسررررررررررررررالتر  ن ث لقبر  "أمير المؤمني " ير ح الردينيرة
الملوك والرؤسررررررررررراء ثم ات مؤ مرم الصرررررررررررحفت لغة المحامت 

ط نسررررررررررقا  الكثير الحذاقة الذي ي ذل ما ات وسررررررررررع  م  أج  
 التهمة ع  موكل .

وم  خالل القراءة المتررأنيررة لنأل الرسرررررررررررررررالررة ثم لوقررائع 
سررتمر  نالمؤ مر الصررحفت يت ي  كم أا الملك الحسرر  الثانت 

محامت الدااع الارا ر لسرالمة نيا   م  جهة وما محامت  
قتراوا منذ اللحاة امولا خطأت ن هام الذي  يتصررررررررردوا ل  اإل

سرررترا يجيات عندما أجاءوا منفسرررهم أا لكونوا قيررراة بدل أا ن
 هام وعندما أصررردروا سرررلفات أحكامات قد لجوء  نلكونوا محامت 

محاكم التت  تألف م  أا ال لمحاكم الطوارئ نصرررررردار ال نت  
 ي ة محلفي   رى ما  و عكس ذلك. وما لخأل القيرررررررررررية  

ختصرررررا   ي ة محلفي  عربيةل وذلك ن و م    الفلسرررررطينية
ط  ذم جتهاد  و امصررررط والنيررررال م  أج  بعدما أصرررربئ اإل

 القيية  و الفرعل بط وأحد الفروع الكثيرة جدات.
ة  ذلك أا الملك الحس  الثانت أث ت شطارة ملحوظ   إلاو 

كمحامت دااع ما أصررررررررررحاب القيررررررررررية ونعنت بهم غال ية 
با وا أكثر  فهمات للباحثي  ع   سررررويات   الفلسررررطينتالاررررعب 

سرررررررياسرررررررية عمالت بقناعة مسرررررررتجدة  قوم علا أن  نما اعتماد 
مخا ر التفريا وإما  نلابما ت لصررررررط  السررررررياسرررررريةالمرونة 

 النيال بحيث لقترا قول بعيهم بالفعط.
سررررررررر  الثانت أث ت شرررررررررطارة ملحوظة  كذلك أا الملك الح

كمحامت دااع ما الملوك والرؤساء العرب  عاملوا بواقعيةل 
اإلسرررررررررررررررائيلت   - وكرررررط علا  ريقتررررر . مع اللقررررراء المغربت

المفراجئل اهنرالرك الرذي أ راح أمرام وسرررررررررررررررائرط نعالمر  بعض 
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مر بررة   نلاالبح وحررة ات التع ير م  أجررط نقررد ت لصرررررررررررررررط 
نعالم  بأا يبقا النقد  ات هام. و ناك الذي أوصرررا وسرررائط

ات حدود النصيحة أو الموعاة. و ناك م  اعتمد امسلوب 
المحررايررد بحيررث أذاع أنبرراء اللقرراء والتطورات بموضرررررررررررررروعيررة  
 حسرررررررررررررردم عليها أرقا مدارس التعامط اإلعالمت اموروبية.  
و نرراك الررذي قطع برامج التلفزيوا واإلذاعررة لكت ي ررث وم  

الملك الحسرررررررررررر  الثانت  دوا أي  عليق الخطاب الذي وجه 
وبدأ ب  سررررلسررررلة  وضرررريحا   ات شررررأا لقائ  المباغت والذي 

سررررررررتهجاا مع رئيس وءراء نسرررررررررائيط شرررررررريموا اإل نلايدعو 
 بيريز.

ولك  محامت الدااع ات لحاة  ذكر ايها حرصرررر  علا 
نفعررراليرررة ات مؤ مرم  نالك ريررراء وعلا الطقوس قرررال وبلهجرررة 
سرررررررت ذاا م  اإل  نلاالصرررررررحفت ما معنام أن  ليس ات حاجة 

أحررد ات  حركرر  الررذي قررام برر . ونح  ت نارررررررررررررررارك العررا ررط 
المغربت  ررذا المنطق وذلررك علا أسررررررررررررررراس أا القيرررررررررررررريررة  

لها أصرحابها ولها أ لها. امصرحاب  م الارعب  الفلسرطينية
بمنامة التحرير التت  مثل  خير  مثيطل وام ط  الفلسررررطينت

  خليجررر  حكرررامرررات ورعرررالرررا. نلا م العرب م  محيا الو   
سرررررررت ذاا سرررررررت ذاا ات مثط  ذم الحال ضرررررررروري. أما اإلواإل

 ط القيية.ستاهاد م  أج  غير اليروري اهو اإل
سررررررت ذاا ليس معيباتل بط نن  مفيد كون  ينجت  والقول باإل

صررررررررررراحب مبادرة مدروسرررررررررررة أو عفوية م  مخا ر النتائج. 
واللقاء المباغت بي  الملك الحسرررررررر  الثانت وشرررررررريموا بيريز 

ات المحفواررررة بررررالمخررررا ر والتت ليس م  م  نوع المبررررادر 
 السهط  طويق نتائجها الخطيرة.

سرررررررررررت ذاا  وقد لقال نن  لو كاا العا ط المغربت  لب اإل
 لما كاا حصط علي . والرد علا ذلك  و أن  ليت   لب.

كذلك قد لقال نن  ات ظط  ذا الوضرررررررع العربت اما  ت  
اا. سررررت ذالجهة التت سرررريطلب منها الملك الحسرررر  الثانت اإل

والرد علا ذلرك  و أا العالقرة التت بي  المغرب ويراسررررررررررررررر 
عراات  جيز للملك أا لسرررررررررأل عراات الرأي. والجواب ع  
السررررررؤال  و التأشرررررريرة المطلوبةل نت نذا كاا الملك الحسرررررر  

 ت التأشرررريرة والتت   1982عت ر أا قرارات قمة ااس ن الثانت 
بلغة السررررررفر والزيارات  صررررررلئ لعدة سررررررفريات وم  دوا ألة 

 قيود.
كنرررا نتمنا أت  يتم اللقررراء ويبقا المغرب أكثر  - رابعااا  

 الدول العربية قدرة علا لم الامط وعلا عقد القمم ايها.
وكنا نتمنا أت  نسررررررررررمع الملك الحسرررررررررر  الثانت لقول ات  

 الذي  دام لعدم اسررررتاررررارة  مؤ مرم الصررررحفتل نن  لارررركر هللا
أحد م  الملوك والرؤسررررراء وبذلك يتحمط المسرررررؤولية كاملة. 

أما لماذا كنا نتمنا اعلا أسررررررراس أا الملك الحسررررررر  الثانت 
 و رئيس القمة العربية أي رئيس الملوك والرؤسررررررراء العرب 

 نتقرررط   نعقررراداإلقمرررة ات بلرررد آخرل وبهرررذا  ننعقرررادحي   نلا
أو رئيس ذلك ال لد. وعندما لقول   ملك نلاالرئاسررررررة العربية 

الملرك الحسرررررررررررررر  الثرانت مرا قرالر  اهرذا معنرام أنر  ضررررررررررررررد م ردأ 
 ض اممر الواقع.الاورى ومع سياسة ار  

وصررررررررررحيئ أا اممر ات اإل ار العام كاا ل  يت دل لو 
سرررتق ط بيريز لم لك  رئيس  نأا الملك الحسررر  الثانت عندما 

مة مارررررررلولة نت القمة العربية وذلك علا أسررررررراس أا  ذم الق
أا حردوث اللقراء المبراغرت بينمرا الملرك الحسرررررررررررررر  الثرانت  و 
رئيس الملوك والرؤسررررررررررررررراء العرب ورئيس ملوك ورؤسررررررررررررررراء  
المؤ مر اإلسررررررالمت ورئيس لجنة ننقاذ القدس م  شررررررأن  أا 

سرتطاعة بيريز أا نلسر ب الحرج للجميعل خصروصرات أا ات 
رئاسررررررات يتبا ا بأن  قابط الملك الحسرررررر  الثانت بكط  ذم ال

 رط أبيرب م   نلاالتت لحملهرا وأنر  مع ذلرك لم يتراجع وعراد 
 دوا أا يتناءل ع  شتء.

ولعط الملك الحسررر  الثانت كاا لعنت بقول  ات المؤ مر 
الصررررررررررحفت أا لقاء نلفراا بين  وبي  بريز "أضررررررررررحا بمثابة  

إلسررائيط" أا نسررائيط خسررت  ذم الفرصرة   سرياسريةايريحة 
جتمع باررخأل ل  نأا رئيس وءرائها التاريخية والتت  تمثط ب

أكثر م  صررررررفة ذات أ مية مطلقة حيث نن  ملك صرررررراحب  
شرررررررررررررررأا ات العررالم العربتل وحيررث ننرر  أحررد أقطرراب الجنرراح 
المغربت م  اممرررررررة العربيرررررررة. وحيرررررررث ننررررررر  للمرة امولا 
يتصرادف أا رئيس القمة العربية  و ات الوقت نفسر  رئيس  

 لقدس.القمة اإلسالمية ورئيس لجنة ننقاذ ا
وقررد لكوا الملررك الحسرررررررررررررر  الثررانت ااترض اجتهررادات أو 
نتيجة  خمينات المسرتاراري  الموحا لهم أو أصرحاب القدرة  

أا مثط  ذم الصررررررررفات  تجمع ات وقت واحد  بتكارعلا اإل
ات شرررررررخأل جاللت  ت بد أنها  اررررررركط مادة  سررررررريط اللعاب 

 اليهودي.
درجرة أا أمور  نلاختلطرت اممور نلك  مع امسررررررررررررررف 

العرالم العربت اءدادت  عقيردات. وات  رذا اممر ت نارررررررررررررررا ر  
الملك الحسررر  الثانت قول  ات المؤ مر الصرررحفت "نا الحالة 

للقراء مع بيريز لم  زدد سرررررررررررررروءات". أمرا أي   و العربيرة بعرد ا
السروء اهو أا رقعة التداعت ا سرعت وات وقت كانت  نالك 

 مجموعة سواعد  حقق الحد امدنا م  النهوض.  نلاحاجة  
وات  ذا اإل ار نجد أنفسرررررررررررررنا نتسررررررررررررراءل  ألم لك  م  
امايرررط أا لسرررتق ط الملك الحسررر  الثانت م  رئاسرررة القمة 

قرررد اللقرررراء مع بيريزل أم أنررر  اعت ر أا العربيررررة ق ررررط أا لع
  خول  مثط  ذا اممر؟ 1982قرارات قمة ااس 
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ونجد أنفسنا نتساءل  ألم لك  م  امايط أا يتم اللقاء 
بي  بيريز ومسرررررؤول مغربت غير الملك الحسررررر  الثانت وات 
واشررررررررررررررنط  بردل أا لقول الملرك ننر  اخور ما  نرالرك برقيرة  

 للقاء مع بيريز ات واشنط ؟ا نلام  الرئيس ريغاا  دعوم 
نا مثط  ذا اممر كاا علا امقطل خصرررررررروصررررررررات بعدما 
اارررررط اللقاءل سررررريبقا الزمام ات يدي الملك الحسررررر  الثانت.  
لك  عندما  كوا الصررررردمة علا مسرررررتوى القمة اإا التدارك 

 لصبئ صعبات بعض الاتء.
لقد قرأنا للملك الحسر  الثانت قول  ات مؤ مرم   - خامساا  

ا بيريز  لب اللقاء ب  بحجة الخوف م  أ وال الصررررحفت أ
اإلسرررررررررررررررائيليرة المق لرةل حيرث "الغرالرب ايهرا   - الحرب العربيرة

سررررتقبال   شررررتر  إلنسرررريخرج مقهورات منهوك القوى" وأا الملك  
أا يتم اللقاء ات ن ار مارررروعية قرارات ااس التت سرررجلت  

اإلسررررررائيلت نقرارات  - ولا ات  اريخ الصرررررراع العربتللمرة ام  
.  السررررطينيةبحق نسرررررائيط ات البقاء مقابط نقرار منها بدولة 

 فا م    نلاويفترض ات ضررررررررروء ذلك أا لكوا  م التوصرررررررررط  
حول الحرررد امقصررررررررررررررا. لك  الرررذي حررردث  و أنررر  لم يتم  

الحد امدنا وأا بيريز لو ح م   ط أبيب    نلاالتوصرررط حتا 
المغرب  نلابغصررررررررررر  الزيتوا لكن  نذا جاء القول وصرررررررررررط  

 بثياب الميداا.
وات انتارار أا لكاررررررررررررررف الملرك الحسرررررررررررررر  الثرانت ع  
محاضررررررررررر جلسررررررررررات نلفراا )و و ما قد ير أي اإلقدام علي  
لت رئرررررة الموقف وقطع الطريق علا الانوا ووقف حملرررررة 
امخذ بالار هات( نتسراءل  أليس الملك  و الذي أثار ابارات  

تق ط اجأة شريموا سر نسرتفهام الك يرة عندما ملي ات بعالمات اإل
بيريز. وأليس الملك  و الذي أثار عاصررررفة مألى بعالمات  
التعجرب العمالقرة عنردمرا اختلا بر  مع أا حيررررررررررررررور  رف  

أمر  - و حررررررديرررررردات اممي  العررررررام لألمم المتحرررررردة - دولت
ضرررروري جدات حيث نن  ت بد م  شرررا د دولت للقاء  اريخت  

 م   ذا النوع؟
تئ باب الانوا عنردما ذلك أليس الملرك  و الذي ا  إلاو 

لم يتحول ات ضرروء نصرررار نسرررائيط علا موقفها وعدم الرد 
سرررررتعداد نعلا مرونة الملك و يرررررحيت  م  رجط دولة علا 

أقصرررا   نلارجط دولة متاررردد  نلالألخذ والرد مع نسررررائيط 
 حدود التادد ما شيموا بيريز خذل ؟

سرررررررتمر علا نأا الملك الحسررررررر  الثانت  إنتباموالالات ل
ة عالية م  المرونة نءاء نسرررائيط بعد ااررط لقاء نلفراا   درج

أما قول  ات المؤ مر الصرررحفت "نذا قامت حرب مي سررر ب  
م  امسباب بي  العرب وإسرائيط اليعلم الجميع أا المغرب 
سررررريكوا دائمات ات مقدمة المحاربي ". اإن  يتناقض مع قول  

ات واقعيرررات عترااررر ن نا اللقررراء المبررراغرررت بينررر  وبي  بيريز "لمثرررط 
 عترااات قانونيات".ن وليس 

سرررررررتغرقت  المحادثات بي   ننا الوقت الذي   - ساااااادساااااا  
الملك الحسرررررررررررر  الثانت وبيريز كاا كافيات لو أا نيات رئيس  
الوءراء اإلسرررررررررررائيلت كانت بصررررررررررفاء نيات العا ط المغربت.  
ولك  نيرات بيريز كرانرت سرررررررررررررري رة ما كرط مرا يريردم  و اتئ 

يررة المعررادلررة إلسرررررررررررررررائيررط  كوا مثررط ثغرة ات الج هررة المغرب
نفراد الرئيس )الراحررررط( إالثغرة المارررررررررررررررقيررررة التت  مثلررررت برررر 

 السادات بعقد صلئ مع نسرائيط.
ولم  ذ ب ثانية واحدة م  الوقت المخصأل للمحادثات  

كرررانرررت   - علا ذلرررك  فررراق كمرررا  م اإل - ما لغرررة الحرررديرررث
الفرنسررررية و كذا لم ليررررع الوقت ات الترجمة التت  سررررتغرق  

ادة نصررررررررررف الوقت الذي  سررررررررررتغرق  أي محادثات وأحيانات ع
ر باك ايرررررررررررررالت أكثرل وذلك ما المترجم يتعرض لبعض اإل

ع  أا روحيرة المحراولرة  ترأثر بعض الاررررررررررررررتء نتيجرة لهرذا 
 ر باك.اإل

وإذا كاا السرادات قد أوقع نفسر  ات بعض الحرج نتيجة  
نصررررررررررارم علا أا  كوا اللغة الغالبة ات محادثات صرررررررررفقة  

دلفيررد  ت اإلنكليزيررة التت كرراا الرئيس المصررررررررررررررري  كررامررب
الرررردرجررررة التت لخوض بهررررا  نلاالراحررررط يتقنهررررا ننمررررا ليس 

محادثات  تعلق بمصير الو   وسمعت ل اإا الملك الحس  
ختار اللغة الفرنسررررررية  نالثانت بقت بعيدات ع   ذا الحرج من  

اليررررليع بها للتحادث مع بيريز ايررررالت ع  أا شررررعورم بأن   
سررررتطالع يبقي  ات م صررررفقة مع بيريز وإنما لحاول اإلت ي ر 

 منأى ع  اإلحراج.
ضررررررطراب  إلقد  م اللقاء بينما قيررررررية أوبيك و  - سااااابعا  

الدول العربية   نلاأسرررررررررعار النفا  ت الهم امك ر بالنسررررررررربة 
امسرررررررراسررررررررية. بط قد لجوء القول نا اللقاء  م بينما قيررررررررية  

علا امقط  - الفلسرررطينيةأوبيك  ت أ م بكثير م  القيرررية 
و تسررررررراوى ات ام مية مع قيرررررررية   - البعض نلابالنسررررررربة 

حرب الخليج بي  العراق وإيراا. ولوت ذلرررررك لمرررررا كرررررانرررررت  
و أنها نسررريم أو العاصرررفة التت أحدثها اللقاء  كاد   دو كما ل

 واء م  النوع الذي يلفئ الوج  بسرررررررموم  م  دوا أا لقيم 
 الدنيا ويقعد ا.

ذلك أا اللقاء  م ضررررررم  ن ار سررررررياسررررررة ي دو أنها   إلاو 
 تركز يومات بعد آخر لتكوا سررياسررة المرحلة وخالصررتها أن  
مي دولة أا  فعط ما  ريد م  دوا أا لكوا للدول امخرى 

ا معنا  ذا السرررررررررركوت الذي سرررررررررراد  عتراض. وإت امحق اإل
المنطقررة ات أعقرراب حرردوث اللقرراء. ونقول ات أعقرراب علا 
أسرررررراس أا الناس حكامات ومحكومي  كانوا يوم حدوث اللقاء 
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وات اليوم التالت لعياررروا أجواء د ارررة وصررردمة وت يدروا 
 ما الذي لجب أا لفعلوم.

والذي عزء السكوت الماار نلي  أا موقف دول الخليج 
ير الهررردوء وأا موقف منامرررة التحرير كررراا كثير  كررراا كث
 التأنت.
بعرد اآلا ثمرة  سرررررررررررررراؤتت  تعلق برالمارررررررررررررراركرة  - ثاامناا  

جتمراعرات العربيرة. وحول  رذم التسرررررررررررررراؤتت المغربيرة ات اإل
جتمراعرات أوتت. ومرا نعنير  بهرذم  لجوء القول  التنعقرد  رذم اإل

 جتماعات القمة.نجتماعات  ت اإل
 تعلق بط يعرررة العالقرررات وبعرررد اآلا ثمرررة  سررررررررررررررررراؤتت 

ها سررررررتسررررررتمر علا ما كانت   ط أنو  الفلسررررررطينية  - المغربية
لاسرررررررررررررر عراات لمك  أا يزور المغرب بعد     ط أاعلي ل و 

اآلا. وحول  ذم التسررررررراؤتت لجوء القول  نا عراات الذي 
يزور مصررررررررررررر ويعقد المحادثات مع رئيسررررررررررررها وت يترك  و 

ة اليررررررررررررررغو  البعيررردي  ع  دائر  - ومعام قرررادة المقررراومرررة
مناسرررررررربة نت ويارررررررريدوا ايها  - والتأثيرات السررررررررورية واللي ية

ك مب المصرررررررررررررري لمك  أا يزور المغرب ويزورم قادة اتئ  الح 
مالرررررذي   ربا معامهم بررررر  ك  المغربت عالقرررررات شرررررررررررررربررررر    الح 

  لحر  علا سرررترا يجية. ولك  ات الوقت نفسررر   نالك م  ن
د محنة  التذكير بأا عراات لم لطرق الباب المصرررري نت بع

م الرئيس حااظ امسرررردل ك  محاصررررر   ات  رابلس م  ق ط ح  
اممر الذي لعنت أا لاسر عراات ل  لطرق الباب المغربت 
نت بعرررد محنرررة ممررراثلرررة وموقف م ررردئت م  جرررانرررب الملرررك 

 الحس  الثانت ات درء مخا ر  ذم المحنة.
ك موبعد اآلا ثمة  سررررررررررراؤتت  تعلق بموقف  المغربت    الح 

  المعقول أا لسررررررررتمر الملك الحسرررررررر  م  مصرررررررررل و ط م
مع مصررررر بعدما   الدي لوماسرررريةالثانت ت لسررررتأنف العالقات  

ك محد ما ات موقف  م  نسررررائيط مع موقف   نلا سررراوى   الح 
المصررررررررررري. وحول  ذم التسرررررررررراؤتت لجوء القول  نا الملك 

ط الحسرررررررررررررر  الثرانت قرد يوجر  ات أي لحارة حكومتر  م  أجر  
مع مصرررررل  ذا مع امخذ  الدي لوماسرررريةسررررت ناف العالقات ن

عتبار أن  ليس م  مصرررررررررررررلحت  أا لفعط ذلك نت ات ات اإل
دل ومع امخذ ات اتعتبار أليررررررررررررات ن ار موقف عربت موحَّ 

الرفيع الذي يربط  بامكثرية العربية  و التمسرررررك أا الخيا 
 بالقرار العربت الواحد.

 - وبعرد اآلا ثمرة  سرررررررررررررراؤتت  تعلق برالعالقرات المغربيرة
 رذم العالقرات ل   ترأثر برالرذي حردث. وحول   رط أااللي يرة و 

 ذم التسرررررررررررررراؤتت لجوء القول  نا " سررررررررررررررامئ" العقيد معمر 
ئيلت م  شررأن  أا يلقت اإلسرررا - القذاات نءاء اللقاء المغربت

 - ظالتت علا عدم "التسررررررررررررامئ" نءاء الصررررررررررررلئ المصررررررررررررري 

 اإلسرائيلت.
لي ت   - ومع أن  ليسررررررررررت  نالك دتئط علا لقاء مغربت

ك موشرررررررررررريك نت أا نعالا     فاقاللي ت ع   مسررررررررررررك  باإل الح 
نطبراعرات برأا "التسررررررررررررررامئ" اللي ت نالوحردوي مع المغرب  رك 

حردث مع الوقرت  عرديالت  ممك  ومثرط  رذا "التسرررررررررررررررامئ" قرد ل
جذريات ات راض حكم العقيد القذاات مي صررريغة م  صررريغ  

حرد أا  حرالفرات جرديردة   نلاالمرونرةل ثم يتطور  رذا التعرديرط 
ك م يررررررررا نر قد  اررررررررهد ا المنطقة. وإذا حدث أا   اللي ت  الح 

ك مسررررررررررررررتمرار العالقررة الجيرردة مع ن المغربت م  دوا أا  الح 
ك ماإلسرررررررررائيلت اإا موقف   - يؤثر عليها اللقاء المغربت  الح 

ك ماللي ت م   لمصررررررررررري ت لعود لحاا بالمصررررررررررداقيةل  ا  الح 
ك مول  لعود معقوتت م   ذا  سررررررررررتعمال عبارات م  نوع ن الح 

ية كامب دلفيد. كذلك ن فاق  نلاية نسرط ط داوود" نشرارة ن فاق"
"المقهورة"   ل  لعود معقوتت من   سمية العاصمة المصرية بررررررر 

قا رة و ت  سررررررررمية بدأت وسررررررررائط اإلعالم اللي ية بدتت م  ال
 ية كامب دلفيد.ن فاق ردد ا ات أعقاب عقد 

وخالصرررررة القول  و أا لقاء نلفراا أارء أمرات مهمات و و 
 أا العقيد القذاات لمك  أا لكوا مرنات نذا  و أراد.

ات نهررالررة  ررذم المالحاررات التت أردنررا ررا "نقطررة ناررام"  
المغرب  نلالم  تم ءيرارة بيريز  نجرد أنفسررررررررررررررنرا نقول  ننر  لو

لكاا الملك الحس  الثانت وار علا اممة منغصات صدمة  
أخطر مرررا ايهرررا أنهرررا جررراءت م  حررراكم كرررانرررت اممرررة  علق  
الكثير علا شررررررررررررررجررررراعتررررر  وقررررردر ررررر  ات أا لمرررررارس دور  

عتبار.  ن "الكوماندوس" ات سررررررر يط القيرررررررية وذلك مكثر م   
دوس" لك  النتيجرة  ولقرد كراا الردور الرذي قرام بر  دور "كومرانر 

جاءت مع امسرررررررررف علا غير ما  منا ويتمنا كط موا   
 الخليج. نلام  المحيا 

ونجد أنفسررررررررررنا أليررررررررررات نقول  نا الملك الحسرررررررررر  الثانت  
ك مصرررررررراحب  جربة عريقة ات  و و م  الذي  لحسرررررررر وا   الح 

. وت السرررياسرررتبدقة كط خطوة لخطونها ات ميرررمار العمط  
نعتقد أن  لم لحسرب حسرابات لمخا ر  عثر الخطوة التت أقدم 
عليها ولم يتصرررررررررررف مثط الرئيس )الراحط( أنور السررررررررررادات 
الذي كاا يذوب  حت أضرررررررواء ال هرجة اإلعالمية وينسرررررررا  

الوضرررررع العربت.   حقائق الحياة وبديهات اممور وحسررررراسرررررية
درجرة أنر  بخطوة السررررررررررررررالم التت أقردم عليهرا  نلاولقرد ذاب 

أضررررم النار ات العالم العربت وأا الحرائق ما  زال مارررتعلة 
 منذ ثمانت سنوات.

وما الملك الحسر  الثانت ليس مثط السرادات اإننا نتوقع 
لتفررراف م  جرررانرررب العرررا رررط المغربت نات أي لحارررة حركرررة 
عليها بحيث ت لسررررررجط علا نفسرررررر    حول الخطوة التت أقدم
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ط نضررررررااة مارررررركلة ط الخير وليس م  أج  أن  سررررررعا م  أج  
 علا العالم العربت الذي  ك ي  المااكط التت لغرق ايها.

لتفاف  ذم نت أننا نسررررررررتند ات  وت ندري   يعة حركة اإل
أا الملك الحسرررررررررررر  الثانت بارع ات مجال  نلا وقع حدوثها 

 صررررررال بين   أا خطو  اإل نلانضررررررااة   السررررررياسررررررتالتكتيك 
وبي  ءمالئ  الملوك والرؤسرراء العرب لم  نقطع بما ات ذلك 

  صال بين  وبي  العقيد معمر القذاات.خا اإل
 1986آب )أغسطس(  23 - مجلة "التضامن". لندن

     

 لماذا ال تتوسط دول الحياد األوروبي؟ 
بعد ألام ينتهت العد العكسرت للسرنة السرادسرة م  الحرب 

لكت   ردأ سررررررررررررررنرة يتمنا المرء أا  كوا  اإليرانيرة - العراقيرة
 السنة امخيرة ات عمر  ذم الحرب.

و ااء المصاداة أا  تزام  الذكرى السابعة لهذم الحرب 
 26) اإلنحيررراءمؤ مر القمرررة الثرررام  لررردول عررردم  ننعقرررادمع 
( ات  راري  1986سررررررررر تم ر /أيلول 8  نلا - أغسرررررررررطس/آب

عراصررررررررررررررمرة ءيمبرابوي. كرذلرك  تزام  ذكرى  رذم الحرب مع 
 صرررررررعيد يوحت بأا الارررررررراسرررررررة التت  ميزت بها الحرب ات 
السنوات الست الماضية ستكوا ت شتء أمام الاراسة التت 

 ستكوا عليها ات السنة السابعة.
ولقد حدثت ات الماضررت محاوتت ات ن ار حركة عدم  

ط وقف  رذم الحرب نت أا  رذم المحراوتت م  أجر   ءاإلنحيرا
 لم  ثمر مسباب بعيها معلوم وبعيها اآلخر مجهول.

مطرالبرة برأا   اإلنحيراءوبمرا أا القمرة الثرامنرة لردول عردم 
ط  ذم الحرب اإا المرء لجد نفسرر  يتمنا   فعط شرري ات م  أج  

لو  قرر  رذم القمرة  كليف الردول اموروبيرة المحرايردةل التت 
جتماعات القمة بصرررررررفة "ضررررررريفة" وليسرررررررت كدول ن  حيرررررررر

أعيررراءل بأا  أخذ علا عا قها أمر وضرررع صررريغة حط يتم  
  ويتم  عليق عيوية الدولة   المتحاربتي   رح  علا الدولتي  

 التت ت  أخذ ب .
و ذم الدول  ت النمسرررررا وانلندا والسرررررويد وسرررررويسررررررا. وت 

للقيرررام نعتقرررد أا  نرررالرررك دوتت  ملرررك المقومرررات التت  ؤ لهرررا 
بمسرررررررعا لسرررررررتهدف نلجاد حط لماررررررركلة مسرررررررتعصرررررررية كتلك 

 المقومات التت  ملكها دول الحياد الدولت امربع.
 وإذا جاء التحديد اإا  ذم المقومات  ت 

نا الررردول امربع  عرف  مرررامرررات ويالت الحروب  - أوال  

وكيف أا جروح  رررذم الحروب م  النوع الرررذي ت ينررردمرررط 
 بسرعة.
مربع  تعامط بموضروعية مع كط م  نا الدول ا - ثانيا  

كمرررا  ت حرررال بعض   - العراق وإيراا م  دوا أا لقلقهرررا
خطر  صرررررررررررررردير الثورة   - الوسررررررررررررررطاء العرب والمسررررررررررررررلمي 

نتارررررررررررررار رقعة البعث بحيث  ناإلسرررررررررررررالمية نليها أو مخاوف 
 بالد ا ات حال خرج العراق م  الحرب غالبات. نلا صط 
نا الدول امربع ات حسررررراب المصرررررلحة  سرررررتفيد   - ثالثا  

م  العراق وإيراا غير المتحرررررراربتي  ات حي  أا الرررررردول 
سرررررتطاعة  نالك رى  كسرررررب ما دامت الحرب ت  توقف. وات 

كررط م  الرردول امربع نذا سرررررررررررررررا مررت ات نلجرراد حررط يوقف 
الحرب أا  فتئ الباب واسرررررعات أمام صرررررناعا ها و قنيتها و و 

 العراق وإيراا.ما لحتاج نلي  كط م  
نا الدول امربع ت  تهيب مسرألة الحسراسرية م   - رابعا  

الفارط و و الارعور الذي لسرت د ببعض الوسرطاء المسرلمي . 
اهت نذا  عثر مسررررررررررررررعرا ا ات المرة امولا  جرب مرة ثانيرة.  
و جرب مرات أخرى وقد  جد نفسها  كاف أمام الرأي العام 

س ب ات أا الحرب الدولت ع  الطرف الذي  رى أن   و ال
 ت  توقف.
نا الدول امربع  ر با بعالقات جيدة مع كط  - خامساا  

 نلا  يتطلع م  العراق وإيراا بررررررط نا كالت م  الرررررردولتي  
 عالقات أكثر  طورات مع  ذم الدول.

سررررررررررررررتقرار ات نذلرررك أا  رررذم الررردول  ح رررذ حررردوث  إلاو 
المنطقة العربية لعلها  حصرررررط م  ورائ  علا ما م  شرررررأن   

 قتصادي.لعزء التعاوا التجاري واإل أا
نا الحط الذي قد  يرررع   ذم الدول سررريكوا    - سااادسااا  

مق وتت علا أسررررررررررررررراس أنرر  حررط محررايررد ت عالقررة لرر  للغرب 
والارررررررررررق في  م  قريب أو م  بعيدل أو النقط نا ت عالقة 
للغرب والاررررررق في  م  قريب وذلك علا أسررررراس أن  نذا لم 

شرررقيةل راضررية ع   ذا الحط   ك  الدول الك رىل غربية أو
اإن  ل  يولد أصرالت. وإذا  مت الوتدة اإا ارصرة العيش ل  

  كوا متيسرة.
ومثط  ذا اممر مهم جدات ما الحط الذي  فرض  الدول 
الك رى يتسم بالوصالة و رااق  نجراءات لصعب الق ول بهال  
ات حي  أا الحرط الرذي  يررررررررررررررعر  دول الحيراد اموروبت أو 

ولت و ت النمسررررا وانلندا والسررررويد وسررررويسرررررا لخلو الحياد الد
 م  أي وصالة.

نا الدول امربع التت  ارررارك بصرررفة "ضررريفة"   - سااابعا  
ل   بادر و طرح نفسرررررررررررررها  كذا اجأة   اإلنحياءات قمة عدم 

سرررتطاعة الماررراورات التت  جري  نكلجنة وسرررا ة. ولك  ات 
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 جرررام بحيرررث يت لور  وراء الكواليس أا  ناررررررررررررررا ات  رررذا اإل
تاررررررررررراور ع  صررررررررررريغة  كليف  ذم الدول بالدور التاريخت  ال

المطلوب أكثر م  أي وقررررت ميررررررررررررررا. وأغلررررب الا  أا 
السرررررررررررررروفيررا ت   اإل حرراد  الوتلررات المتحرردة و   الك ريي  الرردولتي  

سررررررررررررررتاررررررررررررررجعراا مثرط  رذا اممر نذا حردثل بعردمرا كرانترا ات 
الماضرررررررت  حبطاا ات شررررررركط مباشرررررررر أو غير مباشرررررررر أي 

 مسعا إلنهاء الحرب.
ية  ذم لدول أنها حيررررررررررارية وعريقة وت ابار علا وأ م

ضررررررررررررررطرارات  نختررارت الحيرراد ننتمررائهررا الردولتل برط نا كونهررا ن
ونتيجة  اررررررررررابكات و عقيدات دولية  ارررررررررركط الحروب عامالت 
أسرراسرريات ايهال ننما  ت نقطة قوة بالنسرربة نليها وليسررت حالة 

 ضعف.
ذلررك نا  ررذم الرردول ت  تحمررط ات  حركهررا المزاج  إلاو 

ذي يتحكم ببعض العقول والقرررادة و رد علا التصرررررررررررررررف  الررر 
المزاجت بما م  شررررررررررأن  أا لكاررررررررررف حقيقة صرررررررررراحب  ذا 
التصررررف أمام الرأي العام. وعلا سررر يط المثال ت الحصرررر 
أا  ذم الدول غير مسررررررررررررتعدة لتق ط منطق  رف لاررررررررررررتر   

 لوقف الحرب  غيير الناام ات الدولة امخرى.
 ررذم المحرراولررة ل   ط ذلررك قررد نجررد م  لقول ناوم  أجرر  

لكتب لها أا  حدث ما نيراا سررتعارضررها علا الفور وأنها 
ط ضررررررررررررررربهرال ولك  نذا بردأت سررررررررررررررتتعرض للمخرا ر م  أجر  

الجواب ع  ذلرك  و أا نيراا برا رت محراصرررررررررررررررة برأي عرام 
 نلادولت برردأ لاررررررررررررررعر أا حرب الخليج  جرراوءت اإلءعرراج 

ت اإلقالق وأنهررررا ت بررررد  بعررررات لررررذلررررك م  أا  عيررررد النار ا
أسررررررررلوب  عاملها مع الحرب. وعندما نرصررررررررد مواقف الدول 

  يت ي  لنا أا  ذم الدولل   الماضرررررررررريي  الك رى ات الاررررررررررهري  
التت كانت بصررررررمتها  اررررررجع نيراا علا أا  واصررررررط حربها  
ضد العراق و راض كط نداءات السالم والرابة ات التعالش  

ل بدأت  تحدث بارررررررررررتء م  العراقتالصرررررررررررادرة ع  الطرف 
حد ما   نلاالصررررراحة ع  ضرررررورة وقف  ذم الحرب وبدأت 

الحرب. و ذا  سرتمرارنات  اإليرانت يرع اللوم علا الطرف 
الموقف يلتقت مع حقيقرة مارررررررررررررراعر أكثريرة دول العرالم التت 

ك م رى أا  ات نيراا  و الذي ت لسررررلم بحقيقة أسرررراسررررية    الح 
و ت أن  نذا كاا قادرات علا أا يواصررررررررررط الحرب ويجند كط 
بيررررعة أشررررهر بيررررعة آتف م  المقا لي  الذي  لخوضرررروا 

ن  ل  لكوا معارك  داها اقا نبقاء نار الحرب  اررررررتعطل اإ
قادرات علا أا لكسررررب خصرررروصررررات بعدما اقد كط الذي  كانوا 

 حتا السنة الماضية ي دوا بعض التفهم لاروف حرب .
  ننعقادو كرارات نا  زام  بدء السررررررنة السررررررابعة للحرب مع 

وماراركة دول الحياد الدولت و ت النمسرا  اإلنحياءقمة عدم 

ة لكت  وكط والسررررويد وانلندا وسررررويسرررررا  ت الفرصررررة المثالي
الدول امربع مهمة وضرررع حط للحرب الدائرة  نلا ذم القمة  

منذ سرت سرنوات بي  العراق وإيراا والتت ااقت ات شرراسرتها  
التصرررررررور. وت نعتقد أا  ذم الدول سرررررررتتردد نذا  ل ت نليها 

التت سررررتنعقد ات عاصررررمة  اإلنحياءالقمة الثامنة لدول عدم 
ات ات شرررررأا  ذم  ءيمبابوي علا أسررررراس أا  جربة الوسرررررا  

الحرب علا مدى السرنوات السرت الماضرية ت  ارجع بسر ب  
. و ت ل   تردد لسرررر ب ك ير ام مية اإليرانت عنت الجانب 

و و أا  رررررذم الررررردول  عرف مررررردى ويالت الحروب علا 
الارررررررررررعوب و تمع  كثيرات ات قراءة التاريخ و تعظ بدروسررررررررررر   

يرية. و ؤم  بأا ال ناء  و امسراس وحرية اإلنسراا  ت الق
بتكار صررريغة  نعتقادم اإن  لصررربئ قادرات علا ن وم  لك   ذا 

وإيراا و كوا السررررررررررررررنرة  العراق لحرط بموج هرا السررررررررررررررالم بي  
السررررررابعة سررررررنة لملمة الجراح وعودة امسرررررررى ومحاولة بناء 
بعض مررررررا دمر رررررر  الحرب ات النفوس وات المصرررررررررررررررررررانع 

 والمناآت.
 لحدث مثط  ذا اممر أم ت لحدث؟

 ا  نالك أايط م   ذم المناسبة.نننا ت نعتقد بأ
 ويا ليت  ذم الفرصة ت  ييع.
 1986آب )أغسطس(  23 - مجلة "التضامن". لندن

     

 خرى على الوجه العربي لطمة أُ 
خليج     نلا نالك مثط شررررررررررررائع م  محيا العالم العربت 

يرددم كط شرررررررعب بصررررررريغةل أو النقط بلهجت  الخاصرررررررة ب .  
وات الصيغة الفصحا لمك  أا نورد  ذا المثط علا النحو 

 عتاد علا اللطم".ن اآل ت  "كم أا  ذا الخد 
والتفسررررررير الاررررررائع والمتداول لهذا المثط  و أا لكثرة ما 
 عرض الوج  العربت للطم اإا أي لطمة  سرررررررررررررتجد ت  عود 

  ؤثر في .
الوجررر   نلاوأحررردث اللطمرررات  ت اللطمرررة التت جررراءت 

العربت م  رئيس وءراء ارنسررا جاك شرريراك الذي نسررب نلي  
صررررررررحفت نسرررررررررائيلت  صررررررررريحات قد  كوا   يعية نذا كاا 

شتراكت قائلها  و أحد أقطاب اللوبت اليهودي ات الحزب اإل
)حزب الرئيس ارنسرررررررررررررروا ميتراا( لكثرة مرررا ايهرررا م  عرررداء 

ل نت أنها ليسررررررررت الفلسررررررررطينيةبية والقيررررررررية للمارررررررراعر العر 
  يعيررة وليسرررررررررررررررت مق ولرة نذا كراا قرائلهررا برالفعررط  و جراك 
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شيراك. اهو لحاول ات  صريحا   الت رؤ م  أن  وااق علا 
بيع المفررررراعرررررط النووي للعراقل و و ليس مع قيرررررام دولرررررة 

  الفلسررررررررررطينيةل و و ت لعت ر أا منامة التحرير السررررررررررطينية
 .الفلسطينتارعت للاعب  ت وحد ا الممثط ال

حتواء إوصرررررررررررررحيئ أا شررررررررررررريراك حاول  لطيف امجواء و 
الغيررررررب العربت م  خالل محاولة نفت ع ر التلفزيوال نت 

 أا التوايق لم لحالف  ذم المحاولة بما في  الكفالة.
 ويجد المرء نفس  يتساءل 

 ط صرحيئ أا جاك شريراك غي ر جلدم بهذم السررعةل أم 
إلسررررررررائيليوا ل ل و م م  النوع أن  ضرررررررحية كمي  نصرررررررب  ا

الذي يتفن  ات نصرب المكام  مي سرياسرة أو شرخصرية أو 
 ؟الفلسطينية جام لكوا لمصلحة العرب أو القيية ن

حتمال الثانت  و امكثر قربات  وحتا نشعار آخر ي دو اإل
م  الحقيقةل وأا كط ما قال  شرررررريراك كاا عبارة ع  بعض  

فت لقوم بإعداد المعلومات التت سرررررررررررررربها م  خالل صرررررررررررررح
ف  رذم  كترراب اكرراا الصررررررررررررررحفت "أكثر شررررررررررررررطررارة" منر  وظَّ 

المعلومرات لمصررررررررررررررلحرة عردوانيرة بلردم م  خالل  حويرط  رذم  
جاك شيراك. وواضئ  نا  نلاأقوال منسوبة   نلاالمعلومات  

م  دوا أدنا شك أا  ذا الفخ  م نصب  لجاك شيراك و و 
   رئيس لوءراء ارنسرررررررررا ات حي  أن  كاا م  الممك  نصرررررررررب

 ألام كاا ما ءال مجرد رئيس ل لدلة باريس.
وللتردليرط علا ذلرك ارإا شرررررررررررررريراك حراول أا ينفتل و و 
برالفعرط قرد نفال ننمرا برالقردر الرذي ت يرضررررررررررررررت المارررررررررررررراعر 
العربية. ولو أن  كاا متمسرركات بامقوال المنسرروبة نلي  لكانت 
 ي ت  كرئيس لوءراء ارنسرررررررررا  حتم علي  أت  ينفت. كذلك أن  

تمسرركات بامقوال المنسرروبة نلي  لكانت  ي ت  كرئيس  لو كاا م
لوءراء ارنسررررررررررررررررا  حتم عليررر  أت  لكلف وءير خرررارجيتررر  برررأا 
لسررررررررتق ط ممثط منامة التحرير ات ارنسررررررررا وكأنما أراد بهذا 

 ت  الفلسررررررررررررطينيةسررررررررررررتقبال أا لقول نا منامة التحرير اإل
وأن  عندما لسرررررررتق ط   الفلسرررررررطينتالممثط الاررررررررعت للارررررررعب 

ارنسررررررررررا اإن  لسررررررررررجط بذلك نقرارات بارررررررررررعية  ذم   ممثلها ات
 المنامة.

ولكت  بقا بالرغم م  كط شتء حقيقة أساسية و ت أا 
شرررررررررررررريراك أورد  لرك امقوال التت نسرررررررررررررر هرا نلير  الصررررررررررررررحفت 
اإلسرررررررررررررائيلت وأا الخالف اقا  و حول مسررررررررررررألة اإلخراجل 
حيث نا شررريراك أورد  لك امقوال كمعلومات وأا الصرررحفت 

 ملها كأقوال منسوبة نلي .ستعناإلسرائيلت 
سررررررررررتغراب  الكثير م  المرارة واإل نلاو ذم الحقيقة  دعو 

 ويحتار المرء ات  فسير دوااعها.
ط الفوء  ط  ت اا ورة لسررررررررردد ا شررررررررريراك سرررررررررلفات م  أج  

 رذا  نلابرئراسررررررررررررررة الجمهوريرة الفرنسرررررررررررررريرة و و الرذي يتطلع 
المنصررررررررب ويرى أا علي  ممامة اليهود امقوياء كمصررررررررالئ 

قتصرررررررررررادلة ات ارنسرررررررررررا أكثر م  قو هم كأصررررررررررروات إة و مالي
 نتخابية كما  ت الحال ات الوتلات المتحدة؟ن

نحسرررررررررررار الت نت للمواقف العربية  نو ط  و ركوب موجة 
لكثرة  فرراقم خيبررة اممررط بهررذم المواقف وبررأسررررررررررررررلوب  عررامررط  

 العرب مع بعيهم؟
شريراك الذي وقف مع العرب ات الماضرت كاا   ط أاو 

مترررأثرات برررأجواء كثيرة الترررألقل وأنررر  عنررردمرررا لعيرررد النار اآلا 
اعلا أساس أا العرب الذي  عراهم ق ط مرحلة كامب دلفيد 
 م غير العرب بعرد  لرك الصررررررررررررررفقرةل وبعرد لقراء نلفراا بي   

 الملك الحس  الثانت ورئيس وءراء نسرائيط شيموا بيريز؟
شرررررررررريراك لحاول أا لقوم ات ارنسررررررررررا بدور مثط    ط أاو 

الذي  قوم ب  السررررررررريدة مارغريت  ا ارررررررررر ات بريطانيال و و 
دور الحليف للسررررررياسررررررة امميركيةل اممر الذي يتناقض مع 

 الدلغولية التت ينتسب نليها شيراك؟
سرررتدارة سررر  ها أا العرب لم لعودوا علا  ذم اإل  ط أاو 

ات حيث نيررر ت الثروة الارررأا الذي كانوا علي  ات السررربعين
و زايردت الخالارات ولم لعودوا قوة مؤثرةل وأنر  مرا دام أمر م 
علا  رررذم الحرررال المررراذا ت  كوا  نرررالرررك نعرررادة نار ات 

 الموقف؟
ويبقا أن  نذا كاا الت دل لم لحدث ات موقف شرررررررريراكل  

عمالت بقاعدة ت  -  ؤكد نلي اإا التصررررررررررررريحات المنسرررررررررررروبة 
لذي عرا  العرب صدلقات وحليفات أا الرجط ا  - دخاا بال نار

علا أتبررررة أا لعيررررد النار ات موقفرررر . ولك  التررررأنت ات 
ن الق امحكام ضررررررررررروري. وق ط ن الق امحكام ت بد م  

سرررتقصررراء للتأكد مما نذا كاا شررريراك الثمانينات  و غير اإل
 شيراك السبعينات.

 تزت ات  ن وات أي حال نا صررورة  ذا الزعيم الفرنسررت 
وحدم القادر علا  صررررحيحها وبموقف لحسررررم   وجداننال و و

نتهز شرررررررررررررريراك الفرصررررررررررررررررة نجتهررادات والتخمينررات. اررإذا اإل
 رت بر   نطبراع الرذي  سرررررررررررررر َّ المنراسرررررررررررررربرة وصررررررررررررررحئ عمليرات اإل

التصرررررررريحات المنسررررررروبة نلي  اإا ذلك سررررررريحدث ات النفس  
ر يرراحررات ت مثيررط لرر . أمررا نذا كرراا ل  لحرردث اهررذا نالعربيررة 

الوجررر  العربت لطمرررة موجعرررة.  نلا  معنرررام أا الرجرررط وجرررَّ 
عتاد ات السررررررررررررررني  العاررررررررررررررر ن وبالرغم م  أا الوج  العربت 

أا اللطمررة التت  المرراضرررررررررررررريررة علا الكثير م  اللطمررات نت  
ها شررررررررريراك  ت م  النوع الكثير القسررررررررراوة علا النفس.  وجهَّ 

ذلك أننا كعرب ناررررررررعر بأننا م  بيت "الصررررررررديق الفرنسررررررررت  
نررا مننررا بررالغنررا ات الوات" جرراء نررا اليررررررررررررررربررة. والخطررأ خطررأ
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اتراض بأا جاك شرررريراك سرررريكوا أكثر حرصررررات علينا م  اإل
حرصر  علا مصرلحت  الارخصرية. و ذم المصرلحة  ت التت 
جعلت  لقول كالمات قد لخسرررررر ب  العرب م  دوا أا لحاا  

 اآلخري ل وم  دوا أا  كوا نسرائيط راضية. إحترامب
 1986آب )أغسطس(  30 - مجلة "التضامن". لندن

     

 

 "آيات" الرفض يواجه المهدي حفيد
ت  اعلا رغم الماررررررررراكط التت لعيارررررررررها السررررررررروداا يبقا 

لا الحرب الدائرة نبالنسرررربة  ات ا  فعط شرررري أسررررتطاعة قياد   ن
 وإيراا.منذ ست سنوات بي  العراق 

صررررررررررررررعيرد   اا  حققر  علأنجراء لمك   رذم القيرادة ني أو 
لجاد حط لهذم الحرب سرريكوا لمصررلحة متطلبات السرروداا ن

ا يتوسررررررررررا رئيس  أن  ق ط أسررررررررررتقرار وقد لقال وم  بينها اإل
ط ج  أيراا م  إوءراء السروداا الصرادق المهدي بي  العراق و 

ام سرررررررنتها السرررررررابعةل ألوقف الحرب بينهما والتت  دخط بعد 
م السرررررررررررودابت ك   رف يتوسرررررررررررا بي  الح  يبحث ع   ا  أعلي  
د جوا قرنق والتت  ارررررررررررير  يالتمرد التت لقود ا العق ة وحرك

كانت ل   نذانها  أنها شررررررررررررسرررررررررررة و أنها قوية و ألا  التطورات ن
ا قادرة عل أنها  ت  نمر لمصررررررلحتهال ما  حسررررررم اأ سررررررتطيع 

الجيش السرررررودانت ات حرب  ترك  إشرررررغال  سرررررتنزاف الدولة و ن
الرردلمقرا يررة  ار ررا السررررررررررررررل يررة علا التجربررة أثرر خر آبعررد  ات يومرر 

يدي عسررررررررررركريي  يراعوا أ ابحيث  سرررررررررررقا  ذم التجربة عل
قتتال مع العسررررررركريي  المتمردي   م  قاسرررررررم  شرررررررعار وقف اإل

ءعيم حركة   ننتقطالسرررررررررررررلطة علا الطريقة السرررررررررررررابقة عندما 
لا قصررررر ندغال الجنوب أالتمرد السررررابقة جوءيف تقو م  

  .لرئيس الجمهورية ات الخر وم نائب اتم ك  الح  
ا الصرررررررحيئ أت  نلا حد مال ن ذا القول صرررررررحيئ ومثط 

 تمام  إت السروداا سريبقا ت لسرتاثر باا الوضرع  أ و  ليرات أ
 -دامرررت مارررررررررررررركلرررة الحرب العراقيرررة  ي  رف عربت مررراأ

ماكلة   يأ تمام بلأل   يرانية م  النوع الذي ت يترك مجاتت اإل
   .خرى أ  

ا لفعط  أسرررررررررررتطاعة الصرررررررررررادق المهدي نا ات أوالقول ب
لا نيرانية لسررررررتند إلا -موضرررررروع الحرب العراقية  اءاء شرررررري ات 

 ط أ ا للصرررررررررررررادق المهدي ات ذمة أبعض المقومات ومنها 

ل كثير ات ميرررة "قرضررررررررررررررررا معنويرررات "يراا ن تالحرررالت ا مك  الح  
لا نحصررررررررررلوا من  علي  ات اترة كانوا لحتاجوا ايها بالفعط 

القروض المعنويررررة ويتمثررررط  ررررذا القرض بموقف سررررررررررررررجلرررر  
الصرررررررررررررررادق المهرردي عنرردمررا قررام بزيررارة آلررة هللا الخمينت ات 

يراا بعرد نجراح حركرة الخمينت ات نارنسرررررررررررررررا ثم عنردمرا ءار 
  .سقا  حكم الاامن

  عطاأ ولال  الزيارة ام   ات صرروصرر  ل وخ  الزيار ي   ا ي   اتو 
ات أشرررد كانت  ات يرانية غطاء دينيالصرررادق المهدي الثورة اإل

نرر  عنرردمررا لقوم حفيررد المهرردي والزعيم  أليرر  حيررث نة جرر الحررا
كثر قوة ات السررررررررررروداا بزيارة  نصرررررررررررار امالروحت لطائفة ام

كثير   عرردات يرانيررة ب  ورة اإلثنرر  لعطت بررذلررك الإ ررأييررد للخمينت ارر 
علا الطائفة الاررررريعية  ات نها ليسرررررت حكر أر ا ب ميةل وياهام

ا حفيرد المهردي والرذي  تنراقض منطلقرات  رائفتر  مع أبردليرط 
منطلقرررات المرررذ رررب الجعفري  جررراوء كرررط المحاورات وقرررام 

 .بزيارة الخمينت
وسررررررررررررررواء كرانرت الزيرارة التت قرام بهرا الصررررررررررررررادق المهردي 

بالقرب م  باريس  ت لدراسرررررة  " نواط لو شرررررا و " للخمينت ات 
ورة كت لقوم الصررررررررررررررادق المهدي بعمرط  ث  جربة الخمينت ات ال 

لا عنصررررررررر الزعامة ن ات ذلك   ات مماثط ات السرررررررروداا مسررررررررتند 
غاظة و إل أ سررررتقصرررراء و انها كانت لإ أ الدينية ات شررررخصرررر ل 

ي حررال ورقررة  أ ت انهررا كررانررت ات ن  راف العربيررةل بعض ام 
سررررررررررررتفادة ك رىل  ن حقق من   بارررررررررررركط  فها الخمينت اعالميات وظَّ 

 مية أ كثر السررر ب ام   - سرررف الارررديد مع ام   -  ليرررات أ وكانت 
سررررررباب داعت بالرئيس السررررررودانت السررررررابق جعفر أ بي  حملة 

سرررررررالميةل والتت  ط يق القواني  اإل  ت نميري لكت لسرررررررتعجط ا 
لها و رك السرروداا ات حال ت لحسررد عليها  داع سررلطت  ثمنات 

ستقرار  ن م  كتجربة ث ( قد داع ال ي السوداا أ   اهو ) اممر ءاء  ن 
 رذم القواني ل و و   ألغا ذا  و ن ءد رارل دلمقرا يرة واعردة براإل 

م بتحررررالفرررر  الرا    ك  ذا لم لقرر الح  ن ككيرررراا قررررد يررررداع الثم  
لغرررراء  ررررذم ن  حررررادي الرررردلمقرا ت( مررررة والحزب اإل )حزب ام 

لغرراء  ن  أمررام ا العقبررة أ عتبررار اإل خررذ ات القواني ل  ررذا مع ام 
لغاء ا قرنق لقود  حرك المطالبة باإل أ سالمية  ت  القواني  اإل 

 راف كثيرةل م  بينهم  أ و لرررك نقطرررة اليررررررررررررررعف ات موقف 
   . لغاء  ذم القواني  ن الصادق المهدي نفس ل  رى ضرورة 

ك ر مسررررررؤول عربت  أ ا الصررررررادق المهدي  و  أ لا ذلك  إ و 
بي  الحراليي  م  الحكرام والمسررررررررررررررؤولي  العرب  ات ثير أ و ر  ات موقعر 

  عندما ني  ث ا اإل أ لي  وصررحيئ ن جتمع إ الذي لعرف الخمينت و 
ا  لتقيال و ما اآل ن نهما أ ت  ن لتقيا كانا ات صررررررف المعارضررررررة ن 

ذا وصررط الصررادق المهدي ن ا الخمينت أ م. وت نعتقد ك  ات الح  
خري  لا  هراا سررريتعامط مع  مثط  عامل  مع الوسرررطاء اآل ن 
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الخمينت قرد  ا أ سررررررررررررررتقبرالهم. وت برد ن الرذي  كراا يراض حتا 
عتبرار القرض المعنوي الذي للصررررررررررررررادق المهردي  اإل  ت لأخذ ا 

ذا كاا  إ بلدم. ا   ت ات عنق ل وكذلك الصررررفة المرجعية للرجط ا 
و المتقدم علا  أ  " الولت الفقي  " و  أ  " مرشرررررررد الثورة " الخمينت  و  

ا الصررررررررادق المهدي  و مرجع بيررررررررعة ماليي   اإ  " آلات هللا " 
و النقط شرررررررررب  قارةل  أ ل ات بلد سرررررررررودانت وااريقت و و لحكم اتا  

   . اريقية ت مثيط ل  بي  العالم العربت والقارة ام  ات لاكط جسر 
اا بي  الصرررررررادق المهدي والعقيد معمر  ليرررررررات أ لا ذلك  ن 

واصررررررررررر  أ  سررررررررررترا يجية و ن ( عالقة شررررررررررب  نيراا القذاات )حليف 
كم الح   ثقة سرررررسرررررهال و و موضرررررع  أ   صرررررداقة م  الصرررررعب  ز  

ام ل وموضررع  قدير الرئيس صرردَّ السررعودي وبقية حكام الخليج 
خر  آل سرررد )الحليف ا عجاب الرئيس حااظ ام ن حسررري ل ومحط  

السرررررررررررررورية    - ءال م   ريق العالقات السرررررررررررررودانية أ يراا( و إل 
الكتير م  المعوقراتل و ربطر  بيراسررررررررررررررر عرارات عالقرة كثيرة  

 حاد ليررررررررررا صررررررررررحئ مسررررررررررار العالقات مع اإل أ الجودة. و و 
كنموذج غير  دة قريبرررات السرررررررررررررروفيرررا تل ويزور الوتلرررات المتحررر 

صرررررردقاء. وكط  ذم الصررررررفات في   جعل  وسرررررريطا مطروق لأل 
ذا  ن يراال  ذا  إ ل بط الوسررررررررررررريا المناسررررررررررررربل بي  العراق و ات جيد 

 عرررامرررط مع الخمينت بك ريرررائررر  كحفيرررد لع رررد الرحم  المهررردي  
خري   سررررررررررتهانة الخمينت ب  كما لسررررررررررتهي  باآل ن بحيث يراض 

 . خري  آ ويراض اا لخذل  كما خذل 
ا  أ حدث ق ط   ا  أ ا المهم ات  ذم الوسررررررا ة  و  أ ويبقا 

مرا ات م  أ   ردأ جولرة القترال الجرديردة التت لكثر الكالم حولهرال 
 حراد السرررررررررررررروفيرا ت  ا  حاا بردعم الوتلرات المتحردة واإل أ اهو 

ت العردد ا لا جنرب مع محراولرة ردلفرة  منينرا ن  ات و سررررررررررررررير جنبر 
دوثهرا ونعنت بهرا محراولرة  قوم بهرا بتكليف م   المراضررررررررررررررت حر 

عمالها ات  راري )عاصررررررررررررمة أ أت د نحياء التت ب قمة عدم اإل 
وروبت )النمسرررررررررررررا وانلندا والسرررررررررررررويد ءيمبابوي( دول الحياد ام 

   "ضيف".  بصفة وسويسرا( والتت  اارك ات  لك القمة  
ا نجررردمل نتمنا  أ وم  برراب التفررراؤل بررالخير الررذي لمك  

 ذلك. 
 1986آب )أغسطس(  30 - ضامن". لندنمجلة "الت

     

 مباراة أم مسرحية؟
ك مم الرئيس حسنت مبارك عندما  سلَّ  ات مصر خلفات    الح 

غتيررالر  ارإا شررررررررررررررعورات  ن للرئيس أنور السرررررررررررررررادات الرذي جرى 

 الخليج. نلار ياح ساد المنطقة العربية م  المحيا باإل
و ذا الارررررررررعور ناشرررررررررئ ع  أا حسرررررررررنت مبارك بقت ات  
سررررررررررررررنوات عملرر  كنررائررب لرئيس الجمهوريررة نايف اليررد نقت  
الوجرررداا وي يض برررالحس الو نت والعروبت. و و منرررذ أا 

ك م سرررررررلم  وحتا  ذم اللحاة التت نكتب ايها  ذا الكالم   الح 
 لحكم بهذم "الارعيات" نذا جاء القول.

ع  أا حسرنت مبارك لم ر ياح ناشرئ أليرات والارعور باإل
جوقة المط لي  والمزمري  ات مصررر للصررلئ مع  نلاينيررم 

ضررم  مجموعة مسررؤولي  لم  - والحمد هلل - نسرررائيط وبقت
ضررررررطر هم الوظيفة ننسرررررررائيط وت   نلايتم  وريطهم ات ءيارة 

 خررراذ مواقف متطرارررة ونكررراد نقول ن نلاالتت لاررررررررررررررغلونهرررا 
 متهورة.

لد ات نفوس الكثيري   م حسررررررررنت مبارك  و ومنذ أا  سررررررررلَّ 
مكانها    نلاداخط مصرررر وخارجها شرررعور بأا مصرررر عائدة 

ومكرانتهرا وأا الرذي أ ق  قيرادة الطرائرات الحربيرة قرادر علا 
ك مأا لقود  ضررررررررررررررم  حسررررررررررررررابرات لسررررررررررررررتطيع أا لفهمهرا   الح 

الطيرراروا أكثر م  اآلخري . وات  ررذا اإل ررار أعرراد الملرك 
وبدأت  مع مصرررررررررر الدي لوماسررررررررريةحسررررررررري  عالقات امردا  

الكثير الدقة بين  وبي  الرئيس   السررررررياسررررررتمسرررررريرة التنسرررررريق 
 مبارك.

وصرررحيئ أا  يار كامب دلفيد ل  رموءم ذات التأثير ات  
أا التيار المعاكس ل  شع يت  وجما يرم العريية   مصر نت  

ايررررررررررررررالت ع  بعض الرموء التت ت  ملرك قوة الترأثير منهرا 
الذي اعل  حسررنت  قتصررادلة كثيرة التاررابك. و ن ملك مصررالئ  

مبارك  و أن  لم يتنكر للواقع الناشرررررررررئ ع  صرررررررررفقة كامب 
دلفيد التت أبرمها سرررلف  الراحط نت أن  ات الوقت نفسررر  اتئ 
كمات علا صررراع   الباب أمام التيار اآلخر وجعط م  نفسرر  ح 

حتفاظ لمصرررر بنهج جديد   ل وبذلك أمكن  اإلدائر بي   ياري  
صررررررررررحيئ سررررررررررياسررررررررررات لم لحاول الرئيس مبارك م  خالل   

  س ب لمصر سوى المتاعب.
و حررررت مالررررة  ررررذا النهج اتئ الرئيس مبررررارك خطو   

السرررررروفيا ت.  اإل حاد صررررررال جيدة مع العالم العربت ثم مع ن
معرادلرة برالغرة  سررررررررررررررتحردثنكرذلرك أنر   حرت مالرة  رذا النهج 

  الفلسطينيةام مية ات التعامط بي  مصر ومنامة التحرير 
  يتعامالا وباررررررررركط رسرررررررررمت م  دوا أا ا الطراي  ابحيث 

ل التمثيط عتراف مصررررررررررررررر بإسرررررررررررررررائيط و باد  ن لارررررررررررررركط واقع  
معها عائقات أمام المنامة التت  ناضررررررررررط م   الدي لوماسررررررررررت

 ط الحصول علا حق مسلوب.أج  
و حت مالة  ذا النهج أمك  مصررررررر التعاوا سررررررياسرررررريات  

اممر الذي حقق للعمالة المصررررررررررررية   العراق وعسررررررررررركريات مع 
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عمقرررات  ت ات أشررررررررررررررررد الحررراجرررة نليررر  لمواجهرررة اليررررررررررررررغو  
 قتصادلة اليومية المستعصية.اإل

سرررررتثمارات العربية ات  و حت مالة  ذا النهج عملت اإل
ر مصررررررر واسررررررتعادت مصررررررر عيررررررويتها ات منامة المؤ م 

صررررررررطياف ات اإلسررررررررالمت وحدث  ذا العام  داق عربت لإ 
سررررتعادت مصررررر عيررررويتها ات الجامعة نمصررررر وكأنما قد 

ضررررررررررها  ذا التداق الخسررررررررررائر الفادحة التت العربية. وقد عوَّ 
نارررررأت ع  أحداث الارررررغب التت قام بها بعض أاراد امم  
المركزيل برط ننر  لوت  رذا الترداق لكرانرت انرادق وشررررررررررررررركرات  

ك مت ولكاا كثيرة أالس  وجد نفس  أسير ضغو  علي . الح 
وبسررررر ب  ذا النهج أشررررراع الرئيس مبارك شرررررعورات بأن  ت 

ية كامب دلفيد وأن  ينتار الفرصررررة المناسرررربة إ فاقيتمسررررك ب
لكت يلغيهررا علا الطريقررة التت ألغا ايهررا ع ررد النرراصررررررررررررررر 

يرة قنراة السررررررررررررررويس مع بريطرانيرا. برط نا العرب حكرامرات ن فراق
وا أنفسررررررررررررررهم لفترة  ويلرة ات حرال  رقرب لمرا ومحكومي  وجرد

سرريفعل  الرئيس مبارك   ط يتمسررك بموقف  السررل ت وت لعيد  
 ط أبيب ويارررررررررجع ضرررررررررمنات عملية   نلاالسرررررررررفير المصرررررررررري 

 نلامحاصررررررررة التط يع  مهيدات لخطاب يلقي  أو بياا يوجه  
اممرررررة ويقول فيررررر  عكس مرررررا قرررررالررررر  الرئيس الراحرررررط أنور 

. وما س ق أا قال  السادات  و السادات ات مجلس الاعب
سرررتعداد لزيارة نسررررائيط نذا كاا ذلك لحقق السرررالمل  إلنبداء ا

ءداد العالم نولقد ءار ا ولم يتحقق السرررررالم مع امسرررررف وإنما 
 - قتصررادلات إالعربت اشررتعاتت بدليط أا حالة العرب سررياسرريات و 

كانت أايط بكثير ق ط مرحلة   - ولاومصر ات الدرجة ام  
فيرررد. أمرررا مرررا لمك  أا لقولررر  الرئيس مبرررارك ات كرررامرررب دل

الخطاب أو ال ياا اهو اإلنذار بأن  نذا كانت نسرررررررررررررائيط ل  
 نفذ ما با ت امكثرية السرررررررراحقة لدول العالم متفقة علي  ات 

ية كامب دلفيد  إ فاقاإن  ل  يلتزم ب الفلسررطينيةشررأا القيررية  
اا من  ت يريد ل لدم أا لسررررررررررررتمر عنصرررررررررررررات مسرررررررررررراندات للعدو 

 اإلسرائيلت علا امشقاء العرب.
 رذا بعض مرا أحردثر  حكم الرئيس حسررررررررررررررنت مبرارك م  

ط ذلك اإن  عندما سررررررريعيد النار أجواء وماررررررراعر. وم  أج  
ويلتقت برئيس وءراء نسرررررررائيط شرررررريموا بيريز اهذا معنام أا 
كط اآلمال التت علقنا ا علي  سرررررررتت دد وسررررررريكوا  ذا اللقاء 

ية خصررروصرررات أا بيريز ننسررراا موضرررع أحزاا الماليي  العرب
عررراق ات حق الرررذي  لحررراولوا  مهيرررد الطريق أمرررامررر  لكت 

 لجنئ نحو حط معقولل وأمامنا اممثلة الكثيرة علا ذلك.
وقررد لقررال ننرر  م  المهم امخررذ ات اتعتبررار أا الرئيس  

 نلانسرررررررررائيط وإنما الذي سرررررررريحيررررررررر   نلامبارك ل  يذ ب 
 يؤخر. و نرالرك مصررررررررررررررر  و بيريز. و رذا اممر ت لقردم وت

اترض البعض ناإلسررررررررررررررائيلت الذي   -  جربة اللقاء المغربت
أن  سريكسرر حاجز الرتبة العربية م  نسررائيط اإذا ب  لكسرر 
العنواا العربت الرسرررررمت المكسرررررور أصرررررالت ويكسرررررر الخا ر 

 العربت الاع ت المهام ات امصط.
يبقا أا مرا نريرد قولر   و نننرا كنرا نتمنا أا لسررررررررررررررتمر  
الرئيس حسررررررررررررررنت مبررارك علا موقفرر  الررذي لارررررررررررررريع اممررط 
والتفاؤل بإمكانية  صررررررررحيئ ما حدث لمصررررررررر والعرب علا 
يدي السرررادات عندما انفرد بصرررلئ مع نسررررائيط. وكنا نتمنا  
علا أسراس أا موقف الرئيس مبارك لاركط عنصرر ضرغا  
علا نسررررررررررررائيط ايرررررررررررالت ع  أن  لسرررررررررررتقطب يومات بعد آخر 

 مع مصر والمتفهمي  لها.الكثيري  م  المتعا في  
أما وأا  ذا اللقاء سريتم مع امسرف وبعد ألام كما يتردد  
اإا ما نتمنام  و أت  ينسررررررررررررا الرئيس مبارك بأا قو   علا 
مدى سررررررررررنوات كانت ات أن   ارررررررررردد مع اإلسرررررررررررائيليي  وأا 

نتمائ   نشررررررررع يت  العربية كانت ات أن  لم يتسررررررررا ط ات أمر 
 وقوميت  وأخالقيا  .

ام ل  ينسرررررررررررا اإا بيريز ل  يتصررررررررررررف بعقلية  و و ما د
 الغزاة.

ولا خالل خمس سررررررررررررررنوات  نرررالرررك ات يررردي  وللمرة ام  
  يريرد أا الرئيس حسررررررررررررررنت مبرارك ورقرة الردور التراريخت لم  

 لكوا قائدات وليس مجرد رئيس دولة.
 اهط سيلعب الرئيس مبارك  ذم الورقة وكيف؟

ة و ط نننا ات انتاار نءاحة السرررتار لمارررا دة سرررر اللعب
برررالمفررراجرررآت.. أم  - ربمرررا - سررررررررررررررتكوا مبررراراة مثيرة مألى

 مسرحية.
 1986أيلول )سبتمبر(  6 - مجلة "التضامن". لندن

     

 جزاء اإلنقسام العربي 
لم نتوقع أا  نتهت قمررة عرردم اإلنحيرراء بمعجزة وبحلول 
سرررررررررررحرية للماررررررررررراكط التت  واجهها بعض دولها نت  أننا كنا  

ائج التت حققتهرا  رذم القمرة التت أنهرت  نتوقع أا  تجراوء النتر 
أعمالها امسررررررر وع الماضرررررررت ات  يراري عاصرررررررمة ءيمبابوي  
بعض العبارات التت  تسررررررررررررم بطابع اللياقات وليس المواقف 

 الم دئية.
ولم نتوقع أا  نتهت  لرك القمرة برإنطالقرة جرديردة واعرالرة 
للحركرة التت  عرانت م  العجز المبكر نت أننرا كنرا نتوقع أا 
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 قادة الحركة أساسات جديدات إلنطالقة ت بد منها.ليع 
ولم نتوقع أا  كتفت  لررك القمررة م  اإلجتمرراعررات ب يرراا  
يتيم  بعض التوصيات التت  دعو نلا اإلر ياح وإنما كنا  
نتوقع أا  قرا التوصرررررررررررريات بتحرك ات ن جام الدول الك رى  
ط  عزيز ميررررررررموا  لك التوصرررررررريات و حويلها  وذلك م  أج 

 نيات نلا واقع ملموس.م  مجرد  م
لقد أصردرت القمة بيانات حفط بالتوصريات التت  ع ر ع  
المااعر الطي  بة نءاء الوضع ات ل ناا واإلحتالل اإلسرائيلت 
ات الجنوب ولكنها لم  تخذ خطوة  سرررررررررتهدف  حسررررررررري   ذا 

 الوضع وإنهاء  ذا اإلحتالل.
وأعرب ال يررراا ع   يررررررررررررررررام  أ رررط القمرررة مع منامرررة  

بصرررررفة كونها الممثط الاررررررعت والوحيد  سرررررطينيةالفلالتحرير 
 الفلسررطينتل ومع الكفاح العادل للاررعب الفلسررطينتللاررعب 

ط نسررررررررررررررتعررادة حقوقرر  الو نيررةل   بقيررادة منامترر   لررك م  أجرر 
ولكنها لم  تجاوء ات موقفها  ذا المارررررراعر اللفاية التت ت 

  حقق اممانت المرجوة.
سالم وعلا وأكد ال ياا علا ضرورة عقد مؤ مر دولت لل

ات  قرير مصرررررررررريرم وإقامة دولة  الفلسررررررررررطينتحق الاررررررررررعب 
ذات سرريادة علا  راب  الو نتل ولكنها لم  وضررئ   السررطينية

 كيف لمك  أا  دعم  ذا الحق و لك المطالبة.
وءيرادة ات التوضرررررررررررررريئ لمك  القول  نا ال يراا الخترامت  
كاا حااالت بالماررررررررررررراعر لكن  خال م  أي بارقة أمط ات أا 

ط  رجمرررة   دول حركرررة عررردم اإلنحيررراء لرررديهرررا خطا م  أجررر 
 المااعر نلا برنامج عملت.

  ط  و العجز؟
أم  ط  ت الرابة ات عدم اإلسرررراءة نلا مارررراعر الدول 

 الك رى التت ات أيديها الحلول؟
أم  ررط  و الخوف م  أا  نتقم الرردول الك رى م  دول 
حركررة عرردم اإلنحيرراء نذا  جرراوءت دول الحركررة حرردودات بررات 

 مألواات أن  غير مسموح لها بتجاوء ا؟
أم  ط  ت اإلنقسرررررررررامات السرررررررررائدة ات الصرررررررررف العربت  
 ركت بصرررررررررررما ها علا  ذا الموقف البا ت الذي ع َّر عن  

 بياا قمة عدم اإلنحياء؟
ب ع  ذلك  و أا كط التسررررررررراؤتت التت أوردنا ا والجوا

قد  كوا مجتمعة  ت السررر بل لك  ت نعتقد أن  لم لك  ات 
نمكرراا قمررة عرردم اإلنحيرراء  ارررررررررررررركيررط لجنررة ثالثيررة )عربت  
وأاريقت وآسررررريوي(  قوم بمهمة نسرررررتثنائية لدى الدول الك رى  
الردائمررة العيررررررررررررررويرة ات مجلس امم  و  لغهررا مرا  و اوق 

التحررذير واإلنررذار بقليررط. ولو أا مثررط  ررذم   التمنيررات ودوا 
اللجنة  ألفت واوضتها القمة نضااة نلا ءيارة الدول الك رى  

بررررالتوجرررر  نلا كررررط م  بغررررداد و هراا لكرررراا ذلررررك أعطا 
ننطبرراعررات لحقق بعض اإلنفراجررات. وم  المؤكررد أنرر  عنرردمررا  
لسمع أي موا   ات دول حركة عدم اإلنحياءل و ت الدول 

م  نسررررررررتمرار الحرب ماررررررررتعلة بي  العراق امكثر  يررررررررررات 
 وإيراال أا  نالك علا سررررررررر يط المثال الرؤسررررررررراء الاررررررررراذلت

جرديرد وراجيف غرانردي وروبرت موغرابت قراموا ات أعقراب  ب 
نتهاء أعمال  لك القمة بالجولة التت ناررررررررررررير نليها اإا  ذا ن

  لعود ينار نلا  م ناا لحتاج نلي  ولإالموا   سررياررعر ب
ر   نلا مواقف شررررررركلية ولفاية يتبادلها   وصررررررريات القمة نا 

  رااا م  باب المجاملة ت أكثر.
والالات لإنتبام أا القيرررررررالا العربية أو التت لها عالقة  
برالعرالم العربت م  بعيرد أو م  قريرب  ت التت نسررررررررررررررترأثرت  
بتوصيات القمةل اممر الذي لعنت أا المااكط العربية  ت 

اإلنحياء. وم   نا   أكثر المااكط التت  عصف بحركة عدم
اررإا  ررذا الموقف البررا ررت م  جررانررب أكثريررة دول الحركررة 
وعدم  جاوء المواقف اللفاية ات ال ياا الصادر ع  أعمال 
القمة قد لكوا سررررررررر ب  أن  نذا كاا أصرررررررررحاب الارررررررررأا غير 
مكترثي  بأنفسرررررررررررهم والماررررررررررراكط التت لعانوا منها اما الذي 

ا أكثر. وءيادة  لجعط اآلخري  غير المعنيي  مباشررررررررة يهتمو 
ات التوضرررررررريئ لمك  القول نن  لو كانت الدول العربية التت 
 اررررركط حيرررررورات أسررررراسررررريات ات حركة عدم اإلنحياء متفا مة  
و عمط داخط القمة ات ن ار م  التفا م والتنسررررررررررررريق لكانت 
برذلرك جعلرت اآلخري  يتخرذوا مواقف أكثر نلجرابيرة م   لرك 

خارج القمة كاا  و التت  م ن خاذ ا. لك  اإلنقسرررام العربت 
 و نفسرررررررررررررر  داخلهرال وم  الط يعت ات مثرط  رذم الحرال أت  
لكوا امصرررردقاء غير العرب أكثر حرصررررات علا العرب م  

 العرب أنفسهم.
ويبقا أن  علا رغم كط شررررررررررررتء اإن  م  المهم جدات أا 
قمة عدم اإلنحياء انعقدت وأنها خرجت ب ياا علا رغم أن  

دة ات أي بيانات مارررررررررتر كة  يتيرررررررررم  العبارات التت  رد عا
بي  نثنتي  م  دول عدم اإلنحياء نت أن  م  المهم جدات أن  

 صدر ويحمط  واقيع الجميع.
كرررذلرررك يبقا أا القمرررة ننعقررردت م  دوا ننقسررررررررررررررررامرررات  
وإسررررررررررررررتطرراعررت أا  جمع عررددات م  الحكررام العرب الررذي  ت 
لجتمعوا منهم ت لعقدوا قمتهم. ولو أن  حدثت مارررررررررراركة 

عيررة ات قمررة عرردم اإلنحيرراء لكرراا سرررررررررررررريقررال نا عربيررة جمررا
الحكررام العرب الررذي  عجزوا ع  أا يلتقوا ات الريرراض ولم 
لعد ات اسرررررتطاعتهم أا يلتقوا ات الدار ال ييررررراء أو الربا   
أو اراسل والرذي  ل  يلتقوا ات  ونس وت ات أي عراصررررررررررررررمرة 
عربية أخرى ات انتاار أا يلت م شررررملهم ات الرياض... قد 
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يراري. وكررأنمررا العبررارة المررأثورة  ت  ا ل وا لقرراء التقوا ات  
 الحكام العرب ولو ات  يراري.

... والحمرد هلل أا مثرط  رذا اممر لم لحردث واقتصررررررررررررررر 
اللقرراء علا امقليررة بينمررا امكثريررة أوارردت م   ينوب عنهررال 
و ت بررذلررك أبعرردت لبعض الوقررت شرررررررررررررربئ خيبررة اممررط ع  

 فة عربية صادقة.الموا   العربت الذي  ال ننتاارم لوق
 1986أيلول )سبتمبر(  13 - مجلة "التضامن". لندن

     

 اللقاء المستتر في اإلسكندرية
 بين مبارك وبيريز 

ات اللقررراء الرررذي عقررردم الرئيس   نتبرررامأكثر مرررا يلفرررت اإل
حسنت مبارك ات اإلسكندرية مع شيموا بيريز رئيس وءراء  

دا كما لو كاا نسررررررررائيطل  و أن  لقاء مسرررررررتترل بمعنا أن  ب
ر ك هرا المرء ع   وىل أو ع  نم  المعراصررررررررررررررتل التت نذا 

 نزوةل اإن  لستتر.
عتبررار كررط ماررا ر الجفرراء والجفرراف ومع امخررذ ات اإل

أا  ذا اللقاء   سرررررررررررتقبال مبارك ل يريزل نت  ن سرررررررررررم بها نالتت 
 سيبقا حتا نشعار آخر لغزات م  الصعب اك  السم .

اا ضررررررررررحية ضررررررررررغو   وأغلب الا  أا الرئيس مبارك ك
أميركية وضرررررحية وعود ومعلومات أميركية جعلت  لقرر بعد  
حوالت خمس سرنوات م  الصرمود كطرف محايد بي  قو ي  

ية كامب دلفيدل أا ن فاقداخط مصرررررررررررررر  تصرررررررررررررارعاا حول  
يرررة. وإذا جررراء  فررراقينحررراء لتلرررك القوة التت  تمسرررررررررررررررررك بررراإل

   التصرررررنيف اإا  ذم القوة  ت "اللوبت السرررررادا ت" الذي   ي
أنر  سرررررررررررررريارط امقوى بسرررررررررررررر رب كوا الوتلرات المتحردة  رارات  

 أساسيات ات "صفقة كامب دلفيد".
  يتمنوا  وق ط لقاء اإلسرررررررررررررركندريةل الذي كاا مفاج ات لم  

للرئيس مبرارك أا لطيرط اترة ممرارسررررررررررررررتر  دور المحرايد الذي 
ض مصرر ما خسرر    أشررنا نلي ل بدا مبارك أن  يريد أا لعو   

الصرررررفقة. وأغلب الا  أن  ما كاا ليختصرررررر  م  جراء  لك 
الفترة لو أنرر  وجررد ات بعض امشررررررررررررررقرراء العرب مررا لجعلرر   
يواصررررررررررط الصررررررررررمود. لك   ؤتءل أو بعيررررررررررهمل أكدوا بعدم  

نررة مسرررررررررررررربرراب  التجرراوب مع نيررات الرئيس مبررارك غير المعل  
 كتيكيررةل أنهم ليسرررررررررررررروا راغ ي  ات صررررررررررررررمودم. وات الوقررت 

نتها  ناإلسررائيلت الذي    - المناسرب حدث التقا ع امميركت
 لقاء اإلسكندرية. نلا

وأغرب مررررا ات لقرررراء اإلسرررررررررررررركنرررردريررررة  و  ررررذا التهليررررط 
اإلعالمت م  جانب الوتلات المتحدة وإسرررررررررررائيط ل ل اممر 
الذي لفسررررررررررررر نقطة أسرررررررررررراسررررررررررررية و ت أا اللقاء كاا بمثابة  

م الرئيس  ك  نتصررار حققت  الدولتاا مقابط خسررارة منت بها ح  ن
م يهلط ات وسررررائط نعالم  للقاءل ايررررالت ع  مباركل الذي ل

م مبررررررارك  ك  أا التوايق لم لحررررررالف ك ير المناري  ات ح  
ونعنت ب  الدكتور أسررررررامة الباءل الذي حاول ع ر التلفزيوا 

التفسررررريرل وحاول   نلاءدادت الحاجة إالمصرررررري أا لاررررررح ا
سرررررررررتمرت  إسرررررررررتمرت حلقات الغموض  تزايد و إأا يوضرررررررررئ ا

كثريتهم السرررررراحقة  تالحق  لماذا  سرررررراؤتت المصررررررريي  ات أ
 ذا اللقاءل وما  ت الفائدة م  لقاء مع رئيس وءراء سيرحط 
بعرد ألرامل نكرامرات لخرا ر رئيس أميركرال الرذي ربمرا ل  لكمرط  
وتيت ؟ ولماذا لم ي ق "الريس" بعيدات ع   ذا الميداا و تولا 

ل أو مسررررررررؤولي  101اممر لجاا علا  ريقة لقاءات الكيلو  
 توى رجال الصف الثانت أو الثالث.. و كذا؟علا مس

وعندما لكثر المصررريوا م  التسرراؤتت اعلا أسرراس أا 
المعادلة التت أخذ بها الرئيس )الراحط( أنور السررررررررررررررادات ثم  
ورثها الرئيس حسرررررنت مبارك كانت غير مناسررررربة وت  اررررركط 
الحط المطلوب لمارررررررراكط مصرررررررررل ذلك أن  نذا كاا مد اليد 

ها  تغيرل اإا نسررائيط بعد صرفقة كامب نسررائيط سريجعل  نلا
ءدادت شرررررراسرررررةل وإذا كاا مد اليد سررررريكسرررررر الحاجز ندلفيد 

النفسرررت اإا نسررررائيط بعد الصرررفقة وقفت  تفرج علا مصرررر 
و ت مكسرررورة الخا رل ما كسرررر الحاجز النفسرررت جاء م  
 رف واحد  و مصرررل وإذا كانت مارراكط مصررر كثيرة ق ط 

ت بعد الصررررررفقة وأدخلت الصررررررفقة اإا مارررررراكط جديدة ناررررررأ
مصررر ات نفق ت نهالة ل . وما لقال ع  ظروف الماضررت 
لرقرررررررال عر  ظرروف الرمررحرلرررررررة الررا رنرررررررةل برمرعرنرا أا لرقررررررراء 
اإلسرررررررررررركندرية بي  الرئيس مبارك وشرررررررررررريموا بيريز ل  لحط  
شررررري ات. والخوف ك ير م  ناررررروء ماررررراكط أكثر  عقيدات نتيجة  

 لهذا اللقاء.
هزة اإلعالم وصررررررررررررررحيئ أا كالمرررررات  يبرررررات قيرررررط ات أج

امميركيررة ع   رذا اللقرراءل وكراا م  الممك  أا لقررال كالم  
سررررررررتق ط بيريز بغير التحفظ  نمعسررررررررول لو أا الرئيس مبارك 

أا مثط  ذا الكالم ت لفيد ات   سرتقبالل نت   سرم ب  اإلنالذي  
شررتء وت لسررا م ات حط أي مارركلة. والخوف ك ير م  أا 

ت نتيجة  ضرررررررطراباإ كوا مصرررررررر علا موعد مع ماررررررراكط و 
للقاء اإلسرررركندريةل بدل أا لسررررا م  ذا اللقاء ات  حقيق حد 

قتصررررررررررررررادلة التت  تم  حت  ختناقات اإلنفراج ينهت اإلم  اإل
 ءد ار ممك  وأن  مق ط.مالة الو م بأا اإل

أا قررراعررردة  نلاوات  رررذا اإل رررار م  المهم اإلشررررررررررررررررارة 
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التعامط المصررري مع الوتلات المتحدة  قوم علا أسرراس أا 
فعط ما ات وسررررررعها إلرضرررررراء أميركال و ذم بدور ا  مصررررررر  

 فعط المسررررتحيط إلرضرررراء نسرررررائيط. وكط ذلك لعط وعسررررا 
 رضررررررا نسرررررررائيط اتتسررررررا ط و تجاوب مع ما م  شررررررأن  أا 
يبقت مصرررررررر ات منأى ع  المخا ر. وما دامت "نسررررررررائيط  

 هط أاالحمائم" باررررررررخأل بيريز ت  تسررررررررا ط وت  تجاوبل ا
مير الذي لسررررررتعد لتولت "نسرررررررائيط الصررررررقور" باررررررخأل شررررررا

منصرررررب رئاسرررررة الوءراء قريبات سررررريتسرررررا طل و و الذي يراودم  
ي  بامسررررررررررررلوب الذي الفلسررررررررررررطينيالتعامط مع   نلاالارررررررررررروق 

 وضرح  بما في  الكفالة مذبحة دير لاسري  ات الخمسريناتل  
ثم مذبحة صر را وشرا يال ات السربعينات. وعلا  ذا امسراس 

 ذم القاعدة سرررتسرررتمر علا ما    ط أام  الجائز التسررراؤل   
  ت علي  م  دوا  عديط؟

ط ومناسربة  ذا الكالم  و أا لقاء اإلسركندرية  م م  أج  
أميركال وبسرررررررررر  هال ونتيجة نصرررررررررررار ا ووعود ا ولم يتم م  

 ط بيريز.أج  
 نلانتها  ذا اللقاء  نويجدر المرء نفسررر  يتسررراءل بعدما 

نوع تشررررررررررررررتء  مرا دام الرئيس حسررررررررررررررنت مبرارك ليس م  ال
ك مسرتعراضرتل وليس شرغواات بلعبة اإل الز دل  نلال ويميط الح 

دور  اريختل وسجط منذ ال دالة أن  ل  لجدد    نلاوت يتطلع 
ك مالوتلةل ويعرف بحكم مسررررؤوليت  مسرررريرة  بكط اواجعها   الح 

وإنجاءا ها القليلة علا مدى ثالثي  سرررررررررنةل وما دام ضرررررررررمنات  
نسررررررررررائيط  نلاطم   غير مقتنع بصرررررررررفقة كامب دلفيدل وت ل

كمواقف معلنرررة أو كنيررراتل ويرى أا الحرررط  و ات واررراق 
عربت كرررررراا م  الممك  أا يتحقق لو أا الرئيس  حلا  
بالمزيد م  الصرررررررررررر ر... ما دام الرئيس مبارك كذلك ويدرك 
كط  ذم اممورل امرا الذي جعلر  نذا يتخلا ع  حيرادم نءاء 

 ت"ل "اللوبت السرررررررررررررررادا نلاصررررررررررررررفقررة كررامررب دلفيرردل وينحرراء 
خصروصرات أن  لعرف بأا نسررائيط سرتما طل و راوال و طرح 
عرراجالت أم آجالت مسررررررررررررررررألررة أا العالقررة  حترراج علا أا يرد  

القرررردسل و ررررذا مررررا  رى   نلاالرئيس مبررررارك الزيررررارة ويررررأ ت 
 نسرائيط أن  المفتاح الثانت م  مفا يئ التط يع؟

نننرا لوت نلمراننرا القرا ع بو نيرة الرئيس مبرارك وم ردئيتر   
 عت رنا أا الرئيس  غير ولم لعد كما عرانام.إل

أا  ت ي  لنرا الردوااع الحقيقيرة للقراء اإلسرررررررررررررركنردريرة   إلاو 
ليس  نالك ما نقول  سرررررروى نا ليرررررررورة عالقة مصررررررر مع 
أميركا أحكامات م  بينها لقاء اإلسرررررركندريةل الذي  عامط مع  
الرئيس مبارك كما لو أن  معصررررررررية ابتلت بهال و و ما كاا 

لرررررك لو أا بيريز لمك  اعالت أا لق رررررط برررررالمؤ مر ليفعرررررط ذ
الررردولت للسررررررررررررررالمل و و المؤ مر الرررذي ت  ح رررذم الوتلرررات 

المتحدة ما نسررررررررائيط وحد ا م  بي  دول العالم  رايررررررر ل  
نتاار  اقا من  لعترف بفلسررطي  كاررعب ت بد وأا  ال اإل

سرررررتعادة حقوق  أو بعض  ذم الحقوقل وكقيرررررية ت بد  نم  
  ر م  نلجاد حط عادل لها.مهما كثر الص

وت لسررررررتطيع الرئيس مبارك مهما بلغت اليررررررغو  علي  
 ومهما كانت أحكام اليرورة  جاوء  ذم الحقيقة.

... و ذا ما اعل  ات لقاء اإلسرركندرية الذي كاا مسررتترات  
 تشتء؟ نلانتها إو 

 1986أيلول )سبتمبر(  20 - مجلة "التضامن". لندن

     

 باريس... األسودأيلول 
لحتررررار المرء ات  حررررديررررد امسرررررررررررررربرررراب الحقيقيررررة لهررررذم  

ضررررررطرابات التت  عرضررررررت لها العاصررررررمة الفرنسررررررية ق ط اإل
ألامل ويحترار أليررررررررررررررات ات  حرديد الجهرة التت لمك  أا  قف  

 " فخيخ" باريس نذا جاء القول. وراء  ذم المحاولة لر
  ونتيجة لهذم الحيرة اإا المرء لجد نفسرر  لطرح وبصرريغة

حتمررال لهررذم امسرررررررررررررربرراب مع بعض  نالتسرررررررررررررررراؤل أكثر م  
الجهة أو الجهات   نلا - وبصريغة التسراؤل أليرات  - التلميئ

التت لمك  أا  كوا وراء  حويرط أجمرط شررررررررررررررهور السررررررررررررررنرةل 
سرررررررررودل أو علا وج   أأيلول    نلاسررررررررر تم رل /ونعنت ب  أيلول

أيلول أسررررررررود وأحمر وذلك لكثرة ما سررررررررال م  دم  نلاالدقة  
 يلة.خالل ألام قل

 وعلا النحو اآل ت لمك   رح التساؤتت 
الذي حدث  و جزء م  صراع بي  أجهزةل     ط أا •

ك م  نلاكاا م  الط يعت أا ي دأ بعدما وصرررط   الح 
جاك شرررريراك الذي وجد أن  ما دام ت ير يررررت وت 
يتحمرررط أا لكوا ارررابيوس آخر )أي رئيس وءراء  
 قليرردي ات خرردمررة رئيس الجمهوريررة(ل كمررا كررانررت  

ل مع رئيس الوءراء السرررررابق )لوراا اابيوس(ل  الحا
اررررإا عليرررر  نعررررادة النار بتغيير ال نيررررة الميترانيررررة  
مجهزة امم  ات ارنسرا. و ذم ال نية عمط الرئيس  
ميتراا أربع سررررررررررررنوات لكت  كوا ذات وتء ل  م  
نوع الوتء السرررررررررررررررائررد ات دول العررالم الثررالررث حيررث  
قيرررررررررررية الارررررررررررخأل )أي الحاكم( لها أولوية علا 

 قيية الو   وعلا مسألة التعددلة؟

سلطت     نلاجاك شيراك عندما بدأ مستندات    ط أاو  •
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" فخيخ"   بكرئيس للوءراءل لعيررد النار جرراءم الرد 
 ررذم السررررررررررررررلطررة بهرردف نظهررار عجز ررا ع   ررأمي  
الطمأنينة للباريسرررريي  الذي  لعيارررروا ات الارررروارع 

ات الم رة م  سرررررررررررررراعرات يومهمل ويعيارررررررررررررروا   75
 داخط مناءلهم؟ هم ات أسر   الساعات الباقية

  عندما  صبئ العالقة بي  رئيس جمهورية   ط أنو  •
ارنسررررررررررا ورئيس وءرائها  اررررررررررب  ات بعض جوان ها 

ط العالقررررة التت بي  الرئيس الل نررررانت أمي  الجميرررر  
ورئيس الوءراء رشررررريد كرامت ت لعود مسرررررتغربات أا 
 سرررررررررود الفوضرررررررررا وييرررررررررطرب الوضرررررررررع اممنتل 

وءراء ارنسررررررا جاك شرررررريراك خصرررررروصررررررات أا رئيس 
يتعامط مع رئيس الجمهورية ارنسررررررررررررروا ميتراا كما 
لو أنرررر  رئيس مثلرررر ل أو أا الثررررانت )أي ميتراا(  
مغتصرب لسرلطة رئاسرة الجمهورية م  امول )أي 

 شيراك(؟

اممر يتعلق بصرررررررراع حتمت بي  ارنسرررررررا     ط أاو   •
ذات القرار المسررررررررررررررتقرط التت لمك  أا لمثلهرا جاك 

ائرر  الرردلغولتل وبي  ارنسرررررررررررررررا  نتمرر نشرررررررررررررريراك بحكم 
اليهودلررة التت لم لحرردث أا  عرراظم ايهررا شررررررررررررررررأا 
اليهود بالارررررررركط الذي  عاظم في  مع حكم ميتراال  

شررررررررتراكية التت حج ت الرؤية وذلك  حت مالة اإل
الم لعررد  نررالررك  مييز بي  الفرنسررررررررررررررت الكرراثوليكت 

 والفرنست اليهودي؟

يهودي" وات  رذا اإل رار م  الجرائز القول نا "اللوبت ال
عتبارل لمجرد أا نجئ شرررررررررريراك ات حكم ميتراا أخذ ات اإل

منصرررررررررب رئيس الوءراءل أا الرجط بات  نلاات الوصرررررررررول  
عتبارل  ن قريبات م  منصرررررررررررررب رئاسرررررررررررررة الجمهورية مكثر م   

عليهم أا لسررتعدوا لجمع  - أي أعيرراء  ذا اللوبت - وأنهم
  أوراقهم والرحيط ما النهج الدلغولت ت لسررررررررررررتطيع أا يتق ط

التعاوا معهم وت أا لسرمئ بتزايد الارأا اليهودي ات الدولة 
 كما  ت الحال مع ميتراا.

ولمجرد نيرررررررررررررروج  رذم القنراعرات ارإا أعيرررررررررررررراء "اللوبت 
   اليهودي" عملوا علا ج هتي  

مواقف  هتز نتيجة إلعالنها    نلاسرررررررررررتدراج شررررررررررريراك ن )أ(
العالقررررة بينرررر  وبي  العربل و ررررذا حرررردث بسرررررررررررررر رررررب  

شريراك    نلا ها صرحفت نسررائيلت التصرريحات التت نسر 
 تزاء ولم لغير التوضررررررريئ أكثر م  مرة شررررررري ات م  اإل

الذي أصرررررررررراب صررررررررررورة شرررررررررريراك ات وجداا الموا   
العربت وأحدث بعض الارررررررررركوك ات نفس المسررررررررررؤول 

 العربت.

 فجير الوضررررررع اممنت بحيث لعيد الفرنسرررررريوا النار  )ب(
ات موقفهم م  شرريراك ونهج  الدلغولتل اال لعود ات 
نار م رمز اإلنقاذ ات السررررررررنوات العاررررررررر المق لةل أو 

ورقة    نلا فجير الوضع بحيث  تحول المسألة اممنية  
لسرراوم عليها  ؤتء شرريراك ويكوا العنصررر امسرراسررت 

رئاسرررررررة    نلاط وصررررررول  ات المسرررررراومة  و أن  م  أج  
ل شرررررررررررررريراك نحو  الجمهوريررررة اررررإا المطلوب  و  حوُّ 

"عقدة الذنب  سرررررياسرررررة  سررررراند نسررررررائيط وبذلك  تكرس
ط أا  كوا مثررط الرردلغوليررة" التت لعمررط اليهود م  أجرر  

 "عقدة الذنب املمانية.
 لك  ت بعض التسررررررررررراؤتت م  دوا  جا ط التسررررررررررراؤل 

ك مالمتعلق بدور  اإليرانت الذي يريد نذتل شرررررررررريراك من    الح 
ك م. وما  ررذا العراقت - رمز التعرراوا الفرنسررررررررررررررت يريررد   الح 

م الرجط منصررررررب  إن  لمجرد أا  سررررررلَّ نذتل شرررررريراك بالفعط ا
م اآللات ات نيراا ليررغا علا ارنسررا  ك  رئيس الوءراء بدأ ح  

ويملت الاررررررررو  شرررررررر ات  لو اآلخر و ت م  نوع الاررررررررو  
ك مالتعجيزيرررة التت يردد رررا  عنرررد الحرررديرررث حول  اإليرانت الح 

 نتهاء الحرب.ن ريقة 
وت ندري ما الذي جعط شررررررررررررريراك لسرررررررررررررتجيب محد  ذم  

المعارض مسررعود رجوي  اإليرانتالارررو  و و نبعاد الزعيم 
م  ارنسرررررررررال ذلك أن  لمجرد أا نفذ شررررررررريراك  ذا الارررررررررر ل  

ك موااترض أا ذلررك سرررررررررررررريرردخررط ال هجررة ات نفوس أ ررط   الح 
)الذي  لعراوا أا الزعيم المنفت ات ارنسرررررررررررررا لعود  اإليرانت

لطة ات بلدم( بدأ  ؤتء لطال وا ببقية الارو  الس  نلامنها 
التفجير مسرررررتفيدي  م  عناصرررررر يتعاونوا معها   نلاولجأوا  

وم  منات سرياسرت ارنسرت مناسرب لخططهم ويقوم علا أا 
الرئيس ميتراا وم  مع  حول  سريرح وا ضرمنات بكط ما م  
شرأن   اروي  صرورة آخر العنقود الدلغولت )أي جاك شريراك( 

أا لصرررررررررررمد  حت ضرررررررررررربات اآلخري . وأغلب الذي لحاول 
الا  أا الصررررمود ليس باممر الممك  بعد اليررررربات التت 

نذا   أيلول أسود وأحمرل نتَّ   نلالت أيلول باريس الساحط  حوَّ 
حدثت صررررررررررحوة ات نفوس الفرنسرررررررررريي  جعلتهم لأخذوا ات 

عتبار أا شرررريراك  و ات النهالة ضررررحية سررررياسررررات ليس  اإل
 النهج الدلغولت. نلافرنسا لها مصلحة ات أي عودة ب

ويبقا أا ات اماق الفرنسررررررررت مفاجآت ت حصررررررررر لها. 
وات  ذم المفاجآت  كوا ارنسرررررررررا العربية )أي ارنسرررررررررا التت 

  تفهم العرب و ساند م(... مستهداة.
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 كي ال تصبح القمة الخليجية
 العربيةمثل القمة 

نذا كرررررانرررررت القمرررررة الخليجيرررررة المق لرررررة التت م  المقرر 
 ررا ات أبو ظ ت ات امسرررررررررررررر وع امول م   اررررررررررررررري   ننعقرراد
نوام ر المق ررط ل   حقق النتررائج المرجوة اهررذا معنررام  /الثررانت

أا مؤسرسرة القمة الخليجية سرتصربئ مع الوقت مثط مؤسرسرة  
 القمة العربيةل أي م  دوا اعالية.

وصرررررررررررحيئ أا القمة الخليجية ذات نلجابيات كثيرةل م  
 ا لعوض اممة  ذا التعثر المتواصرط ننعقادبينها أا مجرد 

جتمرررراع ملوك وأمراء دول نأا  القمررررة العربيررررةل نت   نعقررررادإل
مجلس التعاوا بعد أسرابيع قليلة م  دوا ننجاء أمور بالغة 

 ك.اتر  نتكاسة للعمط العربت المام مية سيكوا بمثابة اإل
وحتا اآلا اررررإا أ ررررط القمررررة الخليجيررررة يواظ وا علا 

عليهمررال   فرراق جتمرراع ات الموعررد والمكرراا اللررذي  يتم اإلاإل
نتررائج  نرردرج  حررت خررانررة   نلاجتمرراع  ؤتء ينتهت ننت أا 

لياقات  فرضررررررررها  قوس و قاليد أ ط الصررررررررف الواحدل بينما  
 المطلوب أا  تجاوء النتائج  ذا اممر بكثير.

سررررررررررررررتطرراعررة ملوك وأمراء دول نال مررا الررذي ات وقررد لقرر 
مرجرلرس الرترعررررررراوا الرخرلريرجرت أا لرفرعرلرومل وأت  لركرفرت أنرهرم 
متجانسررروا ت ليررريعوا الوقت ات الماررراكسرررات والخالاات 

سررررتثناء ذلك الخالف الذي حدث اجأة بي  البحري  وقطر إب
 نفجار؟وأمك   عطيط املغام ق ط اإل

الكثير والجواب ع  ذلك  و أنهم لسرررررررررررتحقوا الاررررررررررركر 
علا  ررررذا التجررررانس وعلا  ررررذا اتبتعرررراد م  جرررران هم ع  

 المااكسات والخالااتل نت أا ذلك ت لكفت.
وت ندري ما الذي لمنع  ؤتءل علا سرررررررر يط المثالل م  
 خصرررررررررررررريأل قمتهم المق لرة لكت  كوا "قمرة الواراق العربت"  
يناقاروا ايها اموضراع السرائدة ات العالم العربت وييرعوا 

يروا أنها كفيلة بتحقيق التفا م أو علا امقط  امسررس التت
 الوااق الذي ينام العالقات بي  الدول العربية.

كذلك ت ندري ما الذي لمنع  ؤتء م   اكيط لجنة م  
بينهم يوكررط نليهررا أمر ءيررارة الرردول المعنيررة وإبالا حكررامهررا 
بقرارات حكرام دول الخليج ورؤيتهم لمرا لجرب أا  كوا علير  

 بي  الدول العربية.العالقات 
وثمة م  لقول نا الخالاات السررائدة ات الصررف العربت  
 ت أك ر م  أا  نجئ ايها المسررررررررررررراعت الخليجية الحميدةل  
وذلرك منهرا خالارات   ردو كمرا لو أنهرا بردأت بقرار دولت وت 

بقرار يلغت القرار السرررررررابق. ومثط  ذا القول ليس     نتهت نت  

  يرغرررب ات التوايق لمنع م  مقنعررراتل أو أنررر  علا امقرررط ت 
 م  بذل المسعا الحميد.

سررررررررررررررتمرار الخالارات بي  بعض نذلرك أنر  نذا كراا  إلاو 
باتل اإا ما ي دو أكثر العرب ات ظط وااق خليجت مسررررررررررررتغر  

سررررررررررررررتغرابررات  و أا العالقررات كثيرة الجودة بي  دول الخليج ن
والدول امخرى التت بينها خصررررومات ومارررراكسررررات. بط نا 

أحيرانرات كمرا لو أا الخليجيي  ليسرررررررررررررروا منزعجي   اممر ي ردو 
علا اإل الق م  الخالاات السررررائدة ما دامت بعيدة عنهمل  
 ذا نذا كنا سررررنسررررقا م  التحليط سرررروء النيةل بمعنا الاررررك 
ات أا الخليجيي  لارررجعوا ضرررمنات  ذم الخالاات وذلك م  

 خالل عدم  دخلهم إلنهائها.
 وقد لقال 

يي  يتحملوا مسررررررررررررررؤوليرررة  لمررراذا لجرررب أا نعت ر الخليج
هم السرررررررررررررر ررب ات  ررذم  ررط أنالجزائري و  - الخالف المغربت

ك مالحساسية بي    ي  المغربت والجزائري؟الح 
ولمرراذا لجررب أا نعت ر الخليجيي  يتحملوا مسررررررررررررررؤوليررة  

هم السرر ب ات أا البعث  ط أنالعراقت و  - الخالف السرروري 
لحكم ات الذي لحكم ات سروريا يناصرب العداء للبعث الذي 

العراق ما بعرث العراق ت لقر برالارررررررررررررررعيرة الحزبيرة لبعرث  
 سوريا؟

ولمرراذا لجررب أا نعت ر الخليجيي  يتحملوا مسررررررررررررررؤوليررة  
ك موقوف   جانب نيراا ضررررررررررررررد   نلاي  السرررررررررررررروري واللي ت  الح 
م الرئيس حااظ امسررررد ك  هم السرررر ب ات أا ح   ط أنل و العراق 

ت والصررررررواريخ م العقيد القذاات لمداا نيراا بالمسرررررراعداك  وح  
ليس حبررات برراآللررات وإنمررا كر ررات بررالرارراق الررذي  لحكموا ات 

 ؟العراق 
ولمرراذا لجررب أا نعت ر الخليجيي  يتحملوا مسررررررررررررررؤوليررة  

هم السرررررر ب ات اسررررررتمرار   ط أناسررررررتمرار الحرب ات ل ناا و 
 الميليايات  ت صاحبة القرار؟
 ولماذا؟ ولماذا؟ ولماذا؟...

يتحملوا مسرررررؤولية والرد علا ذلك  و أا الخليجيي  ت 
مررا حرردثل لكنهم بعرردم  رردخلهم وبررذل مسررررررررررررررراعيهم الحميرردة 
يتحملوا مسررؤولية أسرراسرريةل خصرروصررات أننا واثقوا كط الثقة 

 بة نذا  م  دخلوا.بأنهم لحققوا النتائج الطي   
وات  ررذا الصررررررررررررررردد م  الجررائز عقررد مقررارنررة بي  حكررام  
 الخليج نءاء الخالارررات العربيرررة وبي  رجرررال المطررراائ. وإذا

كاا مق وتت م  رجال المطاائ عدم اإلسرررررررررراع إل فاء حريق  
علا مقربة م  سررررررررريارا هم المألى بالميامل اقا ما أحدات لم 
يوج  نليهم النداء أو لطلب النجدة اإن  لصررررررررررررربئ مق وتت م  
حكرررررام الخليج أت  يبرررررادروا ويتحركوا لوضررررررررررررررع حرررررد لتلرررررك 
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لتت لها الخالااتل خصروصرات أا ات أيديهم الورقة المؤثرة وا
اعرررراليررررة خرا يم ميررررام رجررررال اإل فرررراء ات مواجهررررة حريق.  
ونعنت بالورقة  ذم قدرة الخليجيي  علا أا لسررررررراندوا بالمال 
 علا رغم أا ظروف المنطقة با ت علا شتء م  التعقيد.

ذلررك أا المبررادرة الخليجيررة الفعررالررة  جررام الخالاررات  إلاو 
الكثير  هراالسررررررررررررررائردة ات بعض منرا ق العرالم العربتل بنوعي  

نطبراع لكراد يتكرس ات نالحردة أو الحرادل ضررررررررررررررروريرة إلءالرة 
امذ راا و و أا حكرام الخليج أناررررررررررررررأوا مجلسررررررررررررررهم لكت ت 
يتعررا وا مع المارررررررررررررررراكررط العربيررة مررا دامررت الخالاررات بي   
البعض م  النوع الذي لقض الميرررررررراجعل وأا دور م لجب  
أت  يتجاوء النواحت التمويلية وحسرب الاروف واليررورات. 

نطبررررراع أا اممي  العرررررالم لمجلس كترررررأكيرررررد علا  رررررذا اإلو 
بارررررررارة ءار خالل سرررررررت سرررررررنوات عواصرررررررم  هللا ع دالتعاوا  

أجن ية أكثر مما ءار عواصررررررررررررم عربية غير عواصررررررررررررم دول 
عتبرار أا ءيرارا ر  الردوليرة مجلس التعراوال مع امخرذ ات اإل

كانت ات معامها نما إللقاء المحاضررررات أو الماررراركة ات 
 نت دول الخليج م  قريب أو م  بعيد.جتماعات  عن

ويبقا أننرا عنردمرا نطرالرب حكرام الخليج ب رذل المسررررررررررررررعا 
نفراجل ارررالتعرررالشل وربمرررا  الحميرررد الرررذي لحقق التفرررا مل اررراإل

درجة التنسررررررريقل اعلا أسررررررراس أا دول مجلس  نلاالتعاوا  
بة مع الدول سرتثناءل  ربطها عالقات  ي   نالتعاوال م  دوا 

برة  نرالرك   حيرث ت وجود لعالقرات  ي   العربيرة امخرىل وأنر 
جسرررررررررور متينة م  دوا أا لقف حجر عثرة ات  ريق ذلك 

ك مكوا  ذا   ثوري المنهج وذاك  قليدي المنطلقات. الح 
وناررررررررررررررعر ببعض التفررراؤل ما القمرررة الخليجيرررة المق لرررة  
سررررررتنعقد ات أبو ظ ت و حت رئاسررررررة "الخليجت الثوري"ل نذا 

عتادت ن نهياال الذي  آل سرلطاا ب  جاء القولل الاريخ ءايد
 اممة علا مواقف ل  م  النوع الذي يثير الجدل.

 نلاوما أحوج اممة بسررررر ب اموضررررراع العربية السرررررائدة 
موقف لأ ت م  الخليجل وعلا مستوى القمةل ويثير الجدلل 

قمة  ننعقادخصررررررروصرررررررات أا  ذم القمة سرررررررتنعقد بعد ألام م  
لسرروفيا ت والوتلات المتحدة يوم ا اإل حاد    العاميي  الدولتي  
 فق ننفراج الرردولت نذا و ت قمررة قررد  حقق اإل 11/10/1986

الرئيسرررراا غوربا ارررروف وريغاا أما نذا اختلفا فيا لسرررروء حظ  
 الجميع.

 1986تشرين األول )أكتوبر(  4 - مجلة "التضامن". لندن

     

 قمة المصافحات والخالص؟ 
ثالثررررة أشررررررررررررررهر  نعقررررد ات الكويررررت القمررررة  ابعررررد حوال

اإلسالمية الخامسة التت لجوء م  باب التفاؤلل ايالت ع  
بعض المعطيات الموضررررررررروعيةل أا  كوا قمة الخال  أو 
القمة التت  تصررررررراائ ايها اميدي ثم  صرررررررفو ايها النيات ثم  

   ج هرررررة القترررررال برررررالمررررردااع يلت ذلرررررك  ررررردوء ات الج هتي  
 هامات مفخخةل وج هة التالسر  واإلوالصرواريخ والسريارات ال

 ع ر وسائط اإلعالم الرسمية المرئية والمكتوبة.
ستنتاج  وم  خالل بعض المالحاات لمك  الخروج باإل

الررذي يؤكررد بررأا القمررة اإلسررررررررررررررالميررة قررد  كوا بررالفعررط قمررة 
 الخال .

 وعلا النحو اآل ت لمك   سجيط  ذم المالحاات 
ولا ات  للمرة ام  أا القمرررة اإلسررررررررررررررالميرررة  نعقرررد  - أوال  

الكويت التت  هدد ا نيراا و ت ستنعقد م  دوا أا لصي ها  
سرتطاعت  نالتت  اإلنحياءما سر ق أا أصراب قمة دول عدم 

 نيراا ع ر اليغو  والتهديدات  أجيط عقد ا ات بغداد.
 ررا ات الكويررت معنررام أا  ررذم القمررة سررررررررررررررتبحررث  إنعقررادو 

ا ونعنت بها  القيرية امسراسرية التت  تقدم علا سرائر القيرال
. وعلا  رررذا امسرررررررررررررررراس ارررإنهرررا اإليرانيرررة - العراقيرررةالحرب 

ما أي  اإليرانتم ك  سررررررررررررررتكوا بمثرررابرررة التحررردي الك ير للح  
 وصررررررررررية لمك  أا  صرررررررررردر عنها أو قرار م  المحتمط أا 
 تخرررذم أو خطوة نجرائيرررة م  المحتمرررط اإلقررردام عليهرررا.. نا 

لمؤكد  ذم التوصررية و لك التوصررية أو الخطوة سررتكوا م  ا
ضررررررررررررررد نيراا منهرا  راض أي مبرادرة لوقف الحرب و و مرا  

 لطالب ب  الجميع.
القمة اإلسررالمية ات الكويت معنام أا  ننعقادأا   - ثانيا  

عتبارات موضرررروعية سرررريارررراركوا ايهال حكام دول الجميع إل
سرررررررتثناء لاررررررراركوا كت ت لسرررررررجط أحد م نالخليج م  دوا 

ليجت. والملررك علا نفسرررررررررررررررر  أنرر  أخررط بقرراعرردة التعرراوا الخ
ما مثط  ذم القمة   - علا امرجئ  - الحس  الثانت لاارك

مناسربة جيدة لتوضريئ أمر لقاء قمة نلفراا الذي كثر الكالم 
و نوع ات شرررررررأن . والعقيد معمر القذاات ت مصرررررررلحة ل  ات 
مقا عة مؤ مر ينعقد ات الكويت ايالت ع  أن  بات شغواات 

التت  نعقررد ات الخررارج  الخررارج وبررالمؤ مرات نلابررالزيررارات 
م  جهرة وأا عنردم مرا لقولر  للرذي  لم يؤاءروا حكمر  عنردمرا 
شررررررررررررررنررت الطررائرات امميركيررة عرردوانررات علا بالدم م  جهررة  
أخرى. والرئيس حااظ امسررررررررررررد الذي ت يترك بارقة أمط ات 

مؤ مر قمة عربت نت وي دد ا لاارك ات قمة الكويت   ننعقاد
ع  أا الكويت بالنسررررررررربة   كت ت ي دو أن  ات عزلة ايرررررررررالت 
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ك م  نلا السررررررروري ليسرررررررت أي دولة أخرى م  الممك  أا  الح 
ك ميتمثط  السرررروري ات مؤ مر سررررينعقد ايها بمسررررؤول م   الح 

ام حسي  الذي يتحي   الدرجة الثانية أو الثالثة. والرئيس صدَّ 
  امسرررررررررد ط أا يواج  الرئيسررررررررري  الفرصرررررررررة المناسررررررررربة م  أج  

اآلخري  بموقفهمرررا  جرررام العراق ت برررد أنررر  والقرررذاات وأمرررام 
ام ليس م   بع  عدم لاررراركل ايرررالت ع  أا الرئيس صررردَّ 

الماررررراركة شرررررخصررررريات ات المؤ مرات العربية واإلسرررررالمية نت 
عند اليررورة القصروى ويحر  علا الماراركة مهما كانت  
الاروف عنردمرا ينعقرد  رذا المؤ مر ات دولرة صررررررررررررررردلقرة أو 

 وحليفة ات الوقت نفس . حليفة. والكويت صدلقة
وعندما  حدث مثط  ذم المارررراركة اإا الكويت ل   ترك  

أقصرررا الحدود.   نلاسرررتفادة منها المناسررربة  مر م  دوا اإل
ط وقف الحرب وليس كررالخروج بموقف أكثر  قرردمررات م  أجرر  

 ما  و مفيد للكويت ولآلخري . اإليرانية - العراقية
ك ممك  القول نا  ستكماتت لألسطر السابقة لن  - ثالثا    الح 
و رجمة  اإليرانيةسررررررتطاع علا رغم كط التهديدات نالكويتت 

بقت علا قنوات أعمررررال حربيررررة أا ي   نلاالتهررررديررررد أحيررررانررررات 
 صرررال سرررالكة مع نيراا وإا كاا ذلك لحدث أحيانات علا اإل

نحو مسراندة كويتية أكثر اعالية. ومثط   العراق حسراب  طلع 
لمك  أا لارررررررررررررركررط نقطررة   ررذا الموقف م  جررانررب الكويررت 

 جام وقف الحرب خصرروصررات نذا شررارك الرئيس  ننلجابية ات 
ات القمة اإلسرررررررررالمية ونارررررررررطت ات الوقت نفسررررررررر    اإليرانت

جهود الخليجيي  بمسرررررررررررررررررانررردة اآلخري  ودعمهم لفتئ حوار 
نيرانت يتطور نحو خطوات عمليرررة وبحيرررث  قوم   - عراقت

ر ات دول الخليج مجتمعرررة برررالررردور الرررذي قرررامرررت بررر  الجزائ
ليسرت    فاق وإيراا ثم   ي  أا أ مية اإل العراق الماضرت بي  

 ات المكاا الذي يتم.
أا القمة اإلسرررررررررالمية ات الكويت سرررررررررتتيئ للمرة    - رابعات 

امولا أمام الرئيس حسرررررررررررررنت مبارك ارصرررررررررررررة لقاء بالملوك 
والرؤسرررررررررررررراء العرب. ونقول ذلرك علا أسرررررررررررررراس أا الكويرت 

الرئيس المصررررري لحيررررور القمة وعلا   نلاسررررتوج  الدعوة  
 أساس أا الرئيس مبارك سيل ت الدعوة وم  دوا أي  ردد.

ارررررررراركة للرئيس مبارك كانت  وعلا رغم أا مثط  ذم الم
سرررررت دو أكثر نفعات لحكم  ولمصرررررر لو أن  لم لك  قد سرررررجط 

سررتق ط ات اإلسرركندرية رئيس وءراء نسرررائيط  نعلا نفسرر  أن  
شيموا بيريزل نت أا مجرد  وجي  الدعوة نلي  للمااركة ات 
القمة  عنت أا اإللقاع علا نسررررررررقا  عيرررررررروية مصررررررررر ات 

شركليات وأا الق ول باممر الجامعة العربية ليسرت أكثر م  
 الواقع حاصط بالفعط.

ومع أا الرئيس مبارك لم يوضرررررررئ حتا اآلا سرررررررر  ذا 

أا   سررررتقبال بيريز ات اإلسرررركندريةل نت  ندااع م  جانب  إلاإل
سررررررريحصررررررررط  اترض أن  نجتهاد الرئيس قد لكوا م  باب اإل

نسررررائيط علا  سرررتقبال  ات اإلسررركندرية لرئيس وءراءنبسررر ب 
ب نسرررررررررررررررائيرط لكوا بمثرابرة ورقرة  تيئ للرئيس   نراءل م  جرانر 

مبارك أا لارررررررارك ات القمة اإلسرررررررالمية ات الكويت  مهيدات  
ية كامب ن فاقللماررراركة ات القمة العربية م  دوا أا يلغت 

نذا كراا الرئيس   دلفيرد. وعمليرات أا  رذم الورقرة لم  ترأم ل نت  
مبرررارك يرى ات الموااقرررة اإلسرررررررررررررررائيليرررة غير المفهومرررة م  

نرب كثيري  علا اكرة المؤ مر الردولت مرا لارررررررررررررركرط ننجراءات جرا
يتيئ ل  ليس اقا الماراركة ات القمة اإلسرالمية وإنما أليرات 
 وجير  الردعوة نلير  للماررررررررررررررراركرة ات القمرة العربيرةل  رذا مع 

عتبرررار أا الرررذي  لعيقوا عقرررد القمرررة العربيرررة  امخرررذ ات اإل
ك ملفيدوا  ية  سرتفيد  المصرري ما كط  أجيط للقمة العرب الح 

من  مصرررررررررررررر التت  ارررررررررررررارك ات  ذم امثناء ات المؤ مرات 
 اإلنحيراءاإلسررررررررررررررالميرة والمؤ مرات اماريقيرة ومؤ مرات عردم 

سرررررررررررررتفهام أو نسرررررررررررررتمرار عالمة نو ت ماررررررررررررراركة  طرح ات 
سررررررررررتفهام خالصررررررررررتها  لماذا م  الممك  نبامحرى عالمات 

ماررراركة مصرررر ات كط  ذم المؤ مرات ويبقا م  الصرررعب 
 ات مؤ مر عربت؟ مااركتها
 - ذلكل اإا العالقة المصرررية  نلاباإلضررااة   - خامساا  

الكويتية ات ظط القطيعة العربية لمصرررر   دو جيدة. ويذكر 
ك م م المصرررررري بالخير موقف  عندما  ددت  ك  الكويتت للح   الح 

ك منيراا سرررررريادة الكويتل كما أا   المصررررررري يذكر للحكم  الح 
الكويتت بالخير مساند   المالية ات أعقاب الخسائر الفادحة 

ضررررطرابات قوات امم  المركزيل  ذا ايررررالت  نالناشرررر ة ع   
ع  أا "اللوبت المصرري" داخط امسررة الحاكمة ات الكويت 

يرررررررررررغا عند اليررررررررررررورة م  أجط أت  لارررررررررررتد  ت بأس ب  وي
 الحصار العربت حول مصر.

الرئيس مبرررارك لكت  نلاوإذا حررردث و م  وجيررر  الررردعوة 
لاررررررررررارك ات القمة اإلسررررررررررالمية كما  و محتمطل وحيررررررررررر  

الكويرت كمرا  و مؤكرد ارإا أمير الكويرت  نلاالرئيس مبرارك 
م  جهررة والملررك حسرررررررررررررري  م  جهررة أخرى ل  يتركررا  ررذم 

عربية   - م  دوا  أمي  مصررااحات مصررريةالمناسرربة  مر 
السرررورية والمصرررااحة  - شررراملة وحتا المصرررااحة المصررررية

 اللي ية. - المصرية
وإذا حدث أا حالف التوايق أو بعيرررررررر  اليسررررررررير مهمة  
رئيس وءراء السررررررروداا الصرررررررادق المهدي ات كط م  بغداد  
و هراا لوقف الحربل اإا رجط السرررروداا القوي سرررريسرررراعد 

 حقيق  ذم المصرااحات التت قد  تسرع دائر ها  بالتأكيد علا 
. ومثط  ذا نيرانية - بحيث  كوا  ناك مصررررررررااحات عربية
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  ريغرررراا  اممر يتوقف علا مرررردى نجرررراح قمررررة الرئيسرررررررررررررري  
  سررررريعيراا منطقة الاررررررق الرئيسررررري     ط أاوغوربا اررررروفل و 

شرررررررررررررري رات م   اإليرانيرة - العراقيرةاموسررررررررررررررا وبرالرذات الحرب 
يتفقرراا علا وقف  ررذم الحرب ات   تمررام أو علا امقررطاإل

 شكط أو آخر.
ويبقا أا القمرة اإلسررررررررررررررالميرة ات الكويرت نذا كرانرت ل  
 كوا قمة الخال  اإنها سرررررتاررررركط نذا سرررررارت اممور واق 
السررررررررريناريو الكويتت المدروس الذي يتم وضرررررررررع  منذ بعض  
الوقت نقطة  حول ات مسرررار الوضرررع العربت. وإذا صرررحت 

ت عربية  ارررررررارك ات صرررررررناعة المعلومات التت ردد ها جها
د الطريق أمرام القرار ات بالد رال ارإا قمرة الكويرت سررررررررررررررتمهر   

سرتعادة مصرر عيرويتها ات الجامعة نواقع جديد لقوم علا 
  يريرد م  الردول العربيرة العالقرات العربيرة علا أا لقطع م  

معها منها  قيم عالقات مع نسرررررررررررررائيط. أما  الدي لوماسررررررررررررية
اإا ما يتم السرررررعت  اإليرانية - قيةالعراالحرب  نلابالنسررررربة 

علا  رردنررة يتم خاللهررا و حررت رعررالررة    فرراق لتحقيقرر   و اإل
نسررررالمية وضررررع صرررريغة للتعالشل خصرررروصررررات وأا  - عربية

الرئيس مبارك اإا  نلار انات الجميع لم  تحقق. وبالنسررربة 
القمة بتصرررريحات   ننعقادالمهم  و أت  يدلت م  اآلا وحتا 

 م  النوع الذي يتس ب ات حدوث مفاجآت.
 لحدث ذلك أم ت لحدث؟

 جرررررررام  حرقريرق  ناممور  سررررررررررررررير ات  اأغلرررررررب الا  أ
 نفراجات.اإل

 1986تشرين األول )أكتوبر(  11 - مجلة "التضامن". لندن

     

 الكويت  إلىن... من أيسلندا قمة الجباريْ 
 - ا القمة امميركيةألات كانت النتائج التت أسررررررررررفرت عنه

السرررررررروفيا ية ات ألسررررررررلندا اإا المرء لجد نفسرررررررر  مأخوذات ق ط 
النترررائج برررالررردوااع التت حتمرررت عقرررد القمرررة وبرررالاروف التت 

  ا. علا صعيد الدوااع لمك  مالحاة اآل ت ننعقادرااقت 
تصرررررررررادلة  نق   واجهاا ظرواات   العاميي  نا الدولتي   ▪

ك دم  رردار  درجررة أا عررر  إلاعلا شررررررررررررررتء م  التعقيرررد و 
ميرررررررررررررررراعفرررات  رررذم الاروف ارررإا أءمرررات  ررراحنرررة قرررد 

 ل اال  عود الوتلرات المتحردة دولرة  عصررررررررررررررف برالردولتي  
قتصررررررررررررررادي يواجر  بعض  عاما مرا دام وضررررررررررررررعهرا اإل

السررررررروفيا ت دولة عاما ما  اإل حادالمتاعبل وت لعود 

دام ليس مسررررررررررتعدات لتأمي  القمئ لاررررررررررعوب  وللاررررررررررعوب 
 امخرى.

قتصرررادلة الصرررعبة لما كاا الرئيسررراا  ولوت الاروف اإل 
جتماع مرة ثانية والتمهيد اإل  نلاريغاا وغوربا اروف سرارعا 
ل الزيرارات والاهور جتمراع و براد  لقمرة ثرالثرة و كريس م ردأ اإل

 أمام دول العالم وشعوب  بماهر جديد يوحت بالطمأنينة.
التت   ثم القمة وحتا قمة جنيف الماضرررية بي  الرئيسررري  

عقدا ا ات ريكيافيك عاصرررمة ألسرررلندا يوم السررر ت الماضرررت 
  كاا الها ف امحمر  و صررررررررررلة الوصررررررررررط بي  عاصررررررررررمتت  

 . و رذا الهرا ف كراا رمزات للخوف واإلنرذار   العاميي  الردولتي  
وليس للتحيرررررة. ات ال يرررررت امبيض  رررررا ف أحمر يزمجر  

السرررررررررررروفيا ت ننذار ت لحتمط   اإل حادجرسرررررررررررر  نذا كاا لدى 
. وات الكرملي   ا ف  الدي لوماسرريةا بواسررطة الحقيبة اإلبال 

مماثط يزأر نذا كاا رئيس أميركا سرررررريهدد بإ الق صرررررراروت 
السرروفيا ت ل  يلزم حدودات م  التدخط  اإل حادنووي نذا كاا 
 متعاراات عليها.

سررتمر منذ اسررتحداث  صررامتات  نوصررحيئ أا  ذا الها ف   
عصررابل نذ نن  أو شررب  صررامت نت أا منارم كاا يثير ام

عنردمرا لكوا مقيراس التفرا م  و  را ف أحمر لإنرذار اهرذا 
 لعنت أن  ت  فا م.

وم  المؤكد أن  بعد قمة جنيف الماضررررررية وات ضرررررروء   
القمة التت عقد ا الرئيسرررررررراا ريغاا وغوربا ارررررررروف منذ ألام 
وق رط القمرة التت سرررررررررررررريتم عقرد را بعرد أشررررررررررررررهر ارإا اللقراءات 

و و ننجاء  يف نذ لكفت  سررررررررررررتكوا ال ديط للها ف امحمر  
أا امعصرررراب ل   كوا دائمات مارررردودةل كما  ت الحال ات 
المراضررررررررررررررتل وأا أي أءمة  حتمرط المارررررررررررررراورات بدل  وجير   

 اإلنذارات.

  ريغاا وغوربا اوف وجدا أنهما أمام نا الرئيسي    ▪
ور ررة بررالغررة التعقيررد ونعنت بهررا "حرب النجوم". و ررذم 

للتوسررررررررررررع ايها. أما الحرب م  نوع ت حط ل  وت نهالة 
نذا بردأت ارإنهرا م  الصررررررررررررررعرب أا  توقف أي أنهرا نذا 

الكثيرة   اإليرانيرة - العراقيرةجراءت المقرارنرة مثرط الحرب 
 - السررررررخونة والاررررررراسررررررةل أو مثط الصررررررراع اإلسرررررررائيلت

 .الفلسطينت
كتارررررررررفا  ن  قررا عندما وقد لجوء اتاتراض أا الرئيسررررررررري  

هما( أا "حرب  )ات ضررررروء  قارير ومعطيات  واارت لكط من
حررررراارررررة اليررررررررررررررررررائقرررررة  نلاالنجوم" قرررررد  نتهت بكرررررط منهمرررررا 

 نلاقتصررادلةل أا يتصررااحا علا عجط ويمارسررا المرونة  اإل
الحد امقصرررررررا وأا يتفقا علا الحد امدنا نذا اسرررررررتعصرررررررا 

لم لحصرررررط كما  ن فاق مثالت )و و  ن فاق  نلاأمر التوصرررررط  
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  يئ فيما بعد(.ن
أنهمرررررا عنررررردمرررررا وجررررردا أا  اتراضكرررررذلرررررك قرررررد لجوء اإل

المكاسررررررررب م  التناءتت ك يرة اإنهما شررررررررعرا بيرررررررررورةل بط 
بواجب التناءلل م  دوا أا  سررررررررررتوقفهما حسرررررررررراسررررررررررية م دأ 
التناءل. و ما عندما لفعالا ذلك اعلا أسررررررررررررراس أا التناءل 

سررررررررررررررالح نذا كررراا لسرررررررررررررررراعرررد ات  حقيق حلول  نلايتحول 
لتعقيدل  لصررررررررررراعات ت  نتهت أو أنها علا جانب ك ير م  ا

عتبرررار أا  نررراءل  رررذا الطرف ليس   رررذا مع امخرررذ ات اإل
 باليرورة أا لكوا مثط  ناءل الطرف اآلخر.

  ريغاا وغوربا ارررروف  أا الرئيسرررري   نتبامالالات لإ  ▪
جتمررررراعرررررات عتمررررراد الحوار م  خالل اإلإ قررا اللقررررراء و 

أسرررلوبات للتفا م ليس ما الحرب بينهما  الت وداع كط 
يررحالا والدمار وإنما لتفادي حدوث منهما الكثير م  ال

ذلررررك. و ررررذا معنررررام أا اللقرررراء لوقف الحرب ولتطويق  
ميررررررررراعفات الصرررررررررراع لصررررررررربئ أكثر نلحاحات م  اللقاء 

 .لتجنب حدوث المواجهة

  امميركت  اللقرراء امول بي  الرئيسرررررررررررررري   ننعقررادنا  ▪
  عترااات م  جان هما كرئيست  ن والسوفيا ت ات جنيف كاا  

بأ مية الحياد وكيف أا سرررررررررويسررررررررررا    العاميي الدولتي  
   ررررذم الرررردولررررة المحررررايرررردة قررررادرة علا أا  هيئ لهررررذي  

  أرضررررية صررررالحة للحوار وليس للمالكمة. كما الجباري  
  ات العاصررررررررررررمة اللقاء الثانت بي  الرئيسرررررررررررري   ننعقادأا  

أنهما   نلااملسرررررلندلة كاا بمثابة المؤشرررررر م  جان هما 
بقدر ما أا  الحط الوسررررررررررال وأن   نلايريداا التوصررررررررررط  

عرلرا الررئريرس اممريرركرت أا لرخرطرو خرطروة ارررررررإا عرلا 
الرئيس السرررررررررررررروفيررا ت أا لخطو خطوة ممرراثلررة وبررذلررك 
يتحقق الهدف المناررود. وعندما نقول ذلك اعلا أسرراس 

خترارا للقراء القمرة الثرانت بينهمرا المكراا ن  أا الرئيسرررررررررررررري  
الذي لقع جغرافيات ات منتصررررررف المسررررررااة بي  موسرررررركو 

ا الدولة التت يؤكد سررررررركانها الذي  ت ختار إوواشرررررررنط ل و 
ألف نسرمة أنهم بالحياة البسريطة   يتجاوء عدد م الم تت  

التت لعيارررررررونها  م أسرررررررعد حاتت وأايرررررررط صرررررررحة وأقط 
 اإل حادمارررررررررررررراكط م  كط شررررررررررررررعوب الوتلات المتحدة و 

 السوفيا ت.
وي رردو أا اللقرراءات النرراجحررة التت  نتهت بقرارات ك رى  

ماك  بسررررررررا ة. وعندما كنا نتابع   ولد بسررررررررالمة ات أكثر ام
  السوفيا ت وامميركت ع ر شاشة التلفزيوا وصول الرئيسي  

 نلاالعاصررررررررمة املسررررررررلندلة ريكيافيك عادت بنا الذاكرة    نلا
وكيف أا  1967القمرة العربيرة ات الخر وم عرام  ننعقرادألرام 

ات أجواء ببسرررررررررررررررا رة لقراء القمرة  لتقوانالملوك والرؤسررررررررررررررراء 

ستقبال.  امميركت ات ريكيافيك  بسا ة ات اإل  - السوفيا ت
. وبسرررررررررررررررررا رررة ات امثررراث نعقررراداإلوبسرررررررررررررررررا رررة ات مكررراا 

 والمفروشات وكط ذلك بالحد امدنا م  المخاوف.
يبقا أا الغرض م   رررذم المالحارررات  و القول برررأا  

ا للبحث ات لتقيا ويلتقيان  امميركت والسرررررررروفيا ت الرئيسرررررررري  
 فرادي حردوث مواجهرة بينهمرا وليس ما  رذم الحرب حردثرت  
و تواصرط. اهط م  غير الجائز أا نتوقعل أو النقط نتمنال  

نيرانت. والغرض م   ذم المالحاات    - حدوث لقاء عراقت
أليرررررررررررات  و القول بأا اللقاء الناجئ  و اللقاء الذي يتم في  

اللقاء  نلابالنسررررررربة ل التناءتتل اهط نتوقع حدوث ذلك   باد  
 الذي يتمنا المرء حدوث . اإليرانت - العربت

والغرض م   ذم المالحاات أليررررررات وأليررررررات  و القول 
  لعياررررررراا حالة صرررررررراع بارد أو دموي بأا اللقاء بي   راي  

 و اللقاء الذي يتم بينهما م  دوا وسا ة أو مسعا  رف  
ذي لم امميركت الر  - ثالثل أي م  نوع اللقراء السرررررررررررررروفيرا ت

يتم نتيجة وسررررررررررررررا ة  رف ثالث وإنما ما التأمط ات حجم  
أنهار الدم التت لمك  أا  سرررررررريط لو حدثت المواجهة وحجم  

سرررررررررتمر الصرررررررررراع كاا ناإلاالس الذي سررررررررريواج  اتثني  لو  
ط أا يتم اللقاء. اهط بمثابة الوسررررررررريا الذي ضرررررررررغا م  أج  

نتوقع ذلك وإا كاا المرء لسررررررتبعد حدوث  ذم المعجزة ما 
  ن فرراقالررذي ت يوااق حتا علا  رردنررة أو  اإليرانتالطرف 

نفترض   - لتبررادل امسرررررررررررررررى كيف سرررررررررررررريوااق علا مبررادرة
للقاء ليرررررررع مصرررررررلحة  العراقيةم  جانب القيادة  - حدوثها
ك م  و   والاع ي  الدولتي    ي  علا الطاولة.الح 
ذلرررك أا الغرض م   رررذم المالحارررات  و القول  إلاو 

المقررارنرة مثررط ألسررررررررررررررلنرردا وأنهرا  برأا الكويرت   رردو م  خالل
وأنها مؤ لة  العراق جغرافيات ات منتصررف الطريق بي  نيراا و 

سررررررررررررواء  اإليرانت - العراقتلتأمي  الجو المناسررررررررررررب للحوار  
جرى  ررذا الحوار ق ررط القمررة اإلسررررررررررررررالميررة أو  حررت مالررة  
ورعالة مليار مسررررررلم ضرررررراقت صرررررردور م بهذا اإلصرررررررار م  

ك مجررانررب أركرراا  علا نقفررال أي نررااررذة  رردخررط  اإليرانت الح 
منها نسررمة سررالم. وات موقفهم  ذا لسررتعملوا اموراق التت 

سررررررررتعمالها وأ مها أنهم رجال دي   نت لسررررررررتطيع أحد غير م 
لملكوا حق نصدار الفتاوى ويملكوا التحليط والتحريم علا 

 ختيار والراض.موا ني  ت حول لهم وت مجال أمامهم لإ 
الررررردول   رررررط أاحررررردث  رررررذم المعجزة. و و كرارات   رررررط  

اإلسررالمية سررتبقا قابلة بدولة واحدة  قض ميرراجع الجميع 
اترة   نلاوات ءم   قرر فيرررر  الرررردولترررراا العاميرررراا الخلود 

سرررررررررررترخاء مخااة حدوث اإلاالس والتخوف م  عدم القدرة  ن
 نفجار الك ير.إلعلا مواجهة ا
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 مبارك للعودة؟ إلىدعوة سعودية 
قتصررادلة ات مصررر اإن  ليس  بسرر ب  عقيدات الحالة اإل

 نالك ما يثلج صررررررررردر الموا   المصرررررررررري أكثر م  منار  
الخليجيي  لسرريروا ات شرروارع القا رة واإلسرركندرية. ذلك أا 
 ررذا المنار لعنت ات نارم أا المزيررد م  المررال الخليجتل 

وع الصرررررعبل سرررررينفق ات مصرررررر. واإلنفاق و و مال م  الن
نذا كاا ل  لعنت اءد ارات اإن  لعنت ات أضررعف اإللماا أا 

 تصادي ستنحسر بعض الاتء.قرقعة الييق اإل
أما عندما يرى  ذا الموا   علا الصفحات امولا م  
الصرررررررررحف أو علا شررررررررراشرررررررررة التلفزيوا منار رئيس الدولة 

مال السررررعوديي   جتماعات مع مجموعة م  رجال امعنيترأس 
 ر ياح الذي يثلج الصدر.اإن  لاعر بما  و أكثر م  اإل

ر ياح ما و و م  حق  أا لاررررررررعر بما  و أكثر م  اإل
 و بمثررابررة الخطوة امكثر  قرردمررات علا  جتمرراعمثررط  ررذا اإل

صعيد التط يعل ايالت ع  أنها نذا  طورت لمك  أا  اكط  
ما  نلاالمصرررية  - مدخالت نحو العودة بالعالقات السررعودلة

 كانت علي  خالية م  التحفاات.
ام ميرررة  جتمررراعذلرررك أا  رررذا الموا   لعطت اإل إلاو 

 - القصرررررررروى علا أسرررررررراس أن  نذا با ت الطريق السررررررررعودلة
مصر سالكة اإا   - المصريةل أو بامحرى  ريق السعودلة

الطريق بي  مصررررر ودول الخليج  صرررربئل نذا جاء التع يرل  
مزدحمررة و ررذا مردم أا الخليجيي  ينتاروا عررادة مررا  فعلرر   

ا عادة السعودلة ق ط أا لقدموا علا خطوة مال وأنهم يتريثو 
 مخااة أا  تيارب الخطوة مع ما  ريدم السعودلة.

وقياسرات بواقع الحال اإا العالقات بي  مصرر والسرعودلة 
 ت بارررركط عام عادلة و تسررررم م  جانب السررررعودلة بالكثير  
م  التحفظل و و مرا لحراول الرئيس حسررررررررررررررنت مبرارك   رديردم  

 جام كاا  رحيب  الحار ق ط اإلات شرررركط أو آخر. وات  ذا  
ع د العزيز الذي أقام ات  ب  ة أشررررررهر باممير  ركتبيررررررع

القرررا رة مررردة  ويلرررة ونجئ ات  رررأمي  محرررادثرررة  رررا  يرررة بي   
 جرررام اإلع رررد العزيز. وات  ب  لملرررك اهررردالرئيس مبرررارك وا

بوارد رجرال امعمرال  لإنتبرام تمرامر  الالارت ن نفسررررررررررررررر  كراا 
والغرف التجارية السرعودلة الذي ءار مصرر واسرتق ط الرئيس  

ل ولقد كاا منار الرئيس  12/10/1986ءم يوم امحد أعيررررا
مبررارك لحيا برر  رجررال امعمررال السررررررررررررررعوديوا بررالكوفيررات  

والعبررراءات المقصرررررررررررررربرررة م  النوع الرررذي لم لرررألفررر  الموا   
المصرررررررري منذ أا بدأت القطيعة ألام الرئيس )الراحط( أنور 

ر ياحل ويترك ات نفس  السرررادات. و و منار يبعث علا اإل
ط م  حدة التأءم الناشر ة ع  الاروف اعات لقل   نطبنالمصرري 

 قتصادلة الصعبة التت  عياها مصر.اإل
ومع أا لقاء رجال امعمال السررررررعوديي  بالرئيس مبارك  
يتم ات ءم  لم لعررد فيرر  المررال الخليجت بررالوارة التت كرراا 
عليها م  ق طل نت أا  ذا المال يبقا وايرات قياسرررات بماررراكط  

 مصر ومتطلبا ها.
ك  ام م م   رررذا كلررر   و أا  تم نعرررادة النار ات  ول

أمور كثيرة بحيث ت لصرررررررررراب رجال امعمال السررررررررررعوديوا 
بحررالررة نحبررا  كتلررك التت أصرررررررررررررررابررت بعض المصرررررررررررررررارف 
والارررررررررررررركات امميركية والفرنسرررررررررررررية التت أضرررررررررررررنا ا التعقيد  

 ستثمار.المصري الذي ت يالئم  وح الراغ ي  ات اإل
 ويبقا أمراا 

أا لقرراء رجررال امعمررال السررررررررررررررعوديي    اممر امول  و
سررررررررررررررتق رط الرئيس المصررررررررررررررري ات نبرالرئيس مبرارك يتم وقرد 

اإلسركندرية رئيس وءراء نسررائيط شريموا بيريز ق ط أا لسرلم  
نسررررررحاق شررررررامير. وات  ذا الصرررررردد قد لجوء   نلاالرئاسررررررة 

اتراض أا رجرررال امعمرررال لميزوا بي  السرررررررررررررريررراسررررررررررررررررة اإل
اتراض . ومثط  ذا اإلسرررررتثمار وت لح وا مزج  ذم بذاكواإل

مسرررررتبعدل وم  امايرررررط امخذ بفرضرررررية أا رجال امعمال 
السرعوديي  لعراوا أا الرئيس مبارك ما كاا ليسرتق ط بيريز  
لوت الخوف م  أا  حرم  الوتلات المتحدة م  مسررررررراعدات 
 ت ات امصط ت  حط نت النسبة البسيطة جدات م  مااكط 

 - الررررررذي جعلهممصرررررررررررررررل وأا ندراكهم لهررررررذا اممر  و 
القرا رة  نلالرأ وا  - سررررررررررررررت رذاا غير معل  م  حكومتهمإوبر 

سرررررررررررتثمارية قد  حط لمصرررررررررررر بعض  نويبحثوا ات شرررررررررررؤوا 
 مااكلها.

أما اممر الثانت اهو أا أمام حكم الرئيس مبارك ارصة  
والسرررعودلة  - سرررتثمارات الخليجية اريخية لكت لسرررتقطب اإل

سرررررررررررتثمارات  ذم ات وذلك ما  جربة اإل - باررررررررررركط خا 
أوروبا لم  عا نتائج جيدة ايالت ع  أا أ ط الخليج عمومات 

سرررررررررررتثمارات أو م  الناس العاديي  با وا ت نم  أصرررررررررررحاب 
يتحملوا  ميرررررررررررية اإلجاءات ات أوروبا وت اإلقامة صررررررررررريفات  
 ناك أو ات  ركيا وق ر ل وأن  ما دامت عودة ل ناا الذي 

ة ات الزم  الرا   اررإنرر  ت يبقا أمررامهم يريرردونرر  مسررررررررررررررتبعررد
مصرررر شرررر  أا لعياررروا ات مصرررر مثلما   نلاسررروى التوج  

كانوا لعيارررررررررررروا ات ل ناا. ومثط  ذا اممر ليس صررررررررررررعب  
التحقيق خصرررررررروصررررررررات علا الرئيس حسررررررررنت مبارك الذي ت 
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ءعامة عربية ودور ك ير ويريد صررررادقات أا ينجئ    نلايتطلع 
قتصرررررررادي نهيار اإل  اإلاقا ات  زعم حملة ننقاذ مصرررررررر م

 مرة واحدة.
ولعلرر  م   ررذا اإلحسرررررررررررررررراس جلس مع رجررال امعمررال 

 12/10/1986السررررعوديي  ات القصررررر الجمهوري يوم امحد 
  وبرردا اللقرراء الررذي يوحت بررأنرر  م  نتررائج  حرك اممير  ركت

ا مدى بيرعة أشرهر ميرتل  ع د العزيز ات القا رة عل ب 
ربعها... وربما ع   نلاوكأنما  و نيذاا بعودة مصرر قريبات 

 ريق القمة اإلسررررررررالمية ات الكويت بعد بيررررررررعة أسررررررررابيعل  
 لك القمة لمر م  خالل  نلاوذلك علا أسراس أا الطريق 

الترحيرب السررررررررررررررعودي. ومجتء وارد رجرال امعمرال والغرف 
القررا رة ولقرراء الرئيس مبررارك  و  نلاالتجرراريررة السررررررررررررررعودلررة 
 نلانفسررررررررررررررررر  الرئيس لكت يهيئ  نلادعوة م  نوع جرررديرررد 

 العودة.
 1986تشرين األول )أكتوبر(  18 - مجلة "التضامن". لندن

     

 العملية الصحيحة في المكان الصحيح 
علا  الفلسرررطينيةات الوقت الذي كانت شرررمس المقاومة 

أتبرة المغيرب وراء أاق  رذم المرحلرة الحزينرة والمحبطرة م  
ط ط القيرررررررررررررريرررة وم  أجررر  العمرررط الو نت أو العمرررط م  أجررر  

الو  ل جرراءت العمليررة الاررررررررررررررجرراعررة التت نفررذ ررا المقررا لوا 
نرردارراع العربت ات وا ات القرردس لوقف  ررذا اإلالفلسررررررررررررررطيني

 جرررام اليرررأس ولتؤكررد بيررررررررررررررع حقرررائق م  بينهرررا أا العمررط ن
الفدائت ات اإل ار الصررررررررررررحيئ وات المكاا المناسررررررررررررب  و 

سررتنكار م  نالمطلوب و و الذي ت لمك  أا لكوا موضررع 
 جانب أحد.

لية القدس ت لمك  أا  لقا سرررررررررررروى الترحيب. اهت  وعم
 تم ات أرض محتلة وعلا  ذا امساس اإا مقاومة المحتط 

حتالل وعلا  ذا مقاومة مارروعة. و ت اسرتهدات جنود اإل
 امساس اإا مقاومة  ؤتء الجنود مقاومة ماروعة.

كذلك أا عملية القدس ت لمك  أا  لقا سروى الترحيب  
تء المرارة الناشرر ة ات النفوس ع  أا منها   دد بعض الارر 

ت  جيد م  عمليات المقاومة سررررررررروى  الفلسرررررررررطينيةالمقاومة  
الذي يثير العواصررف ات وجهها وليس الحماسررة لها. وحتا  
وسرررررررررائط اإلعالم امجن ية المؤيدة إلسررررررررررائيط ل   تبارى ات 
عرض صور امشالء الممددة علا امرض ات  ذا المطار 

ستطاعتها أا  كثر م  الحديث ع  نأو ذاك ول  لكوا ات 
اإلر اب و و حديث  اررررررررررررعب كثيرات ات السررررررررررررنوات الخمس 
الماضية ولقت مع امسف رألات عامات عرييات ات العالم علا 

سررررررتعداد ما لسررررررتمع نلي  با تمام. ولقد سرررررراعدت المقاومة ن
علا ذلك نتيجة التخطيا العاررررررررروائت لعمليات  الفلسرررررررررطينية

 لمناسب.نفذ ها ات غير المكاا ا
وإذا كانت عملية القدس أحدثت  ذا الاررررررررررررعور المعنوي 
الجيررررد ات نفس الموا   العربت اررررإنهررررا أحرررردثررررت ات نفس  

ات أي مخيم لأوي  خارج بلدم السررطي   الفلسررطينتالموا    
شرررررررررررعورات بالطمأنينة. وم  المؤكد أن  بعد اآلا ل  لسرررررررررررتمر  
أسرررررير المهووسررررري  الذي  لطاردون  ات مخيم  بحجج واتية  

  نقصها الاجاعة.
و و ل  يبقا أسررررررير الخوف ما عملية القدس سررررررتكوا 
عنصررررررررررررر ضررررررررررررغا بعد اآلا علا كثيري  لكت لعيدوا خلا 
اموراق م  جديد بعدما كانوا خلطوا بطريقة وضرررررررررررررعوا ايها 

أنها ورقة    نلاجانبات مسرررررررررتندي  ات ذلك  الفلسرررررررررطينيةالورقة 
وبا ت    ر لت وشررراخت الفلسرررطينيةغير اعالة وأا القيادات 

 غير مؤ لة لمواصلة رحلة النيال.
وعملية القدس   دو كما لو أنها رسرررالة  وجهها المقاومة 

 إلاأ راف عربية كثيرة و   إلانسرررررررررررررائيط و   نلا الفلسررررررررررررطينية
 - جتهادات نكما لجوء للمرء أا لفترض  - العالم و تيررررررررررم 

لها قوا ا الجديدة التت  الفلسرررررطينيةالتأكيد علا أا القيرررررية 
 قرررا رررط م  أجلهرررا. وقرررد لكوا الرررذي  نفرررذوا  لرررك لمك  أا 

العملية الاررررررجاعة  م الذي  عندما كانوا أ فاتت أو اتية ق ط 
سرنوات شرا دوا كيف دمرت الجرارات اإلسررائيلية مناءلهم أو 

حتالل امشررررررررررررررقرررررراء واآلبرررررراء كيف أعررررررادت نليهم قوات اإل
والاررقيقات م  السررجوا وقد قيررت علا ننسررانيتهم. وبعدما 

فال والفتية صررررررررار م  الط يعت أا لكونوا مقا لي   ك ر ام  
يثررأروا لألرض والمنزل وك ريرراء اآلبرراء وكرامررة امشررررررررررررررقرراء 

 والاقيقات.
التررأمررط ات عمليررة القرردس أنهررا لم  تم  نلاوالررذي يرردعو 

ع ر حرردود عربيررة مفتوحررة ما كررط الحرردود مغلقررة ات وجرر  
ا وإنما  مت م  الداخط واسررررتهدات كم الفلسررررطينيةالمقاومة  

سرررررررررر ق أا ذكرنا أ دااات عسرررررررررركرية و ت أ داف ماررررررررررروعة.  
  الفلسرررررررررطينيةالذ   سرررررررررؤال  ما دامت المقاومة   نلاويتبادر 

قرررادرة علا مثرررط  رررذم العمليرررات المررراذا لم  نفرررذ رررا م  ق رررط 
ولمراذا  ركرت القريرب والبعيرد وامبعرد لكثر م  الحرديرث حول 

 رديرد  سررررررررررررررل يرة العمليرات التت  قوم بهرا ويكثر أليررررررررررررررات م  
كم سرررررررتحرروا السرررررررطي  م  خالل   ط أن  عبارات م  نوع

كم سرررتحرروا   ط أنغتيال أشرررخا  منكم وفيكمل و ن محاولة  
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السرررررطي  م  خالل قذلفة  طلقونها علا مدرسرررررة ع ر الحدود  
كم  رررط أن مع ل نررراا و تسررررررررررررر  وا لررر  نتيجرررة لرررذلرررك برررامذىل و 

سرررررررررررررتحرروا السرررررررررررررطي  م  خالل قن لرة  فجرونهرا ات مطرار 
ها دم ال ريء مع دماء المعادي  للقيية.. و ط و ط  ويختلا اي 

 و ط؟ 
أا عملية القدس سررررررررررررتخفف م  و أة  ذم   نلا وإضررررررررررررااة 

المطراردة غير الارررررررررررررجراعرة للفلسرررررررررررررطينيي  ات مخيمرا هم ارإنهرا 
التت أعلنت مسرررؤوليتها   الفلسرررطينية منامة التحرير   نلا سرررتعيد 

ة  ع  العمليررة و  نيهررا لهررال الو ج الررذي كررانررت عليرر  بعررد  زيمرر 
لعود  الفلسرررررررررررررطينيررررة ألررررام كرررراا التقرب م  المقرررراومررررة  1967

بالمكاسرب المعنوية علا  ذا الناام أو ذاك. كذلك أا العملية 
سررت دو  ارركط ردات عمليات علا الذي  لقولوا سرررات ات مجالسررهم   

حتا  بقا  حصررررط  الفلسررررطينية ما الذي  فعل  منامة التحرير 
 علا المساعدات المالية التت  حصط عليها؟ 

  -  ويبقا أا عمليرة القردس التت جراءت بعرد حوارات عربيرة 
 م ناا ات نفوس اليهود سررررتجعط  نسرررررائيلية وأحدثت بعض اإل 

ينحسر وسيرى أي نسرائيلت أن  ل  لكوا بخير   م ناا  ذا اإل 
ط أا  تخلا  بعد اآلا نذا كاا ل  ليغا علا حكومت  م  أج  

 ي . الفلسطيني علا عناد ا وعدوانيتها  جام 
كط موا     نلا يبقا أليرررات أا عملية القدس   دو بالنسررربة 

ك ير الارأا برغم  واضرع  علا ما  م   السرطينت عربت أنها رد 
ا ما  ملك  نسررائيط م  سرالح نووي. ولو  الكارف عن  ات شرأ 

أنها  مت ق ط أا يلتقت الرئيسررررررررررراا غوربا اررررررررررروف وريغاا ات  
  م ناا العربت علا أحس  حات  . ألسلندا لكاا اإل 

الذي سرريكوا ل  ات   الفلسررطينت النيررال   نلا و حية متميزة 
ال ما كاا م  السررررهط  واارم م  دوا  قمة الكويت حيررررور اعَّ 

  لك العملية. 
  لمثل  م  قيادات  حر  علا أا  لهذا النيررال بم    حية 

 بقت غصررررررررررررر  الزيتوا ات يرد رال ات الوقرت الرذي  طلرب م   
أا  يرررررررغا علا ءناد  الفلسرررررررطينية السررررررراللة الجديدة للمقاومة 

 بندقيتها بالطريقة التت  حقق الهدف. 
أول ك امبطال الذي  أسرقطوا الفانتوم    نلا و حية أكثر  ميزات 

   و  أنر  ليس  نرالرك م    نلا و ت مطم نرة  التت جراءت لتعتردي 
قرادر أا يلقنهرا درسررررررررررررررات ي ردو أا السررررررررررررراللرة الجرديردة للمقراومرة  

 أ قنت  علم  بتفوق.  الفلسطينية 
 1986تشرين األول )أكتوبر(  25 - مجلة "التضامن". لندن

     

 لماذا ال يكون حياد  
 دول البحر األحمر هو الحل؟

تحااااات عنوان "بااااااب المنااااادب واألمن القومي... نظرة 
مساااااااااتقبليااة" إنعقاادت في العاااصااااااااامااة األردنيااة يوم األحااد 

( نااادوة دولياااة نظمهاااا مركز 1986/ 10/ 19المااااضاااااااااي)
الدراسااااااااات العربية في لندن مع جامعة اليرموك في األردنر 
وكان رئيس تحرير "التضااامن" بين الذين شاااركوا في أبحاث  

وة ببحث تحت عنوان "أمن البحر األحمر ومناقشات هذت الند
في مهب رياح الشااااااااارق والغربر فلماذا ال يكون الحياد هو 
الحال؟". وننشااااااااار هناا نص البحاث تحات زاوياة "مسااااااااااألاة 
للمناقشااة" داعين المهتمين إلى المشاااركة في إثراء القضااية  

 موضوع البحث بآرائهم.
 

لصررررررررراب المرء بالد ارررررررررة عندما يتأمط ات  ذم الثروات 
سررررررررررررررترا يجيرة التت جراءت م  نصرررررررررررررريرب العرالم غرافيرة اإلالج

العربت وكيف أنرر  ليس  نررالررك  وظيف جيررد لهررا لمك  أا 
 ب علا اممة.لعود بالمردود الطي   

 ذم     ط أاويحتار المرء نءاء ذلك ويجد نفس  يتساءل  
ها  ط أنالثروات عبء علا أصررررررررررررحابها أكثر منها نعمةل و 

 ي مالكيها؟مأءق أكثر منها وسيلة ضغا ات أيد
والثروات التت نح  ات صردد اإلشرارة نليها  ت  ميريق  

الغرب حاملة نلي    نلا رمز الذي بفيرررررل   صرررررط الناقالت 
النفا وقودات للمصرررررانعل وباب المندب ذلك الميررررريق اآلخر 

سررررررررررررررتطرراعررة برراخرة  تعطررط فيرر  أا  حرردث بعض  نالررذي ات 
ر باك ات بعض أسرررررررررررررواق التجارة العالمية. أما نذا حدث  اإل

أا انفجرت  لرك البراخرة بفعرط عمرط  خري ت ارإا أسررررررررررررررعرار 
معام العمالت امجن ية  يررطرب ويحدث ما  و أكثر م  

ر باك ات بورصررررررة  ذا ال لد أو ذاكل وذلك علا أسرررررراس اإل
أا العمررط التخري ت لكوا عررادة جزءات م  مخطا ليس م  

حتواء مخا رم بالحد نالسرررررررررررررهط  صرررررررررررررور نهالة ل  وت حتا 
 سائر.امدنا م  الخ

و نالك الثروة الثالثة التت  ت قناة السرررررررررويس وإا كانت  
 ررررذم القنرررراة لم  عررررد علا ام ميررررة التت كررررانررررت عليهررررا ات 

درجة أن  لو كاا وضرررررررعها ات الخمسرررررررينات   نلاالماضرررررررت 
مثط وضررررررررررعها ات الثمانينات لما كانت موضررررررررررع حماسررررررررررة  

 الراغ ي  ات  أميمها.
ر ثالث ثروات  ارررررررركط ات مجموعها مصرررررررردر رءق واي

و عطت المالكي  أ مية ك رى علا المسرررررررتوى الدولتل ولك  
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مع امسررررررف الاررررررديد ت   دو أحوال المالكي  بالارررررركط الذي 
كونهم غير مسرتفيدي  بما   نلالفترض أا لكونوا علي . و م  

فيرر  الكفررالررة م  المردود المررالت لهررذم الثروات اررإنهم دائمررات 
لية ات سررررررررررررتقال مهددوا ودائمات  تعرض السرررررررررررريادة وكذلك اإل

ما لارررررب  التهديدل أو النقط   نلا خاذ القرار لديهم نميرررررمار 
 التهديد المغلف بتحذيرات م  النوع الكثير القساوة. نلا

اتراض ليس أكثر قررد لجوء القول نا  لررك وم  برراب اإل
الحمالة اإنها  اط    نلاسترا يجية ما دامت  فتقد الثروات اإل

سررتعمالها ات ميررمار اليررغال و اط أليررات  نأوراقات ت ينفع 
غير ذات جردوى برالحجم المطلوب. ولو كرانرت الحقيقرة غير 
ذلك ممكننا القول نا ات اسرررررررتطاعة سرررررررلطنة عماا وحد ا  
أا  هدد بإغالق ميررررررررررريق  رمز نذا كاا ل  يتم السرررررررررررماح 

ر دولت  التت ختيانبأا لمارس حق  ات  الفلسررررطينتللاررررعب 
يرا ا ممكنةل ولكاا ات اسررررتطاعة اليم  أا  يررررع الوتلات 

عتراف بمنامرررة  المتحررردة أمرررام خيرررار خالصررررررررررررررتررر   نمرررا اإل
عتراف واإل الفلسرررررطينتكممثط للارررررعب  الفلسرررررطينيةالتحرير 

الحرررط العرررادل وإمرررا نغالق بررراب المنررردب. وكرررذلررك  نلالقود 
رح  سرررتطاعة مصرررر أا  ط نوات السرررياق نفسررر  أن  كاا ات 

خيار آخر خالصرررررت   نما نغالق قناة السرررررويس أو المؤ مر 
الدولت الذي يناررررر السررررالم ات المنطقةل وييررررع نهالة لهذا 

 ستنزاف الذي يتم علا حساب الاعوب.اإل
ذلرك يالحظ المرء أا العرالم مخراارة أا لسررررررررررررررتعمرط   إلاو 

سررررررررررررررترا يجيرة  رذم الثروات مرالكو  رذم الثروات الجغرافيرة اإل
ط أا  بقا الدول التت   يناررررررررا م  أج  كأوراق ضررررررررغال اإن

 ملك  ذم الثروات ات وضرررع غير مسرررتقر أو مهددة بارررتا  
نتقاماتل وكط ذلك بسررر ب ندراك  ذم الدول م مية أنواع اإل

سرررررررتقرار ات الدور الذي لمك  أا لقوم ب  م  لملك ثروة  اإل
سترا يجية مييقات كانت  ذم الثروة كمييق  رمز نجغرافية 

 أو قناة كقناة السويس.أو باب المندب 
ولا وعنرررردمررررا نقول العررررالم اررررإننررررا نعنت ات الرررردرجررررة ام  

السوفيا ت والوتلات المتحدة   اإل حاد  و ما    العاميي  القو ي  
م  دوا أا لعنت ذلرك أا دول الردرجرة الثرانيرة ات العامرة 

 أو ات ام مية ت  قوم بأدوار ات  ذا الاأا.
التت  سرررررررتهدف  أمي   أا كط المحاوتت  نتبام الالات لإ 

سررررترا يجية  تعثر. وما سررررتقرار لهذم الثروات الجغرافية اإلاإل
دمنررا ات نرردوة  عررالج أ ميررة برراب المنرردب وأثرم علا امم  

حالة عدم  نلاالقومت العربت اإا اإلشررررررررارة   دو ضرررررررررورية 
نسررررررررررررجام التت  سررررررررررررود الدول المطلة علا البحر امحمر اإل

كثر خطورة ات  رذا حيرث لارررررررررررررركرط براب المنردب النقطرة ام
البحر. و وال بيررررررررررع سررررررررررنوات لم لحدث أا عقدت الدول 

جتمرررراعررررات ينرررراقش بعض نالعربيررررة المطلررررة علا  ررررذا البحر 
الثوابرت والمتغيرات وكيف لمك  نبقراء  رذا البحر ات منرأى  
ع  المخرررا ر وع  المطرررامعل وكيف لمك   عطيرررط حقول 

وعنردمرا   املغرام التت يتم ءرعهرا ات المنرا ق امكثر خطورة.
حرردثررت محرراولررة برردت ات حينرر  أنهررا جررادة وأنهررا لمك  أا 
 ثمر جرى  عطيرط مفراجئ لهرذم المحراولرة ربمرا ما المحراولة 

ر جال وكاا م  امايرررررررط التأنت كانت علا شرررررررتء م  اإل
 - نعقاداإلات  رحهال وربما ما الحسررررررررررراسرررررررررررية م  مكاا 

اجتماع وكانت الخر وم  ت العاصرررررررمة التت سرررررررينعقد ايها 
 ت التت ارضررررررررررررررررت  - الرردول المطلررة علا البحر امحمر

صرررررررررررف النار حيث نا بعض  ذم الدول  صرررررررررررات علا 
مؤ مر  ننعقادأسرررررراس أنها ت  ريد أا  عطت السرررررروداا مجد 

علا أرضرررررررر  لمناقاررررررررة  ذم القيررررررررية الاررررررررائكة. وقد لجوء  
اتاتراض بررأا  لررك المحرراولررة كررانررت أميركيررة المنطلق وأنرر  

ى صرررف النار عمالت بسررياسررة خالصررتها  ط ذلك جر م  أج  
أا صررررررف النار  و أايرررررط م  التأجيط والتأجيط أايرررررط 

نفجارم ات  بعثر  نجتماع لمك  أا يتفجر ويتس ب نم  عقد 
 الااالا ات كط مكاا.

اجتمرراع الخر وم ات حينرر  ت لعنت   ننعقررادولك  عرردم 
أنر  ت مجرال لمحراوتت أخرى. والرذي حردث برالفعرط  و أا 

سررررررررررررتمر أم  البحر إت لم  تجدد لسرررررررررررر ب أو آخر و المحاوت
امحمرل مع  ركيز علا دور باب المندبل قيرررررررررررررية عالقة 

  نتار م  لمسك بها وييعها علا  اولة البحث.
وعمليرررات أا مسررررررررررررررررألرررة أم  البحر امحمر وأ ميرررة بررراب 
المندب لم  طرح علا بسا  البحث كقيية  اغط بال دول 

ا ل ما حكم  الغرب والوتلرررات المتحررردة ات شرررررررررررررركرررط خررر 
وقام حكم ات  1974اإلم را ور  يال سرررريالسررررت سررررقا عام 

أثيوبيا ماركسرررررررررت التوج ل وإنما القيرررررررررية مطروحة م  ق ط 
و حررديرردات ات أواخر الخمسررررررررررررررينررات ثم ات بعض سررررررررررررررنوات  
السررررررررررررررتينرات عنردمرا كراا لهيرب الحمراسررررررررررررررة لع رد النراصررررررررررررررر 
والناصررررررية يزداد سرررررخونة. وات بعض المراحط بدا أا قرار 

خذ عندما بدأ ن ع د الناصرررررر  نلاليرررررربة القاضرررررية  وجي  ا
الرجط ليرع قدمي  علا ضرفاف باب المندب بسر ب  واجدم  
ات اليم . أمررا مررا حرردث بعررد ذلررك اررإنرر  كرراا قرارات بتوجيرر   

 بقالا ا. نلاالناصرية أو النقط  نلااليربة 
سررررررررررررررترا يجيررة لبرراب المنرردب  وم  يتررأمررط ات ام ميررة اإل

لوتلات المتحدة ت  تحمط أا اتراض بأا السررررررررررررهط علي  اإل
لكوا ع د الناصرر ات باب المندب بمثابة النقطة التت  سرد  
شرررررررررررررريانات ات القلب وباب المندب كاا شرررررررررررررريانات بكط معنا  
الكلمة بط لعل  كاا الارررياا امسرراسررت الثانت. أما الارررياا 
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 امول اهو مييق  رمز.
أا ع رررررد   نلاوي ررررردو أا الوتلرررررات المتحررررردة لم  طم   

سرررتمرت  نصرررب ل  إاصرررر ت لمك  أا يلحق بها امذى و الن
أا وقع المالكم علا الحلبرة ولم لعرد  نلاالكمي   لو اآلخر 

 ستطاعت  الوقوف علا قدمي  ليكمط المباراة.نات 
وات الزم  الرا     رردو الاروف مختلفررة. وأغلررب الا  
أن  لو كاا باب المندب ات أيدي ماررراكسررري  لكاا أسرررلوب 

سررررررررررررررترا يجت  إلذي  ات حوء هم  ررذا المكرراا االتعررامررط مع الرر 
البالغ ام مية مختلفات. وم  المؤكد أن  لو كاا باب المندب  

م العقيرررد معمر القرررذاات لكرررانرررت ك  م م  نوع ح  ك  ات حوءة ح  
   نمرا الحرال علا غير مرا  ت علير  ولكراا حردث أحرد أمري  

ك مأا  خترررررار التعرررررالش الهرررررادئ وعررررردم نالرررررذي نعنيررررر   الح 
ا حدثت اواجع أو ات أكثر امحوال سررررالمة  امالمارررراكسررررة و 

ك محدثت مفاجآت غير سارة لهذا   .الح 
وعنرررردمررررا يتررررأمررررط المرء ات التطورات التت  رااق حرب  

م  ك  م آلرات هللا ات نيراا و و ح  ك  الخليج يت ي  لر  أنر  حتا ح  
شرغوف بالماراكسرة يهدد بي  الحي  واآلخر بأن  سرييرع يدم  
علا ميرريق  رمز وأن  سرريقفط المالحة ع ر  ذا الميرريق 

آخر التهررررديرررردات والتحررررذيرات. وم   نلاوأنرررر ... وأنرررر ... 
ك مالمؤكد أن  ما دام  ذا  قائمرات اإا معنا ذلك أا  قردير   الح 

اكسررررررة دول الغرب وبالذات الوتلات المتحدة لمخا ر المارررررر 
ك ماإليرانيرة مرا ءال  حرت السرررررررررررررريطرة وإت لكراا  رذا  وجرد   الح 

م  يوج  ضرررررربة قاصرررررمة نلي . والغرض م   ذا القول  و 
أا الدول الك رى قد  تسرا ط ات أمور كثيرة نت  نلااإلشرارة 

سررررررررترا يجت  نأنها ت  تسررررررررا ط ات  عرض أماك  ذات  ابع 
عتبار أا سررررتقرارل مع امخذ ات اإللمتاعب التو ر وعدم اإل

سررتقرار  و أا  بقا  لك امماك   خدم  مفهوم  ذم الدول لإ 
مصرررررالئ  ذم الدول بينما مفهومنا المفترض  و أا  سرررررا م  

سررررررررررررترا يجية ات ن لك امماك ل التت  ارررررررررررركط ثروة جغرافية 
سرررررررتقرار لارررررررعوبنا وبما لحقق اممانت والطموحات  أمي  اإل

 والتطلعات.
لرررة  ؤرق الغرب وإذا كررراا البحر امحمر برررات مسرررررررررررررررررأ
مي  ماركسرررررررررريت  ك  والوتلات المتحدة بوج  خا  بعد قيام ح  

ك محرد مرا ونعنت بهمرا  نلاالتوجر   ك مات أثيوبيرا و  الح  ات  الح 
اليم  الجنوبتل اررإنرر  بعرردمررا ارضررررررررررررررررت   يعررة الصررررررررررررررراع 

ات اليم   السرررررررررطينيةاإلسررررررررررائيلت  واجدت قوات  - العربت
القلقل وم    انلوالسرررررررررررروداا با ت المسررررررررررررألة  تجاوء امرق 

اء ذلرررك كثيرة. وات المؤكرررد أا الهواجس امميركيرررة م  جر  
العررادة أنرر  نذا انتررابررت الهواجس الوتلررات المتحرردة اررإا أثر 

 نلاذلرك ينعكس علا حليفرا هرا وعلا دول بعيردة  سررررررررررررررعا 

 خطب ود ا.
علا ضررررررررررررررفرراف البحر  الفلسررررررررررررررطينتولقررد كراا التواجرد 

بة  سرررررررررررربة  ي   امحمر أو علا مقربة م   ذم اليررررررررررررفاف منا
للوتلات المتحدة لكت  حسرررب حسرررابات للمحاذيرل خصررروصرررات 
أا  ذا التواجد لاررررررركطل علا ضرررررررآلة حجم  و أثيرمل سرررررررندات  

 حاد السوفيا ت بس ب   يعة التحالف إ علا المدى البعيد ل
ط الدقة بسرررررر ب  . أو النقط م  أج  الفلسررررررطينت - السرررررروفيا ت

متناا  ؤتء لتلك إي  و لفلسررررطيني  يعة المؤاءرة السرررروفيا ية ل
 المؤاءرة.

والتنبر  للمحراذير  و ات نبداء المزيد م  التفهم لمطرالب 
نحسرررررت  ذم المطالب م  ني  خصرررروصررررات بعدما الفلسررررطيني

عتراف بحقهم الحرررد امدنا الرررذي  و اإل نلاقمرررة التحرير 
ر الو  ل أو أا لكوا لهم ات أا لكوا لهم كيرراا نذا  عررذَّ 

 الموا نة الكاملة امصول والجذور.جواء سفر نذا  عذرت 
متر سررررتسررررتمر  ذم المطاردة الدولية   نلاوليس واضررررحات 

علا ضرررررررررررفاف البحر امحمر وات أعالت  ذا البحر. ولك  
م  المؤكد أا  ذم المطاردة  ت السررر ب ات أا المنطقة ت 

ءد ار ت لصررري هال ونخاف  سرررتقر. ومنها ت  سرررتقر اإا اإل
نينة ات الحد امدنا. وت لخفا  أا  غرب عنها شرمس الطمأ

علا أحد كيف أن  كلما حدث  حرك أميركت ات  ذا البحر 
سرررررتحالة نلحق ب   حرك سررررروفيا تل وبما أننا نعيش عصرررررر  

نتصار الكامط اإا معنا ذلك أا  حركات لأ ت م  التفرد واإل
الطرف امميركت وآخر لقوم برر  الطرف السرررررررررررررروفيررا ت ننمررا 

واءا الصررررررررررررراع الذي ت ينتهت  الغرض منهما الحفاظ علا  
بفوء  رف وخسرررررررررررررارة آخرل م  دوا أا لأخذ الطرااا ات 

عتبار اداحة الثم  الذي  داع  الدول المطلة علا البحر اإل
امحمرل وشررررررررررعوب  ذم الدول ق ط حكوما هال بسرررررررررر ب  ذا 

 الصراع.
نتاارم  نوليس  نالك ما ير ق أعصررراب شرررعب أكثر م  

دري نذا كاا سررررينفجر ات نهالة صررررراع لعيش ات ظل  وت ي
مواجهة ت يريد ا وياررررعر أن  مجرد   نلاأي لحاة ويتحول 

 ضحية لها.
نءاء  رذم الحقرائق وبعيررررررررررررررهرا علا درجرة م  المرارة مرا 
الرذي لحول دوا الترأمرط ات الواقع الرذي  عياررررررررررررررر  المنطقرة 

سرررررررررررررتنبا  أاكار قد  كوا  ت الحط أو خطوة علا  ريق  إو 
 الحط؟

وعلا سر يط المثال ت الحصرر لماذا ت  عل  الدول التت 
ت  ختار ن ملك مثط  ذم الثروات الجغرافية اتسررترا يجية أنها 

أا  كوا دوتت محايدة كفنلندا أو السرررررررويد أو سرررررررويسررررررررا؟ نا 
ختيار  ذم الدول  وية الحياد ينسرررررررررررجم أصرررررررررررالت مع كونها ن
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ل ايررررررررالت ع  أن  سرررررررريحسررررررررم  اإلنحياءكتلة عدم   نلا نتمت 
نهائيات أمر الصررررررراع الدولت علا  ذم المنطقة أو  لك. وم  

بررراب المؤكرررد أا خيرات كثيرات لمك  أا لعود علا اليم  م  
المندب نذا اختارت اليم   وية الحياد. وما لقال ع  اليم  
لقال ع  سرررررررررررررلطنة عماا بط ويمك  أا لقال ع  مصرررررررررررررر 

عتبار أا  ذا الخيار ونعنت  نفسررررررررررررها.  ذا مع امخذ ات اإل
ب  خيار الحياد ت لحدث نت بعد أا لحسرررررررررم أمر الصرررررررررراع 

وعلا  الفلسرررطينتاإلسررررائيلت بما يرضرررت الارررعب  - العربت
اس مقررات قمة ااس التت  ارررركط نموذجات عادتت لحسررررم أسرررر 

 ذلك الصراع.
وت نعتقد أا دولة  ريد أا  عل  حياد ا لتتقت بذلك شرررر  

ءد ار لمك  وضررع علا شررتء م  اإل  نلاالصررراع ولتتحول 
أا  جررررد م  لمنعهررررا م   ررررذم الخطوة. ونقول ذلررررك علا 

 نلا خاذم وأحيانات  نأساس أا القرار الذي لصعب علا دولة  
 اإلنحيراء رف ما  نلاسررررررررررررررتحرالرة  و أا  نحراء درجرة اإل

 معنام أنها وقفت ات معسكر ضد معسكر آخر.
ختيار صفة الحياد أكثر م  أا  حصا وم  نومكاسب 

بينها أا اإلنفاق العسررركري يتيررراءل ما الحياد  و ات حد 
نحسررررررررررررررار رقعرة امعرداء يتزايرد منر  ليس م  إذا ر  حمرالرةل و 

اء م راف اختررارت أا  كوا محررايرردةل  المررألوف وجود أعررد
والتعامط مع الغير يتسررررررم بالمرونة وبالعقالنيةل ايررررررالت ع  

سررررترا يجيةل  أا الخير الذي سرررريتداق م  الثروة الجغرافية اإل
و ت  نرررا بررراب المنررردبل سررررررررررررررتكوا م  النوع الرررذي لحرررط 

 المااكط المتراكمة للتخلف الموروث.
  لقول نا الررذي لختررار الحيرراد ت لمك  أا وقررد نجررد م  

لعود عن . و لك ارضية منطقيةل نت أا الذي لختار الحياد 
عتنرراق  ن ت لعنت أنرر  اختررار الكررارثررة. ونعتقررد أا سررررررررررررررل يررات 

الحيررراد نذا جررراء القول  بقا دوا اإللجرررابيرررات الكثيرة جررردات. 
سررررررررررتطاعة الحياد نكذلك نعتقد بأا دولة مثط ل ناا كاا ات 

يها شرر صرراع م  الواضرئ للجميع أن  أ ا علا ثالثة  أا لق
 أرباع ال لد وت   دو نهايت  قريبة.

ويبقا أا مثررط  كررذا  روحررات نذا كررانررت ل   قررال ات  
 ندوة مثط ندو نا اأي  ستقال نذا؟

وما اممر كذلك اإننت ات معرض  اررررررررررخيأل سررررررررررريع  
لواحردة م  حراتت الصررررررررررررررراع ات المنطقرة. وأعنت بهرا حرالرة 

ات البحر امحمر وحول ل حيث شررراءت امقدار أا  الصرررراع
 كوا أكثرية  ذا البحر عربيةل لم أجد سرررروى الصرررريغة التت 

وأعنت بر  القواني   - أشرررررررررررررررت نليهرا و ت أا الخيرار الثرالرث
غير اعررررال وت لحول دوا الصررررررررررررررراع  - البحريررررة الرررردوليررررة

   نمرا الصررررررررررررررراع الردائم والمخرا ر. وأننرا أمرام نحردى حرالتي  

البحر وعلا ضررررررررررفاا  وبي  دول ل وإما أا  عتنق    داخط  ذا
الردولرة التت شررررررررررررررراءت امقردار وشرررررررررررررررارت معهرا نرادة  وءيع  

سررترا يجية أو  لك الثروة الحصررأل أا  كوا  لك المواقع اإل
سررررترا يجية م  نصرررري همل سررررياسررررة الحياد... أو الجغرافية اإل

النقط مذ ب الحياد الذي ت لعارضررررر  أحدل ايرررررالت ع  أن  
قيدات بسرررررررررريطة سررررررررررتناررررررررررأ سررررررررررتحط  عقيدات كثيرة  مقابط  ع
 متراكمة.

  ي لور را أو يثريهرا أو و ت اكرة لعرط وعسررررررررررررررا  جرد م  
ضررررررررررررررهرررا بفكرة أكثر واقعيرررة بحيرررث  كوا أكثر قرررابليرررة لعو   

 للتط يق.
 1986تشرين األول )أكتوبر(  25 - مجلة "التضامن". لندن

     

 فرصة ودرس 
سررررر ل و و يتابع  مرة أخرىل وليسرررررت أخيرةل لجد المرء نف

أسررلوب  عامط اآلخري  مع الدول العربية. نا أصررحاب  ذا 
بريطانيال    نلاالوتلات المتحدةل   نلاامسررلوبل م  نسرررائيط 

 إلاالصي ل و   نلاألمانيا الغربيةل   نلاكندال    نلاارنسال   نلا
ولا علا ظرا رة  دول أخرى كثيرةل لعتمرردوا ات الردرجرة ام  

العربتل وعلا أا كط دولة عربية التفكك السرررائدة ات العالم  
لوحد ا ليس  نالك  - سرتثناءات القليلةمع بعض اإل -  ت

م  ينصرررررر ا باررررركط مباشرررررر أو غير مباشرررررر م  شرررررقيقا ها  
 الدول العربية.

 م ناا  بط نا أصررررررررحاب  ذا امسررررررررلوب با وا كثيري اإل
دولرررة عربيرررة ل  لكوا  نلاأي لطمرررة يوجههرررا أحرررد م  نلا

  نالك  كا ف عربت للرد عليها.
 م نراا لمرا كاا إلسرررررررررررررررائيرط أا  يرررررررررررررررب  ولوت  ذا اإل

ي  ات ل ناا و قصررررف الل نانيي  علا  وا ال لك  الفلسررررطيني
أا بطاريات    نلانسررررررررررررائيط اعلت ما  ريد أا  فعل  مطم نة 

الصررواريخ السررورية ل   تصرردى لطائرا ها التت كانت  عتدي  
 ي .الفلسطينيلل نانيي  و علا ا

أا ظرا رة التفكرك   نلاواعلرت مرا  ريرد أا  فعلر  مطم نرة 
السرائدة ات العالم العربت ل   سرمئ بأكثر م  مواقف لفاية  

مجلس امم  ت  ردع    نلات  قدم أو  ؤخرل وربما بارررركوى 
 المعتدي بط وربما ت  دين .

 م ناا لما كانت نسرررررررررائيط قصررررررررفت حمام  ولوت  ذا اإل
أا   نلااررررا ات  ونسل لكنها كانت  سررررتندل و ت  عتديل ال
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نفراد  نحتجرراجررات علا ن ونس  نلاالجررامعررة التت نقلهررا العرب 
الرئيس )الراحط( أنور السررررررررادات بعقد صررررررررلئ مع نسرررررررررائيط 
أحرا تر  الوتلرات المتحردة بكرط الرعرالرة والعنرالرةل ل   تنرادى 

موقف  حملرر  نسرررررررررررررررائيررط علا محمررط  نلالقرراء ينتهت  نلا
 جد.ال

ك مولو كانت نسرررررائيط متأكدة م  أا  السرررروري لمك     الح 
 رط أبيرب   نلاأا يرسرررررررررررررررط  رائرات  عترض  رائرة متوجهرة 

و ج ر ا علا اله و  ات قاعدة سررررررررررورية ويتم التعامط معها 
بامسررررلوب الذي  عاملت نسرررررائيط ب  مع الطائرة التت كانت  

ال لكانت  قط وادات حزبيات سروريات رفيع المسرتوى عائدات م  لي ي
ايرررررررررلت عدم نجبار الطائرة علا اله و  و فتيارررررررررها وإ انة 

 الذي  كانوا ايها.
ولو كانت الوتلات المتحدة متأكدة م  أا الدول العربية  
لمك  أا  سررررررررررقا كط الخالاات والتناقيررررررررررات و لتقت علا 

سررتهدف لي يال لما نعتداء الذي  د  رد ب  علا اإلموقف موحَّ 
ا  ارررررررررررررر  ذلرررك العررردواا علا كررراا للطرررائرات امميركيرررة أ

 نلاالعاصرررمة اللي ية. ولك  الوتلات المتحدة كانت مطم نة 
أا المواقف العربية ل   تجاوء الصرررريغ اللفاية بما ات ذلك 
مواقف ام راف التت يربطهرررررا بلي يرررررا  حرررررالف ونعنت بهرررررا 

 سوريا.
ولو كررررانررررت نيراا  ا  أا الرررردول العربيررررة  راض أا 

 نلاهرال و تخرذ موقفرات لسررررررررررررررتنرد  نحنت أمرام عنراد را و حردلرا 
سررررررررررررررتهرانرة بهمل  الم ردئيرةل لمرا كرانرت أصرررررررررررررررت علا  رذم اإل

. لك  العراق وأصرررررررت كذلك علا مواصررررررلتها الحرب ضررررررد 
 صررررررررات وما  زال  تصررررررررف علا أسررررررراس أا بعض   نيراا

ك مالعربل وخصررررررروصرررررررات  ي  السررررررروري واللي ت معهال وأا الح 
وأحيانات اآلخري  لسرا موا ات  سرديد اوا ير حرب متواصرلة 

 باتء م  اليجر.
ولو كانت الصرري  الاررع ية متأكدة م  أا الدول العربية  

ك ملمك  أا  قف امبواب ات وجر   طلعرات  الصررررررررررررررينت   الح 
قتصرررررررادي اعال ات العالم العربت ردات نحيرررررررور  نلاالجديد 

علا  أمي  السالح إليراا لكانت  رددت ات مسألة  حويلها 
 اسب علا اإل الق. اجرة سالح وات ءم  غير من نلا

و ذم حديثاتل وليس أخيراتل بريطانيا التت لو كانت متأكدة  
سرررررررتهانة م  أا الدول العربية ت لمك  أا  ر يرررررررت  ذم اإل

ك م لحق بررر  ك مالسرررررررررررررروريل لكرررانرررت  عررراملرررت مع  رررذا  الح   الح 
ك مبطريقرررة  حفظ لهرررذا  بعض ك ريرررائررر . ولك  بريطرررانيرررا   الح 

ك ماعت رت أا أحدات ل  لسرررررراند  عتبارات ي دو  السرررررروري إل الح 
ك م ذا    و المسؤول عنها. الح 

أا الحرب التت  سررتهدف العرب بعد   نلام   نا نصررط 

سرررررررررررررتنزاف الثروة العربية علا نهايتها  ت نأا قاربت حرب 
حرب التاررررررررررررررهيرل و ت حرب مررا كرراا لآلخري  أا لقرردموا 

ليهرال لو كراا  نرالرك حر  علا موقف لحاا براإلجمراع ع
 العربت.

ك مو اررراء المصررراداة أا   السررروري الذي اسرررتهاا بهذا  الح 
اإلجماع  وال السرررررررنوات العارررررررر الماضررررررريةل  و أكثر م  

 ذا الموقف اآلال سرررواء  مثط الموقف بمسررراندة    نلالحتاج 
معنويررةل نذا سرررررررررررررررارت اممور ات غير ا جررام التصررررررررررررررعيرردل  

ماررررررررارف قيام   نلاة عملية نذا وصررررررررط التصررررررررعيد وبمسرررررررراند
 نسرائيط بعدواا علا سوريا.
ك مو ت ارصة ذ  ية لهذا   م  أجط أا يتأمط ات ما  الح 

 لجب أا لفعل  ات ضوء ما اعل .
بط ننها ارصرررررة ودرس ات وقت واحدل خصررررروصرررررات أنها 

جتماعات مجلس  جاءت شرررررب  متزامنة مع ال ياا الختامت إل
 نلاي ا خذ باإلجماع و يررررررررررم  الدعوة  الجامعة العربية الذ

 قمة عربية عادلة ات أسرع وقت.
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 من يحمي قمة الكويت؟ 
بعررد    رراننعقررادما القمررة اإلسررررررررررررررالميررة التت م  المقرر 

بيرررررررعة أسرررررررابيع ات الكويت ارصرررررررة ذ  ية  كاد ت  عوض  
نقيررررررررررررررراض نيرانيرة بهردف نارإننرا نخراف عليهرا م  محراولرة 

 نجهاضها.
وم  المؤكرررد أا  لرررك القمرررة  عت ر نررراجحرررة لمجرد أنهرررا  
 نعقدل وياررررررارك ايها الذي  وجهت الحكومة الكويتية الدعوة 

 نعقاداإلط أا لاررراركوا. أما الخطوات التت  لت نليهم م  أج  
 والمااركة اإنها نضااات  عزء شأا  ذم القمة.

نطالقرررات م  الاروف نوإذا نح   رررأملنرررا ات  رررذم القمرررة 
سرررررررتخال  ما يؤكد نالتت  عيارررررررها المنطقة العربية ممكننا 

أنها ارصرررررة ذ  ية  كاد ت  عوضل و ت ارصرررررة ت  عوض  
السررررراحقة الراابة ات نلجاد سرررررالم   علا امكثرية اإلسرررررالمية

نيراا اإا  لك القمة  ارررررررركط    نلاات المنطقة. أما بالنسرررررررربة 
التحدي العملت امول لهال وم   نا الخوف أا يتم نجهاض 

  ذا التجمع ات شكط أو آخر.
وإذا جاء لنا أا نعدد النقا  التت  ارررررررررركط ات مجموعها 

اإا  ذم  عتبار القمة اإلسرررالمية ات الكويت ارصرررة ذ  يةل ن 
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 النقا   ت 
نا القمة اإلسالمية ستحقق حالة م   آلف القلوب  ▪

بي  العررررررردد امك ر م  الحكرررررررام العرب وبي  الرئيس  
ستعادة مصر ن  نلانتها التآلف  نحسنت مبارك. وسواء 

عيررررررررررررررويتهرررا ات الجرررامعرررة العربيرررة أم تل ارررإا مجرد  
مارررررررررررررررررراركرررررة الرئيس مبررررراركل وللمرة امولا ات قمرررررة 

سررررررتعنت أا قرار نسررررررقا  عيرررررروية  عربية - نسررررررالمية
مصررررررررررررررر بررات م  اممور الثررانويررةل وليس م  اممور 
الم ردئيرة. وإذا اسررررررررررررررتعمرط الرئيس مبرارك حنكتر  وواجر  

نفرادلررة  خرراذ المواقف اإلإالمجتمعي  بموقف ينرردد فيرر  برر 
 نلااإلسررررائيلت ويدعو  - ات موضررروع الصرررراع العربت

ة العمط سرررررررررترا يجية عربية جديدة  قوم علا قاعدنبلورة 
السررياسررت م  أجط نلجاد حلول واقعية لذلك الصررراع... 
نا الرئيس مبرارك نذا اعرط ذلرك ارإنر  سرررررررررررررريحرد ث حرالرة 

اإلسرالمت الذي ت يريد   - ر ياح داخط الصرف العربتن
لمصررر أا  بقا بعيدةل لكن  ات الوقت نفسرر  ت يتحمط  

صرررفحة الماضرررت وكأا شررري ات لم لك ل أو بامحرى    ت  
رادلرات لم لعقردم الرئيس )الراحرط( أنور نفنكراا صررررررررررررررلحرات 

 السادات مع نسرائيط.

نا الرئيس حااظ امسرررد ت مصرررلحة ل  ات مقا ة   ▪
بتعاد ع   ذم القمة قمة الكويت مكثر م  سرررررر ب. ااإل

يرسررررررررررررررم اوق الطرف الررررذي لقررررا ع أكثر م  عالمررررة 
خصرررروصررررات  - أا الرئيس امسررررد نلاسررررتفهامل نضررررااة  ن

 نلاحتياج يكوا كثير اإلسرررررررررررر  - بعد أءمت  مع بريطانيا
أا لعرض بعض خفررالررا  ررذم امءمررة علا  ررذا التجمع 
اإلسررالمت الك ير أمالت ات المسرراندة م  جهةل وللخروج 

ك مم  العزلة التت وجد  السررررررروري نفسررررررر  ايها. وم    الح 
الط يعت أا الرئيس امسررررررررررد نذا  و  الب بالمسرررررررررراندة  

ا  سرررررررررريجد م  لقول ل  وات الكواليس ما معنام  سرررررررررراندن
لتزام ب ياا ل  صرررفة لكت نجيرك. والمسررراندة  نا  ت اإل

ك مالوثيقرررة لطلرررب م   ات نيراا الحرررد امدنا و و  الح 
ات وقف الحرب والتت  ت  العراق سررررررررررررررتجرابرة لرابرة اإل

ليسرررررررررررررررت رغ ترر  وحرردمل وإنمررا دورم  نررا  و أنرر  النررا ق 
بلسرررررراا اآلخري  الراغ ي   - نذا جاء القول - الرسررررررمت

 نتهاء  ذم الحرب.نبالفعط ات 

نا الرئيس معمر القرررذاات ت مصررررررررررررررلحرررة لررر   و  ▪
اآلخر ات مقررا عررة قمررة الكويررتل ومررا  و مطلوب م  

نذ ليس م  المعقول  الرئيس امسررد مطلوب من  أليرراتل
أا يلوم الرئيس اللي ت المسررررررررررررررلمي  عربرررات وغير عرب 
منهم لم لقفوا معرر  ات وجرر  الوتلررات المتحرردة مررا دام 

ط خا ر نيراا بعض ما اعلت  م  أجر   العراق  و لفعرط بر 
 الوتلات المتحدة ب .

بما ات  - نا جميع الذي  سرررررررياررررررراركوا ات القمة ▪
مررر ذلرررك  ك  يروا أا الحرب  - اا السرررررررررررررروري واللي تالح 

 ؤثر عليهم ات شرررررررررررررركررط أو آخر.  اإليرانيررة - العراقيررة
ارت  - عرتربرررررررار أنرهرم كرررررررانرواو رؤتء لرررررررأخرررررررذوا ارت اإل

ق رط الحرب لسررررررررررررررتفيردوا الكثير م  العراق  - أكثريتهم
سررتفادة لم  عد ممكنة وم  دول الخليجل ات حي  أا اإل

نتيجررة لاروف الحرب. وات ضرررررررررررررروء ذلررك اررإا  ؤتء 
ط ل قمة الكويت م  أج  سرررررررررررينارررررررررررطوا وبصررررررررررردق خال 

ك م خاذ موقف م  شررررررأن  نظهار نسررررررتنبا  حط أو ن  الح 
ات نيراا بماهر الرررررررذي لقوض أمرررررررانت الاررررررررررررررعوب 
اإلسررررررررالميةل بط نا  ذا الموقف قد لكوا بمثابة أحكام 

ك مقا عة  صدر ا القمة علا   .اإليرانت الح 
القمة اإلسررررررالمية   نلا لك  ت النقا  التت  جعلنا ننار 

 ارصة ذ  ية. علا أنها
الكويت التت  سرررررررررررتيررررررررررريف القمة اإنها   نلاوبالنسررررررررررربة 

ويتمنا ذلك بارررركط خا  رئيس حكومتها الارررريخ  -  تمنا
نتيجة للتحدلات الكثيرة التت واجهت  ذم    - هللا ع دسرررررررعد ال

سرررررررتقرار ات الحكومةل أا  نجئ القمة ويقال ما معنام أا اإل
  المنطقة سررررررررررريسرررررررررررتأنف مسرررررررررررير   م  الكويت. ولكت  حقق

قتنررراع اآلخري  ن نلاالكويرررت مرررا  تطلع نليررر  ارررإنهرررا  حتررراج 
بيرررررورة وقف الحرب. ول  لقتنع اآلخروا نت نذا مارسررررت  

 دول الخليج اليغا بما  ملك  م  أوراق و ت كثيرة.
ولك  يبقا ام م م   ررررذا كلرررر   و أا  نعقررررد القمررررةل 

 ررررررا  ننعقررررررادبمعنا أت   ثير نيراا م  اآلا وحتا موعررررررد 
العواصرررررررررفل وربما ما  و أكثر م  العواصرررررررررفل وكط ذلك 
بهدف نجهاضرررررها. بط نا اممر ربما ت لقتصرررررر علا نثارة  
العواصرررررف وإنما نشرررررعال ج هة الكويت بحيث لصررررريب قمة 

التت كاا  اإلنحياءاب قمة عدم الكويت ما سرررررررر ق أا أصرررررررر 
 ررا ات بغرردادل خصرررررررررررررروصرررررررررررررررات أا القمررة ننعقررادم  المقرر 

 ا نت بالحد ننعقاداإلسررررررررررررالمية ت لمك  أا  نتهت ات حال 
نسررررررررررررررالمت وبارررررررررررررركرط وثيقرة    - امدنا الذي  و نداء عربت

إلنهرراء الحرب وبرردء مسرررررررررررررريرة اإلعمررار. ومثررط  ررذا النررداء 
قا عوال وسرررررريحرجهم   م اآللات ات نيراا نذا  مك  سرررررريحرج ح  

 أكثر نذا  م شاركوا وخرجوا علا اإلجماع.
وإشرررررررررررررعال الج هة الذي نارررررررررررررير نلي  قد لكوا باررررررررررررركط  
متفجرات  ربرك أجواء المؤ مرل وقرد لكوا صرررررررررررررراروخرات ليس  
باليررررورة أا لقلق وإنما يزعج ويحذر نذا  و سرررقا بالقرب  

ط أت   نعقد  م  مكاا الذي  سررررررررررريجتمعوا. وكط ذلك م  أج  
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التت لعلق المسرررررررررلموا اآلمال العرييرررررررررة والتت ينار   القمة
 را  ننعقرادوكمرا لو أنهرا  نعقرد ات بغردادل أو أا مجرد  العراق 

م اآللات ات نيراا ك  لاركط دعمات لموقف ل ات حي  لعت ر ا ح  
الحرب التت ت يريدوا نهالة    نلاأنها بمثابة ضرررربة موجهة 

 لها.
بررأا مررا اتراض وق ررط قمررة الكويررت كرراا م  الجررائز اإل
ك ملحول دوا الخروج بموقف موحرررد ضررررررررررررررررد  ل  اإليرانت الح 

بسررر ب نصررررارم علا الحربل  و أن  ليسرررت  نالك مناسررربة  
نسرالمية  جمع أصرحاب القيرية امسراسريي ل لك   - عربية

بعد  ذم القمة ت لعود  نالك أي م رر. االمناسرررررررررررررربة عبارة  
ع  لقاء شرررررررررامط علا مسرررررررررتوى القمة. والمكاا دولة عربية  

سرررررررلمةل وعلا جانب م  المرونةل ايرررررررالت ع  أنها علا وم
وليسررررررررررت دولة أاريقية أو  اإليرانية - العراقيةخا المواجهة  

 .اإلنحياءنحدى دول عدم 
وإءاء ذلك ليس م  المبالغة ات شررررتء التمنت للقمة بأا  
 نعقد مهما حدثل والتمنت علا ملوك ورؤسررررررررررراء كط الدول 

بأا لارررررررركلوا قوة سررررررررتثناء نالتت سررررررررتاررررررررارك ايها وم  دوا 
عسرررررررررررررركريرة رمزيرة  حمت  رذا المؤ مرل الرذي ي ردو للمرء أا 
مسرؤولية حمايت  ت  قع علا الكويت وحد ال خصروصرات نذا 

م  ننعقادكانت نيراا ت  ريدم أو ت  ريد ننجاح ل والذي لجب 
 من  ي دو بمثابة خابة الخال .

  حتا نشرررررررعار آخرل    امسررررررراسررررررريي  و كرارات أا السرررررررؤالي  
واللررذي  قررد  كوا القمررة الخليجيررة السرررررررررررررررابعررة ات أبو ظ ت  
امسرر وع الماضررت ناقاررتهما وراء الكواليس أو بارركط صررريئ  
 ما   ط سرررررررررررتنعقد قمة الكويت؟ وم  الذي سررررررررررريحمت قمة 

 الكويت؟

 1986تشرين الثاني )نوفمبر(  8 - مجلة "التضامن". لندن

     

   1987هل يكون عام 
 بداية نهاية األحزان؟

أا القمة العربيةل سررررررررررررواء كانت العادلة التت ت  ريد   لو
بعرررد  واار  أا  نعقرررد نت  العربيرررة السررررررررررررررعودلرررة  المملكرررةلهرررا 

سررررررتثنائية التت يتم التفا م ات شررررررأا مقومات النجاحل أو اإل
عقد ا لكنها  ت امخرى مسباب ات علم الغيب ت  نعقد..  

 نلات هرا كرانرت سررررررررررررررتنتههرط أننعقردت انلو أا القمرة العربيرة 
نترائج أايررررررررررررررط م   لرك النترائج التت حققتهرا القمرة الخليجيرة 

 اررررررررررررررري    7السرررررررررررررررابعررة التت أنهررت أعمررالهررا يوم امربعرراء )
 ( ات أبو ظ ت؟1986نوام ر /الثانت

والجواب ع   ررذا التسرررررررررررررررراؤل  و أا النتررائج ل   كوا 
أايرررررررررررررررط علا اإل القل وأنرر   بعررات لررذلررك اررإا بيرراا القمررة 

لصررررررررررررررلئ لكت لكوا وثيقرة يوقع علا الخليجيرة السرررررررررررررررابعرة 
 - سررتثناء اممور الخليجية المحليةإب  - ميررموا محتويا ها

ملوك ورؤسررررررررراء العالم العربت نت نذا كاا الرئيسررررررررراا حااظ 
امسررررررد ومعمر القذاات سرررررريواصررررررالا الخروج علا اإلجماع 
وبررررالررررذات ات مررررا يتعلق بموقفهمررررا غير المقنع م  الحرب 

 .اإليرانية - العراقية
دما نقرأ ال ياا الصرررادر ع  القمة الخليجية السرررابعة وعن

ونتأمط قليالت ما بي  سررررررررررررررطور بعض اقرات ال ياا يتأكد لنا 
نتها نلير  حكرام دول مجلس التعراوا الخليجت لمك  نأا مرا 

أا ينتهت نليرر  اآلخروا لو أنهم اجتمعوا  حررت مالررة قمررة 
 عربية.

عرب ع  اال ياا الذي أصدر   القمة الخليجية السابعة ل
سرررررررررررررتمرار الحرب أسرررررررررررررف المجلس امعلا لدول التعاوا إل

. ولو أا قمررررة عربيررررة انعقرررردت اررررإنهررررا اإليرانيررررة - العراقيررررة
 ستعرب ع  امسف نفس .

وال يرراا يؤكررد  مسررررررررررررررررك المجلس امعلا لرردول التعرراوا 
. 1986لرعرررررررام  588ورقرم  582مرجرلرس اممر  رقرم  برقرراري  

ار وسحب القوات ف اوري إل الق النوق    نلااللذي  يدعواا  
حط النزاع بي   نلاالحدود الدولية والسررررررررررعت للتوصررررررررررط    نلا

  بالوسرررررائط السرررررلميةل ويعرب ع  أمل  بأا  سرررررتجيب  ال لدي  
نيراا لهرذم اإلرادة الردوليرة. ولو أا قمرة عربيرة انعقردت ارإنهرا 

 كانت ستؤكد  ت امخرى وكانت ستعرب ع  اممط.
مرجرلرس والر ريررررررراا لرعررب عر   رقرررررررديرر الرمرجرلرس امعرلرا لر 

الاررررررررررررررقيق مع  العراق التعراوا لردول الخليج العربيرة لتجراوب 
ط وضررررررررررررررع حرررد للحرب المررردمرة الجهود التت   رررذل م  أجررر  

بالوسررررررائط السررررررلمية. ولو أا قمة عربية انعقدت اإنها كانت  
 ستعرب كذلك ع  التقدير.

أا حكرام دول مجلس    نلاوال يراا يتيررررررررررررررم  اإلشررررررررررررررارة 
ارررة الجهود التعررراوا الخليجت سرررررررررررررريسررررررررررررررتمروا ات برررذل كرررا

 نلاوالمسرررررررررررررراعت و رأييرد المبرادرات والجهود الردوليرة الهرادارة 
حط سرررررررررلمت لها. ولو أا   نلاوقف  ذم الحرب والوصرررررررررول  

قمة عربيرة انعقدت اإنها كانت سررررررررررررررتع ر ع  موقف مماثط  
بمعنا أا ي ذل كط حاكم عربت م  جانب  ما لسررررررررتطيع أا 

 ي ذل  ات س يط وقف الحرب.
علق بحريرررة المالحرررة ات  نقطرررة  ت نلاوال يررراا أشررررررررررررررررار 

الممرات المرائيرة الردوليرة وحريرة مرور السررررررررررررررف  التجراريرة م  
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دول الخليج. ولو أا قمررة عربيررة انعقرردت اررإنهررا كررانررت  إلاو 
سررتسرراند حكام مجلس التعاوا ات  ذم النقطة مع امخذ ات 

عتبرار أا  رذم النقطرة  ت بمثرابرة مسررررررررررررررألرة  سررررررررررررررتفيرد ات اإل
لك  الررذي  لسررررررررررررررررانرردوا   الرردرجررة امولا منهررا دول الخليجل

لعت روا سرلفات أا مردود المسراندة سريكوا ات أي حال جيدات 
 عليهم ما دام  و جيد علا مجلس التعاوا الخليجت.

وال يررراا ع  ر ع   رررأكيرررد مجلس التعررراوا لررردول الخليج 
"علا ضررررررررررورة نءالة الخالاات بي  الدول العربية الارررررررررقيقة  

عربية اإنها سرررررررررتبحث  ون ذ الفرقة". ولمجرد أا  نعقد القمة ال
مسررررررررألة الخالاات ق ط كط شررررررررتء وسررررررررتؤكد ما أكد   القمة 

 الخليجية ات أبو ظ ت.
وال يرررررراا أكررررررد دعم مجلس التعرررررراوا لمنامررررررة التحرير 

ل وجدد  الفلسرررطينتكممثط شررررعت وحيد للارررعب  الفلسرررطينية
 مسرك دول المجلس السرت بقرارات القمة العربية التت  دعو  

ات  قرير مصريرم وإقامة دولت   الفلسرطينت"حق الارعب    نلا
المسرتقلة". ولو أا قمة عربية انعقدت لكانت سرتؤكد الارتء 
نفسرررررررر  ولربما ءادت علا ذلك ما م  شررررررررأن  أا لمنع التفرد  

 بالصلئ وربما بالمبادرات.
سررررررررررررك دول الخليج بدعم الارررررررررررررعية ات م وال ياا أعل   

ل ناا و"الحفاظ علا وحدة ل ناا وسرالمت  اإلقليمية وسرياد    
سررررررررررررررتقاللرر "ل و ت نقطررة كررانررت ل   غيررب ع  بررال القمررة إو 

ات موضرروع ل ناا  نتبامنعقدت. والالات لإ نالعربية نذا  ت 
 و أا القمة الخليجية السررررررررررابعة ناشرررررررررردت "جميع ام راف 

  فررراق بوقف نراقرررة الررردمررراء و حقيق اإلالمتنررراءعرررة ات ل نررراا 
ليرماا الوحدة الو نية للارعب الل نانت"ل اممر الذي لعنت  

عتراف مجلس التعاوا بهذم ام راف و و ما م  شرررأن  أا ن 
يوار علا القمرة العربيرة نذا  ت انعقردت منراقارررررررررررررررات كثيرة  

  دور ات شأا  ذا الطرف أو ذاك.
يب أو م  بعيد  وإذا كانت القمة الخليجية لم  ار م  قر 

عتداء امميركت علا الجما يرية اللي ية بينما  ناولت اإل  نلا
  دي لوماسررريةالسرررورية بمرونة و  - موضررروع امءمة ال ريطانية

ارررررإا القمرررررة العربيرررررة نذا انعقررررردت كرررررانرررررت ل   تخرررررذ نءاء 
  مواقف أكثر  اررررررررررررررررددات نت ات حررال ظهور الموضرررررررررررررروعي  

الراغرررب ات   السرررررررررررررروري واللي ت ات القمرررة بماهر الطراي  
أسررررررررررررررلوب  عرامرط جرديرد م  امشررررررررررررررقراء العرب ت لكوا فير   

 الطرااا السوري واللي ت خارجي  دائمات علا اإلجماع.
 لررك  ت النقررا  التت نرراقاررررررررررررررتهررا القمررة الخليجيررة والتت 
 خأل بقيرة الردول العربيرة. أمرا النقرا  امخرى ارإنهرا خليجيرة  

لم  اقا وت  عنت غير الخليجيي  ات شرررتءل ايرررالت ع  أن 
يتم التفا م ات شرررررأنها سرررررواء ما يتعلق بالمسرررررألة اممنية أو 

العملة الموحدة أو جواء السرررفر الموحدل وأمور أخرى  ندرج 
 حت بنت الحفاظ علا شررخصررية كط دولة م  دول مجلس  

 التعاوا الخليجت.
ومع أا النقرررا  كلهرررا مهمرررة وبرررالرررذات النقرررا  الخليجيرررة 

جلس التعراوا  ت ات الهردف والطرابع منهرا  ؤكرد أا دول م
نهالة اممر  عانت حسراسرية التوحد شرأنها ات ذلك شرأا كط 
الرردول العربيررة امخرىل نت أا النقررا  التت أشرررررررررررررررنررا نليهررا 

ول ناا  ت  الفلسررررررررررطينيةوالمتعلقة بالحرب ومنامة التحرير 
التت  جعلنررا نقول  نا حكررام دول مجلس التعرراوا الخليجت 

معنررام أنرر  ليس مطلوبررات م   أرادوا م  بيررانهم أا لقولوا مررا
القمررة العربيررة أا  قول أكثر ممررا قلنررامل وليس مطلوبررات منهررا 
ا خاذ  وصيات  تجاوء التوصيات التت ا خذنا ا وت التع ير  
ع   منيررات  فوق  منيررا نررا. وأنرر  مررا دام اممر كررذلررك اعلا 

  ذم القمة أا  نعقد.
أخررذت  اإليرانيررة - العراقيررةويبقا أنرر  نذا كررانررت الحرب 

م  حكام دول مجلس التعاوا النصررررررررريب اموار م  الوقت 
اهذا سرررررررر ب  أا الدورة السررررررررابعة للمجلس  تزام  مع السررررررررنة 
السرررررررررررررابعة للحرب ايرررررررررررررالت ع  أا دوي مدااع  ذم الحرب 
لسررررررررررررمع ات دول المجلس بينما اآلخروا ت لسررررررررررررمعوا وت 

 يتأثروا.
سريكوا العام الذي سريسرتأثر    1987يبقا أليرات أا العام 

في  الخليج بمؤ مرات القمة. افت الكويت سرررررررتنعقد مع بدالة  
العام القمة اإلسرررالمية وات الرياض سرررتنعقد مع نهالة العام 

 القمة الثامنة لدول الخليج.
عتبارات ونارة  صررررررررررررروفية  إ ... وات ضررررررررررررروء متغيرات و 

ع ررد العزيز  ب  مسررررررررررررررتجرردة لألمور م  جررانررب الملررك اهررد
منورة وليس ات أي جسرررررررررررررد ا بإصررررررررررررررارم و و ات المدينة ال

مررردينرررة أخرى ات المملكرررة علا أا لكوا لقبررر   و "خرررادم 
 "ل اإا العا ط السررررررعودي قد لحسررررررم أمر   الاررررررريفي  الحرمي  
العربية المؤجلة بحيث يتم عقد ا بي  القمة اإلسالمية  القمة 

ات الكويرررت والقمرررة الخليجيرررة الثرررامنرررة ات الريررراض وبرررذلرررك 
 بدالة نهالة امحزاا العربية واإلسالمية. 1987لكوا العام 

 1986تشرين الثاني )نوفمبر(  15 - مجلة "التضامن". لندن

     

 صفقة بير العرب على العرب 
 نلاس ريغاا عندما أبرم صررررررررررفقة سررررررررررالح ما اعل  الرئي
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 جار السررررررررررالح الذي لعملوا ات السررررررررررر  ةنيراا علا  ريق
وليس واق أصررررررررررررررول رجرررط الررردولرررة الك رى أمر ت يوجرررب  

ستغراب. اهذم أميركا. و ذا رئيسها. و لك أاعال الد اة واإل
الردولرة الك رى خصرررررررررررررروصررررررررررررررات عنردمرا  ر فع حما المنراورات  

حول صررررررررررررررراع البقرراء ات  الررداخليررة التت  رردور ات معامهررا
ك م ك مم  جهررة وصررررررررررررررراع امجنحررة داخررط  الح  م  جهررة  الح 

 خرى.أ  
ولك  مررا اعلرر  الرئيس ريغرراال علا رغم أنرر  لم لفرراج نررا  

أن  أكد لنا حقيقة لكثر امخذ والرد ات شرررررأنهال و و أن    نت  
عندما  كوا المفاضرررررررررررررلة بي  عرب وغير عرب اإا اإلدارة 

 ير العربت و حاول أا  دعم .امميركية  قف ات الصف غ
وصرررررررفقة السرررررررالح التت أبرمتها ندارة الرئيس ريغاا كاا 
لمك  التسررررررررررررليم بها لو أنها بالفعط لمك  أا  سرررررررررررراعد علا 
 حقيق السرررررررررررررالم اتتوقف  ذم الحرب التت  مع   ج يفات ات 

بية لمصررررررررلحة الوتلات المتحدة وأوروبا ات العر بحيرة الثروة 
الصرفقة ل   كوا أكثر م  نضرااة  ولا. لك   ذمالدرجة ام  

ط أا بعض الوقود علا نار الحرب المارررررتعلة وذلك م  أج  
ايرررررالت ع  أنها سرررررتسررررر ب المزيد م  الحرج  شرررررتعاتت ن زداد 

للتيررار العربت المعترردل الررذي يتحمررط الكثير منرر  لسررررررررررررررراير 
الحد الذي  كوا المسررررررررايرة أحيانات علا حسرررررررراب   نلاأميركا 

 الك رياء.
و  دو  ذم الصرررفقة  ارررب  ات بعض جوان ها  لك النجدة  

عندما بدا   1973العسررركرية امميركية إلسررررائيط خالل حرب 
لوقرررت أا المقرررا رررط العربتل وبرررالرررذات علا الج هرررة لبعض ا

المصررررررررررررررريرةل أظهر كفراءة عراليرة وكرادل لوت  لرك النجردة م  
سرررتعداد الرئيس )الراحط( أنور السرررادات النفسرررت م  إجهة و 
خرى للتجراوب مع "النصرررررررررررررريحرة" امميركيرة م  جهرة  جهرة أ  

منا ق ات عمق السرررررررطي  ويحسرررررررم   نلاأخرىل أا لصرررررررط 
المسررررررررررررررت رد برالمقرا رط العربت ويحرك نهرائيرات شررررررررررررررعور الخوف 

ضرررررمير اممة ووجدانها وير  صرررررفوف الارررررعوب ويفرض  
السرررررررررررالم العادل المنارررررررررررود. والذي حدث  و أن  لمجرد أا 

 يرررررررحت معالم نمكانية النصرررررررر النسررررررر ت  دخلت الوتلات ن
المتحدة وباررررررررررررركط جعط جزءات م  الجيش الواعد بالنصرررررررررررررر  

عربت ينحسرر  محاصررات وجعط حديث  قدم الارأا العسركري ال
ويحررررررط محلرررررر  ات نذاعررررررات العررررررالم ومحطررررررات التلفزيوا 
والصررررحف الحديث ع  ثغرة الدارسرررروار التت ما ءالت اممة 

  داع ثمنها دمات حتا اآلا.
يتكرر أو أنررر  لكررراد   1973والقول برررأا مرررا حررردث عرررام 

يتكرر بعد ثالثة عارررررررررر عامات ليس مبالغة. وإذا نح  أخذنا 
مميركت لاهرت اممور عتبرررررار  وقيرررررت التررررردخرررررط اات اإل

واضرحة كط الوضروح. اهو لحدث ات وقت بلغت في  القدرة  
المكانة امكثر  قدمات علا صرررررعيد الحسرررررم. ويحدث   العراقية

بإنيررررررررراج الحسرررررررررم بما ت  العراقيةات وقت  قوم في  القيادة 
الذي ينادي بالسررررالم   السررررياسررررتينعكس علا صررررورة موقفها 

 لسرررررررررررررر رب اإلحراج للفريق العرادل والتعرالش المتواءا وبمرا ت
العربت الررررذي  ربطرررر  بررررالوتلررررات المتحرررردة عالقررررة شرررررررررررررربرررر  

ك مسررررررررررررررترا يجيرة. ويحردث ات وقرت   ردو  يبرة ن   اإليرانت الح 
ك ممهزوءة وي دو رجال  ذا   ات ذروة التناقض. الح 

وأكثر م  ذلك أا التدخط امميركت لأ ت ات وقت ي دو  
بة التسراقا أمام دعاة التاردد ات نيراا وكما لو أنهم علا أت

الذي  يروا أا سرربع سررنوات م  القتال  كفت وأن  ت بد م  
الترررأمرررط ات مرررا حررردث وات مرررا لجرررب أا  كوا عليررر  حرررال 
امجيال المق لة. كما أا التدخط لأ ت ق ط القمة اإلسرررررررالمية  
التت سررررررررررررررتنعقرد قريبرات ات الكويرت و ت القمرة المعول عليهرا 

سرر يط أا  تخلأل   كثيرات م  أجط أا  يررغا علا نيراا ات
م  المعرانردة و خترار الحرط الرذي لقوم واق قراعردة لكرط ذي 

 حق حق  اقا وليس حق  وبعض حق غيرم.
نيراا  ت م   نلاوالقول بأا صررررفقة السررررالح امميركت 

ط الر ررائ  قررد  كوا مق ولررة لو أا أحررد بنود الصررررررررررررررفقررة أجرر  
بأن  ل  لكوا  نالك ر ائ    اإليرانتيتيررررررررم   عهد الجانب 

بعررررررد اليوم. لك  الخوف  و أا  كوا اإلدارة امميركيررررررة 
  اإليرانية - العراقية وصرررررلت بعد سرررررت سرررررنوات م  الحرب 

الفارسرررررررررررت  و اصرررررررررررط  - قتناع بأا الصرررررررررررراع العربتن  نلا
ما ت   نلا ريد ل   ذم اإلدارة أا لسررررررررررررتمر مأسرررررررررررراوي جديد 

اإلسررررررررائيلت. وإذا كانت   - نهالة مثل  مثط الصرررررررراع العربت
 - اإلدارة امميركيررة اسررررررررررررررتمرأت بررالفعررط الصررررررررررررررراع العربت

الفارسرررت وأنها  ارررا دم علا الط يعة ما المرحلة الماضرررية 
م  الصررررررررررررررراع جرت ات ءم  لم  ك  فير  الوتلرات المتحردة 

رافية العالمل اإا  ذا لعنت أا علا العرب موجودة علا جغ
أا يتأ  وا لمزيد م  المآسررت خصرروصررات نذا قررت نيراا أا 
 واصرررررررط مع الوتلات المتحدة لعبة الر ائ  اتخطف لها ات 
بيروت بعض الرعالا عندما  كوا محتاجة لبعض السررررررررالح 
و جمع بهذا امسررررلوب  رسررررانة سررررالح  تمك  بواسررررطتها م  

و ت لعبة شرررررررررررررريرة و داها البعيد المدى مواصرررررررررررررلة القتالل  
 ب العرب باإلسالم ات معارك ت نهالة لها.ضر  

وقرد لقرال ات  رذا الاررررررررررررررأا مرا الرذي لجعرط رئيس أميركرا  
لحرج كط أصدقائ  وحلفائ  ات العالم ويتجاوء كط امصول 
والقواني  ويوااق علا صررررفقة سررررالح إليراا   ط  و  قارب  
السررر  بين  وبي  الخمينت و عا ف الذي  ات سررر  واحدة أو 
متقاربة علا بعيرررهم ضرررد الذي  ات سررر  الارررباب كما  ت 
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ام حسرررررررررري ؟ أم  ط  ت ات ن ار قاعدة يس صرررررررررردَّ حال الرئ
 عدو العرب حليفت ولو كاا خصمت أو عدوي؟

ذلك أا موااقة الرئيس ريغاا علا الصرررررفقة وق ول   إلاو 
الخمينت بهررا  جعلنررا نعت ر كررط الررذي سررررررررررررررمعنررام م  الثورة  

ات السرنوات السرت الماضرية ع  "أميركا الاريطاا"   اإليرانية
مجرد مواقف لفايررة كرراا  سررررررررررررررتكبررار"وع  "أميركررا رمز اإل

 الغرض منها التموي  علا بعض الحقائق.
ويبقا أا الصررررررررررررررفقرررة امميركيرررة إليراا جعلرررت اممور 
 ختلا الم نعد نعرف م  ضررررررررررد م  مع م  ولم نعد نعرف  
ما نذا كانت الثورة اإلسررالمية ضررد اإلم ريالية أو اإلم ريالية  

 و أا ضرررررد الثورة اإلسرررررالمية. لك  الذي بتنا متأكدي  من  
الجميع يهتموا بمصرررررالحهم ويفعلوا المسرررررتحيط م  أجلهال 

 ... نت ب ومسرررررررررررتهج  بط ننهم لفعلوا ما ي دو أن  مسرررررررررررتغر  
العرب اررإنهم ليسرررررررررررررروا اقا ت يهتموا بمصررررررررررررررررالحهم وإنمررا 

 يتفرجوا علا الغير يتالعب بهذم المصالئ.
يبقا أليررات أا الصررفقة امميركية قد  كوا لسرر ب بد ت  

أا   -  حالف غير العرب ضررررررد العرب انلنضررررررااة   - و و
ام  اقتناع بأا الرئيس صررررررررررردَّ   نلااإلدارة امميركية وصرررررررررررلت 

حسرررررررررررررري  ل  لكوا لهرا وأنهرا نءاء ذلرك لمراذا ت  كوا علير . 
اتراض برأا م  أ رداف الصررررررررررررررفقرة  وات  رذم الحرال لمك  اإل

نة  سررترا يجية معيَّ نام حسرري  لتسررهيط أمر اليررغا علا صرردَّ 
بالقدر الكااتل و و  السررررروفيا تت  حسرررررب حسررررراب الجانب 

ام حسررررري  مسرررررباب م دئية ولاروف أمر ت  قرم قيادة صررررردَّ 
 موضوعية.

وات أي حرررال نننرررا علا أبواب مرحلرررة برررالغرررة ام ميرررة 
سرررتتم ايها وباررركط دقيق عملية ارء دقيقة للو نت م  غير 
الو نت وسرررتكوا الصرررفقة بالميررراعفات التت سرررتنارررأ عنها 

بات لحسرم أمور و يارات لم  حسرمها  داخط أميركا وخارجها سر 
الحرب التت ي دو أنها سرررررررررتعيش  ويالت نذا كانت الصرررررررررفقة 

 أنها ستكوا كذلك. نلاستمر بسالم. وت  اير التطورات 
 1986تشرين الثاني )نوفمبر(  22 - مجلة "التضامن". لندن

     

 ال تكرهوا شيًا ...
ينط ق أو مرا ت  كر وا شرررررررررررررري رات لعلر  خير لكم.  رذا مرا 

لجب أا ينط ق علا الصررررررررررررررفقة التت عقد ا الرئيس ريغاا  
 مع نيراا.

والخير  نررررا بمعنا التنوير وليس بررررالمعنا اإللجررررابتل  
أبعررد  نلاعلمررات بررأا التنوير  و ات بعض المواقف نلجررابت 

 حدود اإللجابية.
ك مسرررررررتفادة التت جنا ا وصرررررررحيئ أا اإل م   اإليرانت  الح 

رضرررررررت جنوح  نحو الميرررررررت ات صرررررررفقة السرررررررالح ك يرة و 
أو النقط   العراقتسرررتفادة الجانب نأا   نضررررام نار الحرب نت  

 الجانب العربت ليست قليلة علا اإل الق.
سررتفادة ممكننا أا نحصرريها  وإذا نح   أملنا ات أوج  اإل

 علا النحو اآل ت 
نطباع السررررررررررائد ات أذ اا لوت الصررررررررررفقة لكاا اإل - أوال  

ك مالكثيري  أا   ات نيراا مالوم وأن  كيف لسرررررررتطيع أا  الح 
ما دامت  العراق لحقق النصرررررر الذي لعد ب  اإليرانيي  علا 

الوتلات المتحدة ضررررررررردم وما دامت امقمار الصرررررررررناعية ات 
ومرا دامرت اإلدارة امميركيرة  سررررررررررررررانرد   العراقتخردمرة الجرانرب 

ك م  علا أساس أن  حليف أميركا ات المنطقة. العراقت الح 
لتؤكررد أا اممور  ت علا العكس وجرراءت الصررررررررررررررفقررة 

وليسرررررت ضرررررد   العراق ا اإلدارة امميركية  ت ضرررررد وا مامات 
حكم آلات هللا ات نيراال كما أا امقمار الصررررناعية  رصررررد  

  حرك العراق لكت  نجد ات ضوء  ذا الرصد نيراا.
ق ط الصرررررررررررفقة كانت  نالك أ راف عربية كثيرة   - ثانيا  

ك م مررارس مع  ا المرونررة وذلررك علا ات نيراا أقصرررررررررررررر  الح 
ك مأسرررررررررراس أا  ذا   ثوري ويخوض معركة عنيفة ضررررررررررد  الح 

ستكبار" أو "ءعيمة  الوتلات المتحدة بصفة كونها "ءعيمة اإل
الطواغيت". ولكثرة ما  نالك م  ضيق مختزا ات الصدور 
العربية م  السرررررررررررياسرررررررررررة امميركية اإا  لك ام راف كانت  

ك مال مررارس المرونررة الزائرردة ع  الحررد مع  وذلررك  اإليرانت ح 
كت ت   دو أمام شررررررررررعوبها أنها ضررررررررررد حكم ينا ض أميركا  

  ديط الكثير  - أي  لك ام راف  - وسررررررررياسررررررررتها بينما  ت
 م  الود ات  عاملها مع أميركا.

وجراءت الصررررررررررررررفقرة لتجعرط الرؤيرة واضررررررررررررررحرة أمرام  رذم  
ام راف وأمرام الاررررررررررررررعوب التت ل   سررررررررررررررتمر متعرا فرة مع 

با ت اللعبة مكارررواة. ولوت الصرررفقة  الموقف اإليرانت بعدما
لكانت الغاررررررررررررراوة التت اوق العيوا سرررررررررررررتاط  حجب الرؤية 
بحيررث ت لكوا سررررررررررررررهالت التمييز بي  الحقيقررة والخيررالل أو 

والو م  اإليرانتالنقرط بي  الحقيقرة والو م... حقيقرة الموقف 
 بأن  ضد أميركا.

ق ط الصررررررفقة كاا م  الصررررررعب اك اللغز الذي  - ثالثا  
يتميز بررر  اإلعالم امميركت واموروبت والرررذي إلسرررررررررررررررائيرررط  
واليهود باررررررركط عام  أثير أسررررررراسرررررررت في . و ذا اإلعالم م  
صررررررررحف ومجالت وإذاعات ومحطات  لفزيوا كاا يتجا ط  
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علا ساحة المواجهة   العراقتاإلنجاءات التت لحققها الجيش  
ات السررررررررالم التت كاا يوجهها الرئيس  ويتجا ط أليررررررررات نداء

وقف القتال ات حي  أا   نلاام حسررررري  وكذلك دعوا   صررررردَّ 
وسرررررررررررائط اإلعالم  لك كانت   رء وباررررررررررركط حاد ألة معركة  

ل بحيث ننها بدل ناررررررررر ا  اإليرانت نتهت لمصررررررررلحة الطرف 
كخ ر عادي اإنها  نارررررررررررر ا ات مكاا بارءل وبدل أا   ثها  

نها  عطيها الكثير م  الثوانت. باررررركط عابر ات التلفزيوا اإ
ذلك أا وسرررررائط اإلعالم  لك كانت م هورة بنااورة الدم   إلاو 

ومق رة ضرررحالا الحرب والال مي  صررردور م خالل  جمعات  
و و لطم لاررررب  دقات   ول   اإليرانية اررررهد ا بعض المدا  

 الحرب.
وبعد الصررررفقة بات واضررررحات لماذا كانت وسررررائط اإلعالم 

التت يتواجررررد ايهررررا اليهود بكثرة  فعررررط   امميركت واموروبت
ر ع  مارررررررررررررراعر و  ردي  ذلركل وبرات معلومرات أنهرا كرانرت  ع    

عوا ف علا حسررررررررررررررراب الحقرائق والموضرررررررررررررروعيرة. وكرانرت  
 .العراق المااعر والعوا ف لمصلحة نيراا وضد 

ق ط الصرررررررفقة كانت  نالك  نايرات خالصرررررررتها   - رابعا  
ك مأنر  مرا دام  لوتلرات المتحردة  ات نيراا ثوريرات وضررررررررررررررد ا الح 

ام  واجرررررب الثوري العربت الوقوف معررررر . برررررط نا بعض  
ذ  ت أبعد م  ذلك وأرسررررررررلت  الفلسررررررررطينيةاصررررررررائط الثورة 

مقا لي  حاربوال مع امسرف الارديدل ات صرفوف اإليرانيي ل  
ي  وذلك علا العراقيصردور نخوانهم    نلاووجهوا الرصرا  
وقوف  بسرررر ب إيرانتيتصرررردى ل العراقيةأسرررراس أا المقا ط 
 الثانت ضد أميركا.

  أنرر     و حليف أميركررا و  يَّ   م  وبعررد الصررررررررررررررفقررة   يَّ 
. وام م م   رررذا كلررر   و أا الرررذي العراقتوليس  اإليرانت

 تزت مصداقيت  ق ط الرئيس ريغاا  م دعاة التناير الذي  ن 
بتكرو را ات نأسررررررررررررررقا لهم حكم اآللرات كرط التنايرات التت 

ات معامها غير مصررريبة   السرررنوات السرررت الماضرررية وكانت
علا اإل الق أو أنهررا كررانررت مصرررررررررررررريبررة بررالمعنا المررألوف 

 والسيئ لهذم الكلمة.
وت ندري أي  نايرات سرررريطلع بها  ؤتء بعد اآلال ننما 
م  المؤكد أا أصرررررررحاب  لك التنايرات مطال وا اآلا بنقد  
ذا ت لموقفهم لكوا بمثررررابررررة  كفير عمررررا حللوم وحرموم ات 

. وسرررريكوا محزنات جدات نذا كاا  ؤتء ل  السررررنوات الماضررررية
 لقفوا مع النفس وقفة ناقد أو تئم أو نادم.

 لك الفصررررررائط الثورية   نلاما لقال بالنسرررررربة  - خامسااااا  
ك م  نلالمك  أا لقال بالنسررررررربة  الفلسرررررررطينية ي  السررررررروري الح 

ك مواللي ت. وق ط الصرررررررررررررفقة كاا  ذاا  ك ماا لطرياا الح   الح 
ات نيراا ويسررررررراندان  بالخ رة والسرررررررالح. وكاا وقواهما مع  

ام حسررررري   معادلة أنهما ضرررررد حكم الرئيس صررررردَّ  نلالسرررررتند 
ك موأنر  مرا دام لقرا رط  رذا  ارإنهمرا معر . لك  منراصرررررررررررررررة   الح 

ك م ك مالمتصدي مميركا شتء ومناصرة  ذا    اإليرانت  الح   الح 
آخرل الذي  دعم  أميركا ول  خطو  علا نسررررررائيط شرررررتء 

وبعردمرا  كاررررررررررررررفرت كرط الحقرائق ت نردري مرا الرذي سرررررررررررررريفعلر   
ك مر  عتبرار أا اا السرررررررررررررروري واللي ت  رذا مع امخرذ ات اإلالح 

 الد اة. نلا خاذ موقف ننما  و أمر يدعو ن ريثهما ات 
ق ط الصرفقة كاا  نالك بعض الا  الذي ل   - ساادساا  

 اعط اإلثم بأا نسرائيط بعدما أمكنها  حييد مصر ات مسألة
اإلسررائيلت  عمط علا  حييد موارنة ل ناا  - الصرراع العربت

اتعرال  نراقض  نوشرررررررررررررريعرة المنطقرة و ذا ت يتم نت م  خالل 
سررررررتطاعت  نالطائفة مع الحس القومت. وإذا كانت نسرررررررائيط 

اتئ ثغرة ات الجرررردار المررررارونت اررررإا ذلررررك ت لعنت أنهررررا 
ختراقهررا الموقف نسررررررررررررررتطرراعررت  حييررد الموارنررة. كررذلررك أا ن
 - اإلسرررررائيلت - ارررريعت م  خالل  ذا التحالف امميركتال

المفاجئ ت لعنت أا الارررريعة العرب سرررريسررررتسررررلموا  اإليرانت
لهذا اإلثم الذي ت يريدون  يبقا عالقات بتاريخهم وت يتحملوا 

 أا لكوا أقبا  مصر أكثر عروبة منهم.
كط  ذم اممور وغير ا كثير ما كاا لمك  حسررررمها لوت 

 بقال مجط ذلك وعلا رغم كط شرتءل بمثابة  الصرفقة التت 
ط ذلك بدأنا  ذا الكالم نسرررررررمة  واء ات جو خانق. وم  أج  

برالقول نا علا المرء أت  لكرم أحيرانرات أشرررررررررررررريراء ما حردوثهرا 
 لكوا ات النهالة خيرات ل .

 1986تشرين الثاني )نوفمبر(  29 - مجلة "التضامن". لندن

     

 بطبعة جديدة؟العدوان الثالثي 
 - اإليرانية - نكاررررف أمر الصررررفقة امميركيةناآلا وقد 

اإلسرررررائيلية وبا ت كط اموراق مكاررررواة وات الهواء الطلقل 
بات م  السررررررررهط اإلجابة ع  ثالثة  سرررررررراؤتت كانت بمثابة  

 نكااف أمر الصفقة.نحي   نلااملغاء 
 - العراقيرة و حول كيف أا الحرب التسااااااااااؤل األول 

ت  نتهت برررالرغم م  أنهرررا لجرررب أا  توقف عمالت   اإليرانيرررة
 بمعادلة الربئ والخسارة ومنطق التعقط والعناد.

ومررا أجررابررت عنرر  الصررررررررررررررفقررة  و أنرر  كيف لمك  لهررذم  
الحرب أا  توقف مرررا دام الوقود متواارات برررالارررررررررررررركرررط الرررذي 
أوضررررررحت  المعلومات امولية ع  الصررررررفقة. بط كيف لمك  
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ضرررررررررررررررامنررات  اإليرانتالطرف لهررذم الحرب أا  توقف مررا دام 
الحصرررررررررررول علا السرررررررررررالح م  أقوى المصرررررررررررادر الذي  و 
الوتلات المتحدةل وما دام ضرررررامنات التسرررررهيالت العربية التت 
لوت ا لما كاا م  الممك  لهذا السرررررالح أا يتداق بالاررررركط 

 الذي يتداق في  علا نيراا.
عتبار صررررررررحة المعلومات امولية وإذا نح  أخذنا ات اإل

لعت ع  الصررررررررفقة لت ي  لنا أا قرار التسررررررررليئ ا خذ ذالتت أت 
ل أي ات الوقت الذي بات واضحات أا حكم رجال 1981عام  

الدي  ات نيراا قد خسرررررررررر الر اا وبات واضرررررررررحات كذلك أن  
سرريخسررر الحرب. وم   نا أا الوتلات المتحدة  حركت ات 
 رذا الوقرت برالرذات لكت  طيرط أمرد الحرب و رداهرا م  وراء 

وبالذات  -    كوا قادرة علا ارض شررررررررررررررو هاذلك أنها ل
نذا كانت الحرب قد  وقفت ات حي  أا مثط   - علا العراق 

 ذم الارررو   صرربئ ممكنة ات حال بقاء لهيب نار الحرب 
 ماتعالت.

ك م و حول قدرة التساااااااااؤل الثاني و ات نيراا علا  الح 
الصرمود علا رغم أن  ت لملك السرالح الكاات وأن  لصرطاد 

ق السررررررررررروداء بعض صرررررررررررناديق الذخيرة م   نا وات السرررررررررررو 
 وبعض قطع الديار م   ناك.

وما أجابت عن  الصررررررفقة  و أا  ذم امجواء للصررررررمود 
الخارق كانت مفتعلة وسرررررررررررا مت بهال ع  سرررررررررررابق قصرررررررررررد  
و صرررررررررميمل وسرررررررررائط اإلعالم امجن ية وكط ذلك بهدف ءرع 

ت لمك  قهرم بررردليرررط  اإليرانتأو رررام ات نفوس العرب برررأا 
 صدى للعراق بما يتيسر م  السالح القدلم.أن  يت

ولقد سررررررراعدت بعض اموسرررررررا  اإلعالمية العربية علا 
ذلك م  خالل  ركيز ا علا أا نيراا ت  ملك السالح وأنها 
نءاء ذلرك عليهرا أا  ق رط وقف الحرب. ولقرد كراا محزنرات جردات 

   تمامإلأن  ات الوقت الذي اناررررررررغلت في   ذم اموسررررررررا  با
بصرررفقات سرررالح متواضرررعة يتم نبرامها ات السررروق السررروداء 
مع دول م  الررردرجرررة الثرررانيرررة ومرررا دوا الثرررانيرررة بكثير علا 
صررررررعيد التسررررررليئ اإا  ذم اموسررررررا  لم  ك   عرف أا  ذم  
الصرفقات كانت علا امرجئ للتموي  ولصررف امناار ع  

 الصفقة امساسية التت  ت مع الوتلات المتحدة.
الصررررررررفقة نذا  و أا المسررررررررألة ليسررررررررت  وما أجابت عن 

ك ممسرألة صرمود لسرتند ايها  شرع ية صرامتة  نلا اإليرانت الح 
أو عالية الصررررروت ل . وات معرض الحديث حول الارررررع ية  

أا جمال ع د الناصررررر  نلاقد لكوا م  المناسررررب اإلشررررارة 
العربت  السرررررررياسرررررررتكاا صررررررراحب أك ر شرررررررع ية ات التاريخ 

ارت لع د الناصرررر وخارج بلدم  الحديث وأا الارررع ية التت  وا
ق ط الداخط لم  تواار مي ءعيم آخر ات العالم وبالذات ات 

  اإليرانيةالعالم الثالثل بط نا الاررررررررررررررع ية التت حققتها الثورة 
ليسرررررت شررررري ات أمام الارررررع ية التت كانت لع د الناصرررررر. ومع 
ذلك اإا ع د الناصر لم لصمد ات الحرب أكثر م  خمسة 

كاا سرررررررررررريصررررررررررررمد لو أا الوتلات المتحدة  ألام ات حي  أن  
وقفت مع  بمثط وقفتها مع نيراا ولك  كيف سررررررررررررررتقف مع  

ك مو و عربت وكيف ل   قف مع  ات نيراا ما دام ضررررد  الح 
 كط ما  و عربت.

 و حول ظرا رة الر رائ  وكيف أا  التسااااااااااؤل الثاالاثو
اإلدارة امميركيررة  فر  بمصرررررررررررررررداقيتهررا م  أجررط بيررررررررررررررعررة  

رس قراعردة نعطراء ماررررررررررررررروعيررة  أشررررررررررررررخرا  وكيف أنهرا  ك
 لمقالية المحتجزي  بسالح.

وما أجابت عن  الصررررررررفقة  و أا مثط  ذم المصررررررررداقية  
كاا لمك  أت   تأثر لو أا محور المقاليررة كاا مسرراعدات 

جتمرراعتل بمعنا أا الوتلررات المتحرردة قرردمررت  نذات  ررابع 
جرارات أو أدوية أو عجالت للمقعدي  أو أسررر ة مسررتارر يات  

أخرى م   رررذا الق يرررط. أمرررا أا  كوا  رررذم اإلدارة أو أمورات 
قدمت مقابط اإلاراج ع  بعض الر ائ  أسرلحة  سراعد علا 

 ن الة أمد الحرب اهذا ما ت لق ل  عقط.
اتراض أو ربمرا قرد يت ي  أا اعتقرال بعض  وقرد لجوء اإل

الموا ني  امميركراا وجعلهم ر رائ  كراا بتر يرب بي  وكرالرة 
وذلك بهدف   اإليرانيةوبعض امجهزة  اتستخبارات المركزية 

نيراا حيرث ننر  م  دوا  نلانلجراد ذرائع لتقردلم السررررررررررررررالح 
مسررألة الر ائ  اإا نيراا ل   حصررط علا السررالحل كما أا 
أميركا م  دوا الر ائ  ل  لكوا ات يديها سرررررررررر ب إلعطاء 
نيراا السالح الذي  ريد أا  عطي  إليراا.كذلك قد لأ ت يوم 

رائيرررط مرررا دامرررت  رارررات ات الصررررررررررررررفقرررة يت ي  فيررر  أا نسرررررررررررررر 
اإلسرررررررررائيلية شرررررررراركت  خطيطات ات  - اإليرانية - امميركية

 عملية الر ائ .
 لرررك  ت بعض التسرررررررررررررررراؤتت التت أجرررابرررت عنهرررا  رررذم  
الصررررررررررررررفقة. ولك  التسرررررررررررررراؤتت كثيرة. وات كط يوم نجد أا 
 نالك المزيد م  التسرررررررراؤتت حول  ذم الصررررررررفقة التت ليس  

نها ليسررررت صررررفقة ثالثية وإنما  ت مثط م  المبالغة القول ن
ل  مع   دُّ   1956سررررتهدف مصررررر عام نالعدواا الثالثت الذي 

   يف ات أ راف العدواا.
والقول بأا الت دل   يف علا أسررررررررررررراس أا العنصرررررررررررررر 
امسررررررررراسرررررررررت ات العدواا  ت نسررررررررررائيط. ومثلما أا العدواا 

سرتهدف جمال ع د الناصرر من  بتأميم  ن  1956الثالثت عام 
بتكر دورات عربيات لمصرررررررررررر لم لك  واردات ات نالسرررررررررررويس قناة 

 - حسررررررررراب الدول الك رى ءمنذاكل اإا الصرررررررررفقة امميركية
 ت برذرة عردواا ثالثت م  نوعيرة   اإليرانيرة - اإلسرررررررررررررررائيليرة
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العدواا الذي حدث ق ط ثالثي  سنة علا مصر ننما بطبعة  
اتراض محررراولرررة للرد علا الررردور أخرىل وأنهرررا نذا جررراء اإل

ام حسررررررري  شرررررررخصررررررريات ات قمة بغداد عام الذي قام ب  صررررررردَّ 
اإلسررررررررائيلت ات أا   - عندما أسرررررررقا الحلم امميركت  1978

يتم ارض صرررفقة كامب دلفيد و سرررود باررركط نهائت ومقن .  
بتكر معادلة اسررررررررتهدات  نام حسرررررررري   و أن  صرررررررردَّ   وما اعل 

)بقرارات نسررررررررقا  العيرررررررروية( الناام المصررررررررري لكنها أبقت  
علا مصررررر كاررررعبل راايررررة للتط يع مع نسرررررائيط وجا زة  

مكانها ومكانتها و و أمر  نلاات الوقت المناسررررررررررررب للعودة  
ت  ريرردم نسرررررررررررررررائيرررط وت  ريرردم الوتلررات المتحررردة وت يتمنرررام  

 كثيروا.
المصررررررراداة أا  توضرررررررئ أجواء العدواا الثالثت  و اررررررراء

 المحتمط ات ذكرى العدواا الثالثت الذي حدث.
  لسرتفيد م  دروس الماضرت وظروف الحاضرر ... وم  

لكسرررررررب معركة المرحلة المق لة التت سرررررررتكوا باررررررركط مؤكد 
 أصعب المراحط علا اإل الق.
 1986كانون األول )ديسمبر(  6 - مجلة "التضامن". لندن

     

 تفسير هلل يا أعداء... أميركا وإسرائيل
ام م م  مصررررررداقية أميركا التت  أثرت بسرررررر ب صررررررفقة  

اإلسررائيليةل  ت مصرداقية    - اإليرانية - امسرلحة امميركية
ام راف العربيرررة التت  رررأثرت  ت امخرى بسرررررررررررررر رررب  رررذا 

 الصمت الذي اعتمد   كرد اعط علا  لك الصفقة.
لقول ننرر  نذا كرراا  نرراك وءيررادة ات التوضرررررررررررررريئ لمك  ا

عربت للموقف امميركت ما ندارة الرئيس ريغاا   سرررررتهجاان
أبرمت صرررررررررررررفقات أسرررررررررررررلحة مع نيراا و ذا يتعارض مع ما 
 نادي ب  الوتلات المتحدةل وكذلك مع مصرررررررررالئ أميركا ات 

سرررررررررررتهجاا نبناء عالقات جيدة مع العربل اإا  نالك حالة 
ممرراثلررة لموقف ام راف العربيررة التت اعتمرردت الصررررررررررررررمررت 

ذي لجررب أا  نطق برر ل وأا لكوا اسرررررررررررررركتررت ات الوقررت الرر 
سررتنكارات وم  النوع الاررديد اللهجة لتلك الصررفقةل أو نالنطق 

 الصفقات.
وإذا كاا الهدف م  الصررررررمت  و  قصررررررت الحقيقة اإا 
مثرط  ذا اممر أكثر م  واضررررررررررررررئ. أما نذا كاا الهردف  و 

سرررترضررراء الوتلات المتحدة اإننا نعتقد أا ام راف العربية  ن
ك مد اإلشررررررررررارة نليها و ت التت نح  ات صررررررررررد السرررررررررروري    الح 

ك مو  الثوري الذي يتصرررررررررررررردرم   الفلسررررررررررررررطينتاللي ت والتيار   الح 
مالررررررردكرترور جرورج حربرشل و  كر  مالريرمرنرت الرجرنروبرت و  الرحر  كر   الرحر 

الجزائريل قررد يتحقق لهرررا مررا  تطلع نليررر  ات أا  رضررررررررررررررا  
اإلدارة امميركية عنهال لكنها م  المؤكد سرررررررررتخسرررررررررر مقابط  

عرب وغير العرب بها حيث كاا لهذم ذلك كط مصررررررداقية ال
 المصداقية وجود.

وم  الواضررررررررئ حتا اآلال بط وحتا نشررررررررعار آخرل أا 
ك م ط ذلك ت السروري يريد أا لسرترضرت أميركال وم  أج   الح 

تراضررات  نعلسررجط موقفات ضررد الصررفقة و و الذي مأل الدنيا 
ك معلا أميركرا و هرديردات لهرال وأا  اللي ت يريرد أا لفتئ  الح 

ط ذلرك ة م  التعراوا مع اإلدارة امميركيرة وم  أجر  صررررررررررررررفحر 
ولا منذ سررررررررنوات  صرررررررررف  اهو قرر أا يتصرررررررررف للمرة ام  

ك مالدولة وليس  صررررررررررررررف الثورةل وأا   الجزائري يريد أا  الح 
لقوي عالقتررر  التت  زداد جودة يومرررات بعرررد آخر مع أميركرررال  

ك مولذلك اهو ليس مكترثات بأمر الصرفقة التت  متل وأا    الح 
ر يرررراح أميركررررا لرررر ل ن نلااليمنت الجنوبت يتطلع  و اآلخر 

  الفلسطينتولذلك اهو اعت ر الصفقة أمرات بسيطاتل وأا التيار  
الثوري الرذي يتصررررررررررررررردرم الردكتور جورج حبش يريرد أا لعيرد  

 جام أبو الزعيم ويأخذ مكاا الصرردارةل نالنار كت ت لسررود 
خط ولذلك اعت ر أا الصررررررررررمت علا  لك الصررررررررررفقة  و المد

 نعادة النار المطلوبة. نلاالمناسب 
ومثرط  رذا الموقف م  جرانرب ام راف المبراشرررررررررررررررة كراا 

خرطروة  ر ريرعريرررررررة لرمركر  أا  رحررررررردث   عرتربرررررررارمن مر  الرمرمركر  
خصرررررروصررررررات عندما   دأ حالة م  اليررررررجر  صرررررريب الثوري  
و جعل  ليررريق بالثورة والثوريةل لو أا صرررفقة السرررالح التت 

. بط نا الصررررررررمت كاا نيرانية -  مت  ت صررررررررفقة أميركية
ي دو مق وتت ات بعض جوانب . لك  مثط  ذا الصمت لصبئ 

الطرف الثالث ات بمثابة اللغز عندما  كوا نسررررررررررررررائيط  ت 
الصررفقةل وعندما  كوا الصررفقة  ت "كامب دلفيد" آخر. بط 

نسررررائيط  ت أخطر بكثير م   - نيراا - نا صرررفقة أميركا
صررفقة كامب دلفيد وذلك علا أسرراس أن  نذا كانت الصررفقة 

اإلسرررررررائيلت   - امولا أخرجت مصررررررر م  الصررررررراع العربت
ت الرذي سررررررررررررررتردرجرت الفريق العربنارإا كرامرب دلفيرد امخرى 

 أييد    نلاية كامب دلفيد امولا  ن فاقيبالغ ات التارررررررررردد نءاء 
صررررررررفقة  مثط ايها نسرررررررررائيط الدور امكثر  أثيرات. وعمليات أا 

اإلسررررائيلية   - اإليرانية - م  ت لعارض الصرررفقة امميركية
ذلك أن    إلالماذا لجب أا لعارض صررررررررررفقة كامب دلفيد؟ و 

عندما  أكد أمر صرررررررفقة كامب دلفيد امخرىل أي الصرررررررفقة  
اإلسرررائيلية وضررع الكثيروا أنفسررهم   - اإليرانية - امميركية

ات حررالررة  وقع لحرردوث المفرراجررأة المؤجلررةل و ت مفرراجررأة أا 
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 سررررررررررررررقا ام راف العربيرة كرط الخالارات وبرالرذات ام راف 
ا ها وسررعيها م   منيالعربية السررعودلة   لمملكةالتت ت  ل ت ل

 نلاط  نقيررة امجواء العربيررةل علا أمررط أا يؤدي ذلررك أجرر  
 نطالقة الجديدة لألمة.عقد قمة اإل

وكاا مثط  ذا اممر سررررررررررررري دو ات محل  ومنطقيات وذلك 
كتارررررررراف نعلا أسرررررررراس أن  ات سرررررررراعة الخطر وات لحاة 

الحقيقررة يتم  سررررررررررررررجيررط الموقف القومت. ولك  المفرراجررأة لم 
صررررررط بالملك ن ا الرئيس حااظ امسررررررد  حدث. الم نسررررررمع أ

ع ررد العزيز ليقول لرر  ننرر  ات الطريق نليرر  وإا ات  ب  اهررد
ام حسرري  لكت يلتقيا ات اسررتطاعت  أا يتصررط بالرئيس صرردَّ 

صرررررط ن العاصرررررمة السرررررعودلةل أو لم نسرررررمع الرئيس امسرررررد 
 بحليفر  العقيرد معمر القرذاات وبنصرررررررررررررريرم الرئيس الارررررررررررررراذلت

عراات ويتواعد علا لقاء ات جديد لكت يتصرررررط بياسرررررر  ب 
لقولوا برررأنهم أكثر الريررراضل أو حتا ات بغرررداد مرررا داموا 

العرب  اررددات ضررد نسرررائيطل وما دامت نسرررائيط با ت جزءات 
 م  صفقة  يم نيراا والوتلات المتحدة.

ونح  لسررررررررررررنا اقا لم نسررررررررررررمع بحدوث ذلكل وإنما الذي 
 الحيرة. نلاسمعنام  و ضجيج صمت مط ق يدعو 

ك ما أنرر  نذا كرراا ويبق ات كررط م  سرررررررررررررروريررا ولي يررا   الح 
ك موخصوصات    - والجزائر الدلمقرا تواليم     - ات لي يا  الح 
الثوري الذي يتصردرم الدكتور  الفلسرطينتالفريق   نلانضرااة 

ندااع جورج حبش كاا ات الماضررررررت لسرررررراند نيراا وبكط اإل
والقوة وبالمال والسرررالح والرجال علا أسررراس أن  حكم ثوري 

بارررركط  الفلسررررطينيةومؤيد للقيررررية العربية عمومات وللقيررررية  
خا ل اما  ت حجة  ذم ام راف بعدما بات واضررررحات أا 

ك م ذا   و حلف  دا   مزيق العرب وضرررربهم وأمل  أا   الح 
 يهيط عليهم التراب؟

م   نا القول نن  ق ط أا نكثر م  امخذ والرد ات شأا 
ت لدى العرب نتيجة  المصررررررررداقية امميركية وكيف أنها  أثر 

ما ندارة الرئيس ريغرررراا اعلررررت عكس مررررا  نررررادي برررر  ات 
بعض المناسررررربات م  أقوالل علينا أا نتأمط ات مصرررررداقية  
بعض ام راف العربيرة التت  رأثرت  ت امخرى نتيجرة ما 
  رذم ام راف اعلرت عكس مرا  طرحر  م  مبرادئل  رذا نت  

حااظ امسرررررررد نذا قررت  ذم ام رافل و ت  حديدات الرئيس 
والعقيررررررد معمر القررررررذاات والقررررررادة الجرررررردد للحكم ات اليم  

جررديررد والرردكتور جورج  ب  والرئيس الاررررررررررررررراذلت الرردلمقرا ت
حبشل أا  سرررررقا كط المواقف السرررررابقة و ارررررارك ات عملية 

 نهوض لألمة.
 ؤتء القادة الذي  لصررررررررروا علا أنهم  سررررررررتطاعةنوات 

 نلاأعداء لإم ريالية وإسرائيط أا يتأكدوا م  أ مية الحاجة  

نطباع نعادة النار المطلوبة نذا  م قرأوا ات وجوم الناس اإل
 نلاالذي ير سم علا  ذم الوجوم لمجرد أا لسمع أصحابها  

كالم القررررررادة  ؤتء بعررررررد اآلا ع  أميركررررررا واإلم ريرررررراليررررررة 
 ائيطل  ذا نذا كاا الكالم سل يات.وإسر 

 و...
... 

عتمدوا الصرررررمت نءاء صرررررفقة كامب  ن لا أيها القادة الذي  
 - الخليج نلادلفيرررد الثرررانيرررةل أا كرررط موا   م  المحيا 

يريرررد أا لعرف   - والموا   ات دولكم ق رررط الررردول امخرى 
 سر  ذا الصمت.

  فسير هلل لا أعداء أميركا واإلم ريالية وإسرائيط.
 1986كانون األول )ديسمبر(  13 - جلة "التضامن". لندنم

     

 د المعرض ما فرقته السياسات؟ هل يوح ِ 
م  الواضرررئ أا ارنسرررا بحكم المنااسرررةل التت بينها وبي   
بريطرررانيرررا م  دوا غير رررا م  الررردول اموروبيرررةل علا ود 

العربيرة السررررررررررررررعودلة    المملكرةالعرالم العربت وبالذات علا ود 
ع معرض "الرياض بي  اممس واليوم" الذي جرى   عاملت م

اتتاح  أمام الجمهور الفرنسرررررررت أو الذي  لسررررررركنوا ارنسرررررررا  ن
بالكثير م    1986دلسررم ر /كانوا امول 11مسرراء الخميس 

  تمام.اإل
 وماا ر ات تمام لمك  حصر ا بثالثة 

أنر  نذا كرانرت بريطرانيرا كحكومرة أحرا رت نقرامرة   - األول
ع د العزيز أمير الرياض خالل امسررر وع  ب   اممير سرررلماا

امول إلقامة المعرض ات لندا الصررررريف الماضرررررت بالكثير 
لرت نقرامرة اممير  تمرام ارإا الحكومرة الفرنسرررررررررررررريرة حوَّ م  اإل

ءيارة رسررررررررررمية  حيا بها كط أصررررررررررول وقواعد   نلاسررررررررررلماا 
ذلررك بررالاروف ا يتررأثر أال رو وكول الفرنسررررررررررررررت وم  دوا 

 - وبالذات العاصررمة باريس - ارنسررا الداخلية التت  عياررها
ضرررطرابات  البية ات منطقة الحت نمنذ بيرررعة ألام نتيجة 

الال ينت حيرث جرامعرة السرررررررررررررروربوا أكثر جرامعرات ارنسررررررررررررررا  
 عراقة.

وإذا كانت الحكومة ال ريطانية خصررررررررررررصررررررررررررت   - الثاني
قررراعرررة امولم يرررا و ت قررراعرررة عرررادلرررة لكت  تم ايهرررا نقرررامرررة 

خصررصررت "لو غراا بالي "  المعرض اإا الحكومة الفرنسررية 
Granol Palais  أي القصررررررررررررررر الك ير إلقرامرة المعرض و رذا
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 ستثناء م  جانب المسؤولي  الفرنسيي .ن تمام بلغة اإل
العهد ال ريطانت اممير  ارررارلز   وإذا كاا ولت   - الثالثة

اتتراح نوءوجتر  امميرة دالرانرا شرررررررررررررراركرا اممير سررررررررررررررلمراا ات 
ك شررررررررررريراك  و الذي المعرض اإا رئيس وءراء ارنسرررررررررررا جا

 اتتاح المعرض ات باريس.نشارك اممير سلماا 
( كراا  7/12/1986وحتا كترابرة  رذم امسررررررررررررررطر )امحرد 

حتمرال ك يرات بحردوث النصررررررررررررررف ام م م  المفراجرأة التت اإل
سرررعا نليها منذ أشرررهر السرررفير السرررعودي لدى ارنسرررا الاررريخ 
جميط الحجيالا والتت  تمثط ات حيررررررررور الرئيس ارنسرررررررروا 

اتتاح. أما النصرررف المهم م  المفاجأة الذي ا حفلة اإلميترا
 حقق اإن  يتمثط ات ءيارة خاصررررة للمعرض  قوم بها ءوجة  
الرئيس الفرنسررررررت بدعوة م  ءوجة السررررررفير السررررررعودي التت 

ألف سرررررررريدة عربية وغير عربية )ءوجات   نلاوجهت الدعوة  
 الدي لوماسررتالمسررؤولي  الفرنسرريي  وءوجات أعيرراء السررلك  

 ت( لحيور  ذم الحفلة.امجن 
وعلا رغم أا الفترة الزمنيررررة بي  نقررررامررررة المعرض ات  

ط لندا وإقامت  ات باريس   دو قصررررررررريرة وغير كافية م  أج  
التحيررررررررررررررير لمعرض بهرذا الحجم نت أا اللجنرة التت  تولا 
اإلعداد للمعرض يتصرررررررررردر ا الاررررررررررخأل المعروف بأن  م  
النوع الردينراميكت ويسرررررررررررررراعردم علا ننجراء مهمتر  علا وجر   

 صرال بأمير الرياض و ذا الارخأل  و السررعة أن  دائم اإل
محمد العتي ت وكيط نمارة منطقة الرياض المسرراعد للاررؤوا 

 .اممنية
 نلاعتمادم بالنسررررررربة ن وي دو أا أسرررررررلوب العمط الذي  م 

معرض "الرياض بي  اممس واليوم" لقوم علا أسرررررررررراس أن  
م  المعارض التت يتواصرررررررررط العمط م  أجلهال وأن  ما دام 
لمك  أا يتقرر عرضرر  ات أي وقتل وات عواصررم لم لك  
واردات نقرامرة المعرض ايهررال ارإا ذلرك لسررررررررررررررترردعت أا  كوا 

تت  تولا التحيرررررير للمعرض  ت "غراة عمليات" اللجنة ال
 أكثر منها "لجنة  نايم".

سررررررررررررررتفرراد م  نومثلمررا أا المعرض الررذي أقيم ات لنرردا 
سررررررررررررررل يررات رااقررت نقررامررة المعرض ات ألمررانيررا الغربيررةل اررإا 

سرتفاد كثيرات م   جربة  نمعرض "الرياض بي  اممس واليوم"  
ات ات نقامة المعرض ات لندا وعمط علا  فادي السرررررررررررررل ي

حدود الممك . و ذا ناشررررررررررئ ع  أوج  الاررررررررررب  بي   قوس  
  .نقامة المعارض ات العاصمتي  

أا معرض "الريراض بي  اممس  نلاو اررررررررررررررير الردتئرط  
 تمام تات إواليوم" الذي سررررررررررررريقام قريبات ات القا رة لحاا ب

م  ق ط المسررررررؤولي  الماررررررراي  علا المعرض وم   نتباملإ 
 الالنعيم الرذي أوضررررررررررررررئ  هللا دع ر بينهم أمي  مردينرة الريراض 

العربيرررة   المملكرررة"التيررررررررررررررررام " حجم ام ميرررة التت  علقهرررا 
 ولا ات بلد عربت.علا نقامة المعرض وللمرة ام  السعودلة 

وقد جاء التوضرررررريئ بعد المؤ مر الصررررررحاات الذي عقدم  
( ات باريس  5/12/1986اممير سررررررررررررلماا مسرررررررررررراء الجمعة )

  رجال الصررررررررررحااة وأجاب في  ع  أسرررررررررر لة كثيرة وجهها نلي
واإلذاعة. وات  ذا المؤ مر سألت "التيام " اممير سلماا 
عما نذا كانت سرررررررتكتب للجيط العربت الحالت ارصرررررررة رؤية  
  معرض "الريررراض بي  اممس واليوم" لقرررام ات القررردس وردَّ 

قرائالت  "نا التواجرد ات القردس  و أمنيرة كرط عربتل ونتمنا  
ات ات القردس عربيرة  أا نجتمع معر   عرالام  هللا سرررررررررررررربحرانر  و 

 نسالمية محررة كما كانت".
وعاودت "التيررررام " وبصرررريغة السررررؤال  رح اكرة سرررر ق  

اتتاح المعرض ات لندا وخالصرررررررررتهال أن  نأا  رحتها يوم 
شرررررررتراكية  لماذا ت لقام المعرض ات عواصرررررررم دول الكتلة اإل

بلغرادل وأجاب اممير سرررلماا "ليس  نالك  نلام  موسررركو 
معرض ات الدول اتشرررررررررررررتراكية نت أا ذلك ما لمنع نقامة ال

 لخيع لسلم امولويات".
وسررررررررألت "التيررررررررام " اممير ع  الخطوة المفاج ة التت 
 تمثرررط برررإقرررامرررة المعرض ات القرررا رة بعررردمرررا كررراا مقررات أا 

ها لتسررررجيط   ط أن كوا المحطة المق لة للمعرض أميركيةل و 
  عتب. وردَّ موقف م  نرادة الرئيس ريغاا أم مجرد  سرررررجيط 

اممير برالقول  "نا نقرامرة المعرض ات القرا رة أمر   يعت.  
امصررر بلد عربت شررقيق والقا رة عاصررمة عربية عزيزة ولنا 
م  العالقرررات التررراريخيرررة الوثيقرررة مرررا ي رر نقرررامرررة المعرض 

  ناك".
نقامة    ط أاثم سررررررررررألت "التيررررررررررام " اممير سررررررررررلماا   

المعرض ات القرا رة  عنت أا  نرالرك خطوة علا صررررررررررررررعيرد 
 بادل العالقات سررررتتبع المعرضل وذلك علا أسرررراس أن  ما 

مصررررررررر عيررررررررويتها ات الجامعة   نلادامت القمة التت  عيد 
العربية ت  نعقدل الماذا ت  تم نعادة العالقات بارررررركط ثنائت  

مصررر   نلا دلات بما حدث ات القمة اإلسررالمية التت أعادت 
عيررررررررويتها م  دوا أا  زول امسررررررررباب الموجبة إلسررررررررقا   

 العيوية؟
وأجاب اممير سررررررررررلماا  "نننا نقيم ات القا رة معرضررررررررررات  
حيررررررررررررررراريررات ثقررافيررات لعطت اكرة ع  منجزات المملكررة والتت 

 سا م ايها أبناء مصر منذ القدم بجهود ممتاءة".
وختمت "التيررررام " أسرررر لتها لألمير سررررلماا بسررررؤال ع  

حدوث مفراجأة  تمثرط بلقراء يتم ات باريس بينر  وبي   حتمرالن
العاصررمة الفرنسررية   نلاالرئيس حسررنت مبارك الذي سرريصررط 

 نلا) بقرات لمرا  و معل  رسررررررررررررررميرات ارإا ءيرارة الرئيس مبرارك 
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و و   1986دلسررررررم ر /كانوا امول  10باريس  مت امربعاء 
يروم اارترتررررررراح مرعررض "الرريررررررراض برير  اممرس والريروم" ارت 

 باريس(؟
اب اممير سرررلماا بما معنامل أن  عندما يتم الحديث  وأج

مسررررربقات ع  المفاجأة ت  عود مفاجأة. ولك  الذي اسرررررتنتجت   
"التيرررررررررررررررام "  و أا اللقراء ممك ل وأنهرا المرة امولا التت 
 حدث ايها مثط  ذم المصررررررراداة التت مكثر م  سررررررر ب ل  
يردعهرا الرئيس ميتراا  مر م  دوا أا لسررررررررررررررتفيرد منهرا ات 

 أو آخر.شكط 
كذلك اسررتنتجت "التيررام " أا ما لحدث وراء الكواليس 
ليس م  النوع الرذي  اهر نترائجر  بسرررررررررررررررعرة. واكرة نقرامرة 
معرض "الريرررراض بي  اممس واليوم"  ت نحرررردى اماكررررار 
التت  م ءرعهال ثم نمت و رعرعت ات الكواليس ق ط أا يتم  

الد اررررررررة ويلفت  نلاالكاررررررررف عنها وات الوقت الذي يدعو 
 ار.الن

 د ما ارقت  السياسات؟المعرض سيوحَّ  هط أاا
ستعجالل  نتاارل وعدم اإلما علا المرء سوى التأمط واإل

ومراقبة الصرحااة ووسرائط اإلعالم المصررية التت لم  تعامط  
 بعد بحماسة ودفء مع نبأ نقامة المعرض ات القا رة.

 1986كانون األول )ديسمبر(  13 - مجلة "التضامن". لندن

     

 الممكن" ديبلوماسية"
 بين السعودية ومصر 

( 1986دلسررررررررررررررم ر /كانوا امول  22يوم اتثني  المق ط )
  السررررررررعودي وال ريطانت بياا رسررررررررمت  لصرررررررردر ع  ال ال ي  

موعردات للزيرارة  1986مرارس /آذار 24يتيررررررررررررررم   حرديرد يوم 
     الارررررررررررررريفي  ولا التت لقوم بها خادم الحرمي  الرسرررررررررررررمية ام  

بريطانيا والتت  سرتغرق ثالثة   نلاع د العزيز  ب  الملك اهد
 .1986مارس /آذار 24ألام و  دأ يوم الثالثاء 

حالة الجفاء التت ءالت بنسرررررربة    نلاو ذم الزيارة نضررررررااة 
السعودي  - ك يرة بي  مصر والسعودلة بعد اللقاء المصري 

ات براريسل ايررررررررررررررالت ع   حركرات أخرى غير معل  عنهرال  
أكثر  قدمات علا صررررعيد الحركة   ارررركط علا ما ي دو خطوة

  دي لوماسررررررررريةعتبار ا "ن السرررررررررعودلة والتت لجوء  السرررررررررياسرررررررررية
عام العربية السررررررررررررعودلة   المملكةالممك " التت سررررررررررررتعتمد ا 

1987. 

وإذا كراا م  امايررررررررررررررط التريرث ات الحرديرث حول ءيرارة  
ولا ل ريطانيا علا أسررراس أننا ونح  الملك اهد الرسرررمية ام  

الكالم لم لك   م اإلعالا رسررررميات بعد ع  الزيارة  نكتب  ذا 
 - اإا م  الواجب الحديث وعلا الفور ع  اللقاء المصري 

أمور  نلاالسرعودي الذي  م ات باريس والذي لاركط مدخالت 
 كثيرة.

الررذي حررط فيرر    - وكرراا قصررررررررررررررر "مررارنييرر " ات برراريس
الرئيس المصررررررررررررري حسررررررررررررنت مبارك ضرررررررررررريفات علا الحكومة 

بذلك أول رئيس جمهورية مصرررررررررررررري لقوم  الفرنسرررررررررررررية وكاا  
كانوا  12شررررررررهد يوم الجمعة   - ارنسررررررررا نلابزيارة رسررررررررمية 

جتماعات بي  الرئيس مبارك واممير ن 1986دلسرررررررررررم ر /امول
ع د العزيز أمير الرياض الذي سرررررررررر ق الرئيس   ب  سررررررررررلماا

العاصرررررررررررمة الفرنسرررررررررررية وذلك لكت لفتتئ   نلاببيرررررررررررعة ألام 
ي  معرض "الرياض بي   بصرررررحبة كبار المسرررررؤولي  الفرنسررررري

 اممس واليوم".
سرررررتغرق ثالثة أرباع السررررراعة بدأ اا رات  نو ذا اللقاء الذي 

لتقطت ات ننسررررر يات و ذا أمر   يعت عكسرررررت  الصرررررور التت 
أن  انتها بعد ثالثة أرباع الساعة   ولا للقاء نت  اللحاات ام  

ودلرررات وعلا درجرررة م  الحرارة. أمرررا لمررراذا  رررذا الفتور األا 
العربيرة    المملكرةيس مبرارك لختزا ات نفسرررررررررررررر  مرارة أا الرئ

 نلالم  رد علا مبادر   عندما  وج  شررررررخصرررررريات السررررررعودلة 
الرياض للماررررررراركة ات  قدلم واجب العزاء بوااة المغفور ل  

ااترض ات حينرر  ثم بعررد ع ررد العزيز. و و  ب  الملررك خرالرد
ذلررك أا مثررط  ررذم المبررادرة  كفت لكت  سررررررررررررررتررأنف المملكررة 

مع مصررر التت بات رئيسررات لها وريثات   الدي لوماسرريةقات العال 
موضرررررررراع ت عالقة ل  بها وم  الصررررررررعب مسررررررررباب دولية 

 التملأل منها بسهولة.
وقد لكوا م  الصعب وحتا نشعار آخر معراة اممور 
المسررررررررررررررتجردة التت جعلرت  ذا اللقراء يتم وجعلرت بالترالت الدم 

 - يةيتداق باررررررركط أايرررررررط ات شررررررررايي  العالقات المصرررررررر 
السررعودلة بعدما كادت  ذم الارررايي   تلف لكثرة ما أصررابها 

نسرررررررررررررررداد. نت أنر  ات  رذم امثنراء م  إم  حراتت جفراف و 
الممك   سررررجيط بعض المالحاات التت  ارررركط مجتمعة ما 
م  شررأن  أا ي دو بمثابة نجابة ع  السررؤال امسرراسررت  ماذا 

نوع  ما بعد  ذم الخطوةل وع  امسر لة الكثيرة المتفرعة م  
ختيرار  رذا النوع م  نالرذي حردث ومرا  ت الاروف ولمراذا 

 ولماذا باريس.. وغير ا م  أس لة؟ الدي لوماسية
 وعلا النحو اآل ت نسجط  ذم المالحاات 

نا اللقرراء ليس عفويرراتل بمعنا أنرر  لم يتم نتيجررة  - أوال  
باريس    نلاعامط المصرررراداة بسرررر ب وصررررول الرئيس مبارك 
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اتتاح معرض "الرياض بي  اممس نللقيام بزيارة رسمية يوم 
واليوم" و واجد اممير سرررررلماا ات العاصرررررمة الفرنسرررررية لهذا 
الغرض. وإنمررررا لمك  القول نا اللقرررراء مرررردروس وسرررررررررررررر ق  

حتمرال أا لكوا الرئيس ارنسرررررررررررررروا  نعنرالرة مع التخطيا لر  ب
ميتراا قام م  جانب  بخطوات علا صرعيد التوقيت لسراعدم  

 - علا ذلررك أنرر   رف لكسرررررررررررررررب م  الوارراق المصررررررررررررررري 
ل ويكسرب  السرياسرتالسرعودي الكثير علا الصرعيد المعنوي و 

أليررررررات علا الصررررررعيد المالت خصرررررروصررررررات نذا  طور الوااق 
بعض المارررررررررررراريع التت وار أت الحكومة السررررررررررررعودلة  مويط 

 قيمها ارنسرررا ات مصرررر أو  مويط صرررفقات أسرررلحة ارنسرررية  
 لمصر.

كذلك أا اللقاء ليس م  نوع لقاءات الصرررررررررردمة أو التت 
  المصررررررررررررررري  عتمرد علا المفراجرأة و رذا سرررررررررررررر بر  أا الطراي  

مثط  نلاوالسرررعوديل وبالذات الطرف السرررعوديل ت لميالا 
 .استالسيوالعمط  الدي لوماسية ذا النوع م  

وأغلرب الا  أا اللقراء متفق علير  منرذ اللحارة التت  م  
ايها اإلعالا ق ط حوالت ثالثة أسرررررررررررابيع م  حدوث  ع  أا 

سررررررررررم  نمعرض "الرياض بي  اممس واليوم" والذي صررررررررررار  
"السررعودلة بي  اممس واليوم" سرريقام بعد باريس ات القا رة.  
وعندما وصرررررط أسرررررعد أبو النصرررررر الرجط الثانت ات شرررررعبة  

باريس ق ط أسر وع  نلاعالة المصرالئ السرعودلة ات القا رة ر 
م  وصرررررررررول الرئيس مبارك وعيررررررررروات ات الواد الذي يرااق  

ع د العزيز كاا واضررررحات أا أبو النصررررر  ب   اممير سررررلماا
 صرال المباشرر بالديواا الملكت ات المتاحة ل   سرهيالت اإل

داد الرياض ننما جاء للماراركة ات اللقاء الذي سرا م ات نع
 ع د العزيز. ب   ر يبا   بي  الرئيس مبارك واممير سلماا

أا الرجط امول ات شررررررررعبة رعالة   نلاو جدر اإلشررررررررارة 
المصررررالئ السررررعودلة ات القا رة  و حسرررري  أشررررعري نت أا 
المسررررررررررررررؤولي  المصررررررررررررررريي  وبرالرذات الفريق الرذي يترابع أمر 

 العربية السررررررررررررررعودلة  المملكةنفراج ات العالقات مع ن حقيق 
 عتاد علا القناة التت لمثلها أسعد أبو النصر.ن 

السرررررعودلة شرررررهدت   - ذلك أا العالقات المصررررررية  إلاو 
نفراج أو نذا جاء ات امشرررررهر الخمسرررررة الماضرررررية بعض اإل

 - القول نا حاتت صحو شهد ها سماء العالقات المصرية
السرررررعودلة التت كانت مل دة بالغيوم. وقد لكوا الذي سررررراعد 

ضررررطرابها اسررررتمرت  إم العالقات بصررررفائها و علا ذلك أا  ذ
ات منرأى ع   عرا ت  رف ثرالرث بهرا كوسرررررررررررررريا أو براذل  
لمسعا حميد. وم  المؤكد أا بقاء ا ات منأى ع  الطرف 

 الثالث سهط أمر  حسنها ات الوقت المناسب.
 جرام نحو  حقيق واراق سرررررررررررررريراسررررررررررررررت بي   نا اإل - ثاانياا  

مة الخليجية ومصرررررر جاء بعد القالعربية السرررررعودلة    المملكة
التت شررررررررهد ها أبو ظ ت وكاا موضرررررررروع راع العزلة العربية  
الميرررررررررررروبة علا مصرررررررررررر م  جملة  موم  ذم القمة وم  
جملة الماررررراورات التت دارت وراء الكواليس و حدث الجميع 

ضرررررررررروء ما ع د العزيز. وات  ب  ات شررررررررررأنها مع الملك اهد
تحار  الملرك اهرد ات منراقارررررررررررررررات راراقر  قرادة دول مجلس 
التعاوا وبالذات السررررررررررررلطاا قابوس والارررررررررررريخ جابر امحمد 

 صرررررال مع اتراضررررر ل  ناررررريا قناة اإلنر أىل علا ما لجوء ن
ك م المصررررررررري م  دوا أا يتم ذلك علا حسرررررررراب اممر  الح 

المتفق علي  و و أا مصرررر  سرررتعيد عيرررويتها ات الجامعة 
 ة بقرار  مامات مثلما أنها اقد ها بقرار.العربي

 ت  العراقيةوات  ذا الارأا قد لجوء القول نا الصريغة 
حرد مرا م  مصررررررررررررررر منر  قرابرط   نلاالحرط الوسررررررررررررررا المق ول 

 جام اإللجابتل و ت الصرررريغة التت قد  كوا للتطوير ات اإل
حي     نلاعتماد ا ن ات صرررررررررررردد العربية السررررررررررررعودلة    المملكة

أا الصررررررررررريغة  نلا جدر اإلشرررررررررررارة نيررررررررررروج الحط اآلخر. و 
قتصرررررررادلات  نراعت درجة التعامط سرررررررياسررررررريات والتعاوا   العراقية

أكثر ممرا كرانرت علير  ق رط قمرة بغرداد التت  نلاوعسرررررررررررررركريرات 
قيرررررت بإسرررررقا  عيررررروية مصرررررر ات الجامعة العربية وات 

 المملكةالوقت نفسرررررررررر  أبقت علا قرار قمة بغداد قائمات. أما 
لررت جميع أوجرر  التعرراوا وات اررإنهررا قلالعربيررة السررررررررررررررعودلررة 

قتصرررادلة وإا كانت السرررنة امخيرة  واإل السرررياسررريةالمجاتت  
 شهدت بعض التحس  النس ت.

 نا لقاء الرئيس حسررررررنت مبارك واممير سررررررلماا - ثالثا  
ع د العزيز  و أول لقاء رسرمت علا مسرتوى عال وأول  ب 

سرررررررلماا ليس اقا أمير منطقة  لقاء رسرررررررمت علنت. ااممير 
الرياض وإنما  و بحكم الثقة الممنوحة ل  م  ق ط شررررررررررررقيق   

ع رد العزيز رجرط  ب    الملرك اهرد  الاررررررررررررررريفي  خرادم الحرمي  
سررررررررررتثنائية. وعندما لجري الرئيس  اإل المهمات السررررررررررياسررررررررررية

 صرررراتت  ا  يات م  باريس مع الملك اهد ات نارك حسررررنت مب
اليوم التالت للقائ  باممير سررررلماا ات باريس اهذا معنام أا 

ب ات نفس الرئيس وأا  يرررب  اللقررراء كررراا لررر  امثر الطيرررَّ 
 صرررررررال الها فت للرد امثر م  النوع الذي يوجب سررررررررعة اإل

ب نقل  اممير سرررررررررلماا علا لسررررررررراا شرررررررررقيق   علا كالم  ي   
ب آخر سررررر ق أا سرررررمع  الرئيس  الملك وللرد علا كالم  ي   

براريس وم   نلامبرارك ق رط سررررررررررررررراعرات م  مغرادرة القرا رة 
ع د العزيز الذي  و اآلخر موضرررررررررررررع ثقة   ب  اممير  ركت

اممير  ركت الذي سررررا مت نقامت  ات شررررقيق  الملك. وكاا 
العاصرررررمة المصررررررية ات  ر يب امجواء م  جهة و طويق  

التت   - القا رة  نلارية م  جهة أخرى عاد  حالة ضيق مص
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م  ءيارة    - لقيم ايها بصرررفة شرررب  دائمة منذ بيرررعة أشرررهر
المملكة رااق ايها مع اثنت عارررررررررررررر أميرات الملك  نلاخا فة 

البحري  تاتتراح الجسررررررررررررررر الرذي يربطهرا   نلااهرد ات ءيرار ر  
. وبعد عود   قابط الرئيس مبارك  العربية السرعودلة المملكةب

أنر  نقرط نلير  كالمرات م  شررررررررررررررقيقر  الملرك. و كرذا وجرد   وت برد
الرئيس مبارك نفسررر  لسرررتق ط ات القا رة عارررية مغادر   لها 
أميرات عزيزات علا قلرب شررررررررررررررقيقر  الملرك اهرد ونعنت بر  اممير 
 ركت الرذي علا رغم أنر  ليس ات موقع رسررررررررررررررمت ناررررررررررررررا  
لبيررررررعة أشررررررهر مخلصررررررات ودؤوبات ات سرررررر يط عالقات  عاوا 

ملكة ومصررررررررررل ويسرررررررررتق ط ات مقر نقامت  بعد   يبة بي  الم
باريس أميرات عزيزات أليرررررررررررات علا قلب   نلا  وصرررررررررررول  بيومي  

الملك اهد وياررررغط موقعات رسررررميات بالغ ام مية. و نالك ارق  
ك ير لو أا الذي ءار الرئيس مبارك كاا مسرررررررؤوتت سرررررررعودلات  
وليس اممير سررررررررررررررلمرراا بررالررذات. أمررا أي  لاهر الفرق افت 

 تت سيتمخض عنها اللقاء.النتائج ال
نا اللقاء  م بعدما أصررراب الو   الحلقة العربية   - رابعا  

ط أت  لحدث  التت كانت  مارس كط أنواع اليررررررررررغو  م  أج  
سررعودي. و ذم الحلقة التت كانت مسررتفيدة   -  فا م مصررري 

ك مسررررررررتمرار عدم التفا م  ت نم   السرررررررروري الذي كانت    الح 
التفا م مع دولة عربية  سررررررررررررمرار أن  كيف لجوء نحجت  ات 

ية كامب دلفيد وأقامت عالقات مع نسررررررائيط.  إ فاقر بطت بن
ك مكذلك أا  ذا  ط القمة العربية  سرررررررررتمرار لعط   نكاا ات   الح 

مخراارة أا  رجئ كفرة الفريق العربت الرذي يرى نلجراد مخرج 
سرتعادة مصرر عيرويتها. و ذا الفريق رجحت كفت  نتيجة  إل

اع خليجت علا أا  سرررررررررررتعيد  ثالثة عوامط  ت  شرررررررررررب  نجم
مصررررررررر مبارك عيررررررررويتها و نعقد قمة لهذا الغرضل و أييد  

 جام  زام  مع نعادة لإ واضرررررررررئ م  جانب منامة التحرير 
مع مصررررررررل وموقف عراقت   الدي لوماسررررررريةامردا العالقات 

ك محررد أا  نلا جررام وصرررررررررررررررط ال لرردعم اإلاعررَّ   العراقتي  الح 
والمصرري ينارطاا ضرم   نسريق لأخذ كط  رف منهما ات 

 عتبار ظروف الطرف اآلخر.اإل
أما كيف أصراب الو    ذم الحلقة اإن  بسر ب الصرمت 

ك مختارم نالذي   السرررررررررروري كلغة كالم ردات علا الصررررررررررفقة   الح 
 اإلسرائيلية. - اإليرانية - امميركية

ك موت يدري المرء ما الذي سررررررررررررريقول   عد  السررررررررررررروري ب الح 
  سرررررررررريعطط أليررررررررررات القمة العربية التت لم لعد   ط أناآلال و 

العربية السرررررررررعودلة   المملكة نالك موجب لتأجيلها ما دامت 
راعت م  جان ها قرار المقا عة لمصررررل وإت اما معنا أا 

ك ميزور أحد رجال القرار ات  السرررررررررعودي الرئيس مبارك   الح 
الكالم ويتبادل مع  كالمات للناررررررر قريب بعض الاررررررتء م  

الذي سرررررررررمعنام أو قرأنام ألام كاا التعاوا علا خير ما يرام  
 وكانت العالقات سمنات وعسالت.

 نا اللقاء بي  الرئيس مبارك واممير سررررلماا - خامساااا  
 نلاع ررد العزيز جرى م  دوا أا  كوا  نررالررك حرراجررة  ب 

المناقارررررررررةل بمعنا لماذا  ذم الحملة اإلعالمية علينا ولماذا 
ت التت  هاجمنا أو كيف سرنتفا م ق ط أا  وقفوا  ذم اإلذاعا

نارررررررا  المعارضررررررري  لنا الذي  لعملوا ات بالدكم ضررررررردنا..  
مثررط  ررذم المنرراقارررررررررررررررة لم  حرردث منرر  ليس بي   و كررذا. نا 

   بررررادل حمالت نذاعيررررة أو ناررررررررررررررررررا ررررات م راف  ال لرررردي  
معارضررررررة. وات امشررررررهر القليلة الماضررررررية حدث أا اعتمد 

تابات المزعجة ثم   ي  أن  الطرف المصررررررررررري أسررررررررررلوب الك
نتها اممر عنرررد بعض  إو  نتبررراماعرررط ذلرررك بهررردف لفرررت اإل

 النفت علا بعض التوضيئ ثم حدثت التسوية وباكط جيد.
وعنردمرا ت لكوا  نرالرك مجرال خالل اللقراء لمنراقاررررررررررررررات 
وعتاب وات الوقت نفسرررررررر  لكوا اللقاء بي   رف مصررررررررري  

القرار ات لقرر ونعنت بر  الرئيس مبرارك و رف لمثرط جهرة 
ع د العزيز...   ب  بلدم خير  مثيط ونعنت ب  اممير سرررلماا

ننرررر  عنرررردمررررا لكوا اممر كررررذلررررك اهررررذا معنررررام أا الخمس 
وامربعي  دقيقة التت اسررررررررتغرقها اللقاء انحصرررررررررت كلها ات 
اإل رار الودي وات ن رار مرا لجرب عملر  لتطوير العالقرات 

 ات المرحلة المق لة.
نا اللقاء بي  الرئيس مبارك واممير سرررلماا  - سااادسااا  
ل عليها شررررررررررهر م  القمة اإلسررررررررررالمية المعوَّ  ايتم ق ط حوال

   عبررارة ع  قمتي   - علا امرجئ - الكثير منهررا قررد  كوا 
ات وقررت واحررد. قمررة نسررررررررررررررالميررة وقمررة عربيررة. وقررد لجوء  

 ررررأى أا لكوا  نررررالررررك  مهيررررد نر اتراض أا الملررررك اهررررد اإل
ت شررررأا مصررررر ودور ا نءاء أمور كثيرة  لخطوة قد لخطو ا ا
"مبعوثررر    نلا ط ذلرررك أوكرررط ل وأنررر  م  أجررر  ات المرحلرررة المق لرررة
ع د   ب    الصرررعبة" شرررقيق  سرررلماا   السرررياسرررية الارررخصرررت للمهمات  

  العزيز مهمة شرائكة لكنها ليسرت بالتعقيد الذي  تسرم ب  مهمة ولت  
ري ما  م السررو ك  ع د العزيز الذي اعط للح   هللا ب   ع د العهد اممير  

ك م اإا  ذا  ت لفعلر  أحد ومع ذلك   لم لسرررررررررررررايرم ولو مرة واحدة    الح 
وحجت  أن  مارررغول بالتصررردي مميركا وإسررررائيط ثم عندما  حتاج  
اممة لموقف من  ضرررررد نيراا المتعاونة مع أميركا وإسررررررائيط علا  
صررررررررررعيد التسررررررررررليئل  سررررررررررتقيم ب  اممور العربية قليالتل اإن  لعتمد  

 الصمت موقفات. 
ر ياح  ن نا الذي سرررررررريدعم  ذا اللقاء  و موضرررررررروع    -  ساااااابعا  

الارررررررررع ي . االارررررررررعب المصرررررررررري يتمنا أا لسرررررررررود التعاوا بي   
ك م  مصرررر. ومع    نلا ي . والارررعب السرررعودي لسرررت د ب  الحني   الح 

أا الطائرات السررعودلة والمصرررية بي  مدا المملكة ومصررر دائمات  



430 

ي  قدوم السررررعوديي   أا  نالك ارقات ك يرات ب   نلا مكتاة بالمسررررااري   
ك م مصررر التت  ربا حكمها عالقة  يبة ب   نلا  السررعودي وبي     الح 

 المجتء نليها بينما العالقات شب  مقطوعة. 
سرررررتق ط  ن وق ط أسرررررابيع خطا الرئيس مبارك خطوة جيدة عندما  

سرررتقباتت ودودات وأحا هم بكط  ن وادات م  رجال امعمال السرررعوديي   
تء سرررررياررررركلوا عنصرررررر دعم للقاء   تمام والتكريم. و ؤ ماا ر اإل 

نتهرت القمرة  ن الرذي  م بي  الرئيس مبرارك واممير سرررررررررررررلمراا. وإذا  
اإلسرررالمية ات الكويت علا خير وأمك  نلجاد صررريغة  عامط مع  

أو أكثر  قدمات اإا رجال امعمال    العراقية مصرر م  نوع الصريغة  
السرررعوديي  سررريكونوا بمثابة "ال ولدوءر" الذي لارررق مرحلة جديدة  

 السعودي.   -    التعامط المصري م 
ويبقا أا أ م ما ات اللقاء أن   م علا أرض ثالثة  ت ارنسررا  

   عنياا  العالقات بي  دولتي    نلا التت ليسرررررررررت "محايدة" بالنسررررررررربة  
ل وإنما  العربية السررعودلة   المملكة بالنسرربة نليها الكثير و ما مصررر و 

لحقق لهررا    منرر    الرردولتي   جررام وارراق بي   ررا ي  ن  ت منحرراءة ات 
  المعنوي والتسررررررررويقت. و ذا الدور  اائدة مجزيةل علا الصررررررررعيدي  

لفرنسرررررررررررررا ت لمك  مي دولرة غربيرة أخرى أا  حققر . بريطرانيرا ت  
 حققر  منهرا ت  ريردم وليسرررررررررررررت قرادرة  مرامرات علا  وايرم. والوتلات  

  يتم    عربيتي  المتحدة  ريد وقادرة لك  سرررررمعة أي وااق بي  دولتي  
ب ب  شرررررررع يات. والدول  برعالة الوتلات المتحدة سررررررريكوا غير مرحَّ 

 اموروبية امخرى ت قدرة لها علا أكثر م  التمنيات. 
قتناع بأا الرئيس ميتراا كاا أكثر  وإءاء ذلك وات ضرررررررررروء اإل 

اب  رط لنررا أا نتمنا لو لرأخرذ علا  م  ميررررررررررررريف وأقرط م  عرَّ 
نتهرررراء  إ ة و عررررا قرررر  أمر المصررررررررررررررررالحررررات العربيررررة برررردءات بررررامنامرررر 

بالمنامات... وحتا الميلياررريات وبذلك ليرررع حدات لرحلة العذاب  
ج سرررعي  بإقناع  التت لعيارررها العالم العربتل خصررروصرررات نذا  و  وَّ 

 نسرائيط بأا عليها أا  عيش ت أا  سود؟ 
 لا ليت لحدث ذلك. 

 1986كانون األول )ديسمبر(  20 - مجلة "التضامن". لندن

     

بداية نهوض عربي أو   من الكويت: 1978
 نهاية القمم اإلسالمية

نعيش منذ ألام مرحلة العد العكسرررررررررت للقمة اإلسرررررررررالمية  
وم يومع كررط  1987كررانوا الثرررانت 26المقرر ننعقررراد ررا يوم 

لمر نارررعر لما لارررب  الخفقاا لحدث ات النفس و و خفقاا  
  ذم القمة.  االخائف عل

وأا  ا  ذم القمة سرررررررررتنعقدأن  بات شرررررررررب  مؤكد أوبرغم 
دولة الكويت   لغت موااقة الجميع علا الحيررررررررررور بما ات 

مر ماررررراركتهمل ااا المرء أذلك الذي   كاثرت الاررررركوك ات 
ا لقرر  ألارررررررعر بالخوف م  مفاجأة اللحاة اتخيرة وذلك ب

م   اسرررررررالمتم اتيرانت عدم  مكي  منامة المؤ مر اإلك  الح  
سرراسررية سررتكوا القاف القتال بي   عقد القمة ما قيرريتها ام

 نهاء الحرب. نر يراا اذا  عذَّ إالعراق و 

سرررررررائيلية كاا اإل -يرانية اإل -ميركية وق ط الصررررررفقة ام
ا  نعقررد كت ت  حرراصررررررررررررررر أم اتيرانت ت يريررد للقمررة ك  الح  

قرارات ملوك ورؤسراء الدول اتسرالمية عنادم واصررارم علا 
 وقف القتال.  عدم

يرانت ربمرررا ت  كوا لررر  م اإلك  وبعرررد الصررررررررررررررفقرررة اا الح  
دانة نلا مؤ مر نا  نحول أنعقاد القمة مخااة نمصرلحة ات 

  معررر  م  يرانا وم  اإلء لررر . وءيرررادة ات التوضرررررررررررررريئ لجو 
 انفسررررهم بسرررر ب الصررررفقة غير قادري  علأسرررريجدوا  العرب

ءاء ننهم  أمور كانوا ات الماضت يتاددوا ايها و أالتادد ات 
ننعقررراد جواء  حول دوا أط خلق جررر  أذلرررك سرررررررررررررريعملوا م  

 القمة. 

ولا ات  ررررررراريخ المرؤ مررات العرربيرررررررة ولعرلرهرررررررا المررة ام  
سرالمية التت  نعقد ايها قمة و كوا الدولة الميريفة  رى  واإل

ا  كوا مناسبة  ستفيد  أعليها بدل  ك يرات  ات  ذم القمة ع  ات 
الكويرررت بقررردر مرررا اا  اأم  و جهرررا. وم  الجرررائز القول 

قليمت سرالمية ايها لعزء لها شرأنها السرياسرت اإلننعقاد قمة ن
 ذم القمة بالذات ووسررررررررا  ننعقاد اإا  والدولت بالقدر نفسرررررررر 

 ذم الاروف السرائدة ات المنطقة والكثيرة التعقيد  سر ب لها 
 عن . م  النوع المزعج  ت ات غنا صداعات 

ا أالوقت نفسرررررررر   لك  الدي لوماسررررررررية الكويتية  درك ات 
سرررررررررررتقرار  ن ريق  اولا علا الخطوة ام  أنعقاد القمة معنام ن

ليرر  دولررة الكويررت التت نالمنطقررة قررد برردأت و ررذا مررا  تطلع 
سرررتقرار. و درك بط و يرررررت م  حالة عدم اإل  أثرت كثيرات 

نها بسرررررررررررررر ب بعض  أنعقاد اهذا لعنت ذا  م اإلنن  أ ليررررررررررررررات أ
مرراسرررررررررررررريررة م  جهررة  المعطيررات م  جهررة وجهود  ررذم الرردي لو 

خرى تبد سرررررتنجئ ات جعط  ذم القمة  نتهت بقرارات الحد أ  
 ا. ندام

عربية المعطيات    -سالمية نا  واارت لقمة أولم لحدث 
التت  تواار لقمررررة الكويررررت. اهت  نعقررررد ات دولررررة  ربطهررررا  

ا معام الحكام أعالقات حسرررررررررنة مع الجميعل وم  المؤكد  
مما لها   أقط الكويت  الا القمة لهم علن الذي  سرررريحيررررروا 

 ت عليهم. وما  ذم القمة  نعقد ات واحدة م  دول مجلس  
 ا أعلاعلات و خليجير نهرا ميررررررررررررررمونرة المارررررررررررررراركرة إالتعراوا ار 
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تقليرد المؤاءرة الرذي لعتمردم حكرام دول ب المسررررررررررررررتويرات عمالت 
 مجلس التعاوا لبعيهم البعض. 

ا الملك اهد  إسررررررررررالمية انلا ذلك اا القمة كونها قمة إو 
ب  ع د العزيز بحكم دورم اتسرررررررررررررالمت وبحكم علو شرررررررررررررأا 

عرضررررررت   ذا  نا لغيب عنها حتا أمكانت  وءعامت  ت لمك  
القمرة لمتراعرب علا المواجهرات الكالميرة م  نوع المتراعرب 

نعقرراد  نالتت يتخوف الملررك اهررد م  حرردوثهررا ولررذلررك يؤجررط 
 القمة العربية ات الرياض.  

نها أاا القمة اتسرررررررررالمية   دو كما لو  ليرررررررررات ألا ذلك ن
ذا جراء ننهرا أو أا  كوا قمرة اسررررررررررررررالميرة أقمرة عربيرة ق رط 

المسررررررررررررررلمي  غير  ات رحرابالقول قمرة العرب المسررررررررررررررلمي  
ا كاا المسلموا غير العرب حريصي   أالعرب. ولم لحدث 

علا رؤيرررة المسررررررررررررررلمي  العرب و م ات حرررالرررة م  الواررراق 
ا المسرلمي  غير أوالتفا م كمثط حرصرهم اتال و ذا سر ب  

ضرطراب العالقات بي  العرب نا  أالعرب با وا متأكدي  م  
نهاء جدلة إل سراسرت ات عدم حدوث مبادرات ت السر ب ام

سررررررررررتمرار  ذم الحرب لأخذ  نا  ايرانية و اإل -الحرب العراقية 
م   ريق مسرررررررررررررررانردة كرانرت  حصرررررررررررررررط عليهرا معام الردول 

ولم لعد  ليررررررررررررررات أسررررررررررررررالمية م  دول الخليج وم  العراق اإل
 بس ب الحرب ومتطلبا ها الكثيرة.   ات الحصول عليها متيسر 

ارك ايها  ولا التت سريار  م م   ذا كل  انها المرة ام  وام
لا جنب مع ءمالئ   ن قمة جنبات  تالرئيس حسرررررررررررررنت مبارك ا

سرررررررتطاعة نا لكوا ات أالملوك والرؤسررررررراء العرب م  دوا  
ح ل  بخطي ة كامب دلفيد باسلوب ا يلو   أو ذاك  أ ذا الحاكم  

التلويئ السررررابق مادام  ذا الحاكم وذاك ت لحرماا الصررررفقة 
عتمدام  ن ارررررررردد الذي  سرررررررررائيلية بالتاإل -يرانية اإل -اتميركية 

 .سرائيلية اإل -المصرية  -ات  حريم الصفقة اتميركية 

ا قمرة الكويرت  ت  أو رذم المعطيرات وغير را كثير  عنت 
ا يناقش ات منأى ع  المزايدات. أ  يريد ايط مناسبة لم  أ

ما اعلت  مصررررررر مناقاررررررة   اسررررررتطاعة المعترضرررررري  علنات 
ذا وجد نفسرررررررررررر  امام راغ ي  ات النقاش  نالرئيس مبارك و و 

 هرام اا لقول مرا م  شررررررررررررررأنر  الوصررررررررررررررول نوليس ات قفأل 
ام سرتطاعة الرئيس صردَّ نلا صريغة منطقية. وات نبالموقف 
سرررررررد ومعمر القذاات   حااظ اما يناقش الرئيسررررررري  أحسررررررري  

مر يس برررامثنررراا يرابررراا ات المنررراقاررررررررررررررررة و رررذا لاإل ممرررادا
ا أسررررد والقذاات  سررررتطاعة الرئيس امنالمسررررتحيط. كذلك ات 

العرب والمسرلمي  لاسرر   يناقارا وبوجود محكمي  م  الحكام
مام عراات لكت لقول أا  كوا  ذم القمة ارصرررررة أعراات و 
  اللذي  يواصرررررررالا مطارد   ما م  شرررررررأن   حويط  للرئيسررررررري  

سرررررررررتطاعت   نيرانت ات لا وااق. وحتا الرئيس اإلنالمطاردة 

ذا  و نام ا يناقش سراعات  ويلة الموقف مع الرئيس صردَّ أ
 مية شرررررو   غيير  مام  ذا التجمع البالغ امأو  ات سررررقا سررررلفأ

م ك  ا مرا حققر  الح  أ م ات العراق خصرررررررررررررروصرررررررررررررررات ك  نارام الح  
 مد الحرب. أيرانت م   ذم الارو   و اقا  طويط اإل

  لرأخرذ علينرا  رذم المبرالغرة ات التفراؤل لك  وقرد نجرد م  
مر حقرائق  أو عردمهرا بقردر مرا  و أمر مبرالغرة أاتمر ليس 

سرررررررتدارات بنسررررررربة مائة وثماني   نمام أجديدة جعلت الموقف  
عرررادة النار ات مواقف إل درجرررة لررردى البعض ي ررردو قرررابالت 

شررررررررتء    اا  ذا التفاؤل ربما كاا سرررررررري دو علأ كثيرة و كرارات 
 -يرانيرررة اإل -ميركيرررة ا الصررررررررررررررفقرررة امألو  م  المبرررالغرررة

سرررررررائيلية لم  تم ويسرررررركت عليها الذي  كانوا لحولوا دوا اإل
جمررراع العربت. كرررذلرررك اا  رررذا  حقيق الحرررد اتدنا م  اإل

ا أالتفاؤل ربما كاا سررررررررري دو علا شرررررررررتء م  المبالغة لوت  
المسررررررتفيد   بأا قتناعات نكثر أالمملكة العربية السررررررعودلة با ت 

م ك  نما  و الح  إبتعاد مصررررر ليسررررت القيررررية و نرار سررررتمنم  
خوضررررررررها ضررررررررد    ايراا علنالسرررررررروري والحرب التت  صررررررررر 

ا الملك اهد ب  ع د العزيز لوت  واار أالعراق. وم  المؤكد  
 ذم القناعات ما كاا ليطلب م  شررررقيق  اتمير سررررلماا ب  

قررررامررررة نلا مقر نا يتوجرررر  و و ات برررراريس أع ررررد العزيز 
ذا إكثر م  التحيرات بكثير. و أ لغر  مرا  و الرئيس مبرارك وي

المصررررررررررري كاا بمثابة  -ا اللقاء السررررررررررعودي إجاء القول ا
 رحيب سرررررررررررعودلة بالرئيس مبارك للماررررررررررراركة ات قمة  بادرة

داء إوج ررت  قررديرات الرئيس مبررارك قيررامرر  برر أذا إالكويررت. و 
عمرال القمرة أ نتهراء نعقراب أ العمرة وءيرارة المردينرة المنورة ات 

نر  قرد لفعرط ذلرك. برط انر ل و و القرادر علا إسررررررررررررررالميرة ار اإل
المملكة  ات ليررررررررر أابتكار صررررررررريغ مح بة للمجامالتل قد يزور 

صرررول ال رو وكول  جيز أا أسررراس أ االعربية السرررعودلة عل
لا ءيارة رسرررررررررررمية. وعندما ير أي  ن حويط ءيارة تداء العمرة 

  مية. ن  لجعلها م  النوع البالغ امإالملك اهد رعالة ءيارة ا

ا قمة الكويت  ت ات الواقع قمة  أكيد حسررررررررررر   أويبقا 
  ات عربي ات   نيت  مسرررررررلمسررررررر  ا يث ت ح  أالنية للطرف الذي يريد 

  سرررررريغيب  ا م  إم غير عربت. وم   نا اأكاا  ذا الطرف 
ما أا لصرررررفت ذمت . أو ت يريد أعنها سررررريكوا سرررررتء النية 

ا لحيررررررررررررررر وينراقش وينفض  أيرانت الذي نتمنا الطرف اإل
سرررررررررتمرار الحرب وي دأ مع العرب صرررررررررفحة  ندل  م   وس ي

لي  المسرررررررررررررلموا عربا وغير عرب اان  نالوااق الذي لحتاج 
ذا قا ع القمة لكوا سررررتء النية مثط حلفائ  العرب اما اذا ن

نرر   إ و لجررأ ات اللحاررة اتخيرة الا  عطيررط انعقرراد القمررة ارر 
 كثر م  شرير.  ألكوا 

صراب القمة أا ما أ ذا  عطلت قمة الكويت اهذا معنامإو 
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 سالمية.  العربية سيصيب القمة اإل
ا قمرررة الكويرررت برررالرررذات  ت م  النوع الرررذي ت اذلرررك 

ابة  ثبم 1987ا  نعقد و كوا سرررررررررررررنة أما اإيتحمط التأجيط. 
ما  تعطط  إسررالمية و ة اإللبدالة نهوض عربت  حف ب  العنا

 سالمية.  ت نهالة مؤ مرات القمة اإل 1987و كوا سنة 

يدي علا خر لسرررررررررررررتمر العد العكسرررررررررررررت وامآبعد  ويومات 
 القلوب.

 1986كانون األول )ديسمبر(  72 - مجلة "التضامن". لندن

     

 


